سوابق تحصیلی  ،پژوهشی و عملی
سوابق تحصیلی:
 .1لیسانس گفتار درمانی ( دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران )
 .2فوق لیسانس روانشناسی کودکان استثنایی ( دانشگاه تهران )
 .3دکتری روانشناسی کودکان استثنایی ( دانشگاه علوم و تحقیقات تهران )
 .4نفر اول کنکور کارشناسی ارشد
 .5عضو استعدادهای درخشان دانشگاه تهران
فعالیتهای اجرایی :
 .1عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی تبریز
 .2عضو شورای مرکزی نظام روانشناسی استان آذربایجان غربی
 .3کارشناس بیش از  2000برنامه رادیویی
 .4کارشناس بیش از 800برنامه تلویزیونی
 .5عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
 .6عضو اتاق فکر شورای مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی
 .5 .7عضو اتاق فکر سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی
 .5 .8عضو اتاق فکر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی
 .9برگزاری بیش از  50کارگاه آموزشی (در ادارات مختلف :کمیته امداد امام خمینی ،ستاد
مبارزه با مواد مخدر و ...
 .10تاسیس مرکز جامع آموزشی و توانبخشی ولیعصر ماکو ( شامل خدمات آموزشی و
توانبخشی معلولین ذهنی  ،جسمی و ویزیت در منزل معلولین ذهنی و جسمی و ارائه

کلیه خدمات مشاوره ای و روانشناسی به 400خانواده دارای فر زند معلول در سطح
شهرستان ماکو )
 .11تاسیس مرکز تخصصی درمان و توانبخشی کودکان اتیسم ارومیه
 .12رییس هیات مدیره شرکت تعاونی تولید لوازم توانبخشی توان افزای ماکو
 .13عضو هیات موسس مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست مهر بی همتای خوبان
 .14رییس هیات مدیره موسسه علمی و فرهنگی حکمت مطهر شهرستان ماکو
تالیف:
کلیات سوء مصرف مواد با تاکید بر خانواده درمانی
سوابق پژوهشی :
استاد راهنما و مشاور بیش از  100پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
مجری طرح های پژوهشی:
.1غربالگری ،تشخیص و درمان اختالالت دوران کودکی و نوجوانی (با تاکید بر اختالالت گفتار و
زبان ،اختالالت حرکتی ،لجبازی و نافرمانی مقابلهای ،ADHD ،اضطراب و اختالل سلوک) در
کودکان و نوجوانان بی سرپرست  3-18ساله شهر ارومیه
 . 2مقایسه ویژگی های زیستی ،شناختی ،روانی و اجتماعی ،هوش هیجانی والدین دارای کودک اتیسم و
عادی
 .3شیوع شن اسی اختالالت روانشناختی و روانپزشکی دوران کودکی و نوجوانی در شهرستان ماکو
مقاالت
 .1بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سالمت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در میان
معلمین ( چاپ در مجله سالمت کار ایران )
 .2گفتار فلجی زیاده حرکتی ( چاپ در مجله احیا )

 .3مقایسه و یژگیهای زیستی  ،شناختی و روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی و
والدین دارای فرزند عادی (چاپ مجله توانبخشی )
 .4مقایسه رضامندی زوجیت و سالمت عمومی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی و والدین بدون
فرزند استثنایی (چاپ مجله توانبخشی )
 .5مقایسه عزت نف س و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینا و عادی مقطع متوسطه استان آذربایجان
غربی ( پذیرش در مجله کودکان استثنایی )
 .6مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان نابینا و عادی مقطع متوسطه (پذیرش در
مجله کودکان استثنایی )
 .7مقایسه ویژگیهای زیستی  ،شناختی و روا نی  ،اجتماعی والدین دارای فرزند اوتیسم و والدین دارای
فرزند عادی (مجله کودکان استثنایی)
 .8مقایسه سبکهای مقابلهای ،ابعاد شخصیت و سالمت عمومی مادران دارای فرزند اوتیسم و مادران
دارای فرزند عادی( مجله کودکان استثنایی)
 .9بررسی رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی ( مجله توانبخشی )
 .10اثر بخشی روش بازپروری سینا و فرنالد در درمان اختالل خواندن دانش آموزان (چاپ در مجله
مطالعات ناتوانی)
 .11تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف کودکان کم توان ذهنی(مجله
مطالعات ناتوانی)
 .12اثربخشی مداخالت زود هنگام روانشناختی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان
ذهنی زیر  5سال (مجله توانبخشی )
 .13اثربخشی برنامه آموزش شناختی بر مهارت های شناختی و عالیم اختالل کودکان مبتالء به ب یش
فعالی و نقص توجه(مجله مطالعات ناتوانی)

