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 سوابق تحصیلی

 معدل وضعیت تحصیل محل تحصیل مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

 03.81 فارغ التحصیل مفتحشهید دبیرستان وپیش دانشگاهی نمونه دولتی  دیپلم علوم تجربی

 03.10 فارغ التحصیل انشگاه خوارزمی)تربیت معلم سابق(د کارشناسی روانشناسی بالینی

 03.18 فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی)تربیت معلم سابق( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی گرایش 
 مداخله در اعتیاد

ازمون