 .14بررسييی رابطيين بييین تعهييد سييازم انی و اخييتالالت روانييی مييدیران مييدارس متوسييطن دولتييی و غیيير
انتفاعی(مجله مطالعات ناتوانی)

 .15تاثیر تمرینات جسمانی بر کاهش اختالالت رفتاری کودکان کم توان ذهنی
 .16رابطه راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و خوش بینی با اضطراب مرگ در بین پرستاران شهر
ارومیه
 .17اثربخشی برنامه آمو زش شناختی بر مهارت های شناختی و عالیم اختالل بیش فعالی و نقص توجه
در کودکان مبتالء
 .18نقش ویژگیهای شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی سالمت روان دانشآموزان
(دختر و پسر
 .19بررسی ارتباط پردازش حسی و مشکالت رفتار در کودکان مبتال به اوتیسم با عملکرد باال ( 7تا
 10ساله)
 .20مقایسه تصویر سازی ورزشی ورزشکاران با اختالل جسمی حرکتی ،شنوایی و بینایی
 .21اثربخشی برنامه توان بخشی شناختی رایانه ای بر حافظه کاری و عملکرد ریاضی کودکان با اختالل
ریاضی( مجله علوم پزشکی قم)
 .22بررسی اثر بخشی توانبخشی نوروسایکولوژیک بر کارکرد های شناختی و رفتاری کودکان مبتال به
بیش فعالی و کمبود توجه( مجله علوم پزشکی ارومیه)
 .23اثربخشی یکپارچگی حسی بر مهارت های حرکتی کودکان اتیسم( مجله علوم پزشکی ارومیه)
 .24مقایسه سوئیچینگ و خالقیت در کودکان دوزبانه و تکزبانه( مجله توانبخشی)
 .25پیشبینی رضایت زناشویی و سالمت عمومی جانبازان شیمیایی بر اساس هوش معنوی و بینش
شناختی )مجله روانشناسی کاربردی)

26. Comparison of Psychosocial, Biological, and Cognitive Features between
Parents Having Autistic Child and Parents Having Normal Child
27. Surveying the Correlation between Maladaptive Schemas, Personality
Traits and Burnout among the Staff of Bank Mellat in West Azerbaijan
Province
28. Surveying the Correlation between Early Maladaptive Schemas,
Personality Traits and Identity Styles Among the Staff of Bank Mellat in
West Azerbaijan Province
29. The Effects of Family-Centered Psychological Interventions on Mental
Health and Self-Esteem of Mothers Having Children with Intellectual
Disability
30. Effect of psychological intervention on marital satisfaction of mothers
with slow pace under 5 years children(Iranian rehabilitation journal)
31. effectiveness of reality therapy on reducing depression symptoms of
depressed women(european journal of expermental biology)
32. Evaluation of Mindfulness-based Cognitive Therapy on Quality of Life
and Mental Health of Mothers of Deaf Children)مجله توانبخشی نوین.(
33. A Comparison of Memory and Mental Development between dyslexia
and normal children(. )مجله توانبخشی نوین
: فعالیتهای آموزشی
تدریس در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
)تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ارومیه( مقطع کارشناسی ارشد
تدریس در دانشگاه آزاد واحد ارومیه
تدریس در دانشگاه تربیت معلم خوی
تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی
تدریس در دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش
برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه شیوه های فرزند پروری و مهارت های زندگی و اختالالت
دور ان کودکی در دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی
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 برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه شیوه های فرزند پروری و مهارت های زندگی و اختالالت.8
دوران کودکی در کمیته امداد استان آذربایجان غربی

 .9برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه شیوه های فرزند پروری و مهارت های زندگی و اختالالت
دوران کودکی در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
 .10برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه شیوه های فرزند پروری و مهارت های زندگی و اختالالت
دوران کودکی در شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی
 .11برگزاری کارگاه مهارت های زندگی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مقاالت همایشی:
 .1مقایسه عملکرد شناختی کودکان اتیسم با عملکرد باال و کودکان نارسا خوان ( پنجمین کنگره
کاردرمانی ایران)
 .2اثربخشی برنامه آموزش شناختی بر مهارت هاي شناختی و عالیم اختالل بیش فعالی و
نقص توجه در کودکان مبتالء به این اختالل( پنجمین کنگره کاردرمانی ایران)
 .3مقایسه مهارت هاي حرکتی دانش آموزان نارساخوان و عادي ( پنجمین کنگره کاردرمانی
ایران)
4. The effectiveness of neurofeedback therapy to improve executive
function in substance abusers: A literature review) 9th annual
)international congress on addiction science
5. Comparison of Early Maladaptive Schemas and Cognitive Emotion
Regulation Strategiesin Substance Abusers under Methadone
Treatment and Normal Population(9th annual international congress
)on addiction science
 .6مقایسه اثر بخشی خانواده درمانی همراه با دارو درمانی  ،و دارو درمانی بررضایت
زناشویی درمعتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی خود معرف( اولیت همایش ملی طالق و
آسیب هاي اجتماعی)
 .7رابطه بین بینش شناختی و سبک زندگی با رضایت زناشویی( اولیت همایش ملی طالق و
آسیب هاي اجتماعی)
 .8رابطه باورهاي ارتباطی و رضایت زناشویی( اولیت همایش ملی طالق و آسیب هاي اجتماعی)
 .9نقش طرحواره هاي ناسازگار اولیه در پیش بینی ناپایداري ازدواج( اولیت همایش ملی طالق و
آسیب هاي اجتماعی)
 .10رابطه صفات تاریک شخصیت با ناپایداري ازدواج( اولیت همایش ملی طالق و آسیب هاي
اجتماعی)
 .11رابطه سبک هاي دلبستگی با خشونت خانگی علیه زنان( همایش ملی خانواده و مسایل نوپدید)
 .12نقش کمال گرایی و طرحواره ناسازگار اولیه در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل(
همایش ملی خانواده و مسایل نوپدید)

 .13مقایسه سبک زندگی و باورهاي ارتباطی در زنان متقاضی طالق و منصرف از طالق( همای ش
ملی خانواده و مسایل نوپدید)
 .14بهداشت روانی کودکان استثنایی( همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی)
15. EFFECTS OF DRUG THERAPY PLUS FAMILY THERAPY VS DRUG THERAPY IN
LIFESTYLE CHANGES ON SUBSTANCE ABUSERS) 1th Annual international
)addiction science congress
16. THE COMPARSION OF DRUG THERAPY PLUS FAMILY THERAPY VS DRUG
THERAPY EFFECTS IN RELATIONSHIP BELIEF ON SELF-REFFERED SUBSTANCE
)ABUSERS ) 1th Annual international addiction science congress
سوابق اجرایی در همایش:
 .1عضو کمیته اجرایی همایش کشوری گفتار درمانی
 .2عضو کمیته علمی همایش منطقه ای روانشناسی اینترنت
 .3عضو کمیته علمی همایش معلولیت
 .4داور مقاالت همایش دانشجویی کمیته امداد امام خمینی
 .5عضو کمیته علمی همایش ملی طالق و آسیب های اجتماعی
داور مجالت
 .1داور مقاالت مجله علمی و پژوهشی توانبخشی
 .2داور مقاالت مجله مطالعات ناتوانی
 .3مجله علوم ورزشی

کارگاه های آموزشی
.1کارگاه تخصصی MMPI-2rf
.2کارگاه تخصصی استنفورد -بینه
کارگاه عمومی نوروفیدبک
.3کارگاه تخصصی نوروفیدبک و کاربرد نوروفیدبک در اعتیاد
 .4کارگاه تخصصی اجرا و تفسیر آزمون وکسلر 4
 .5کارگاه تخصصی غربالگری و تشخیص اختالالت طیف اوتیسم
 .6کارگاه تخصصی مداخالت کلینیک محور در حوزه اختالالت طیف اوتیسم
.7کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختالالت دوران کودکی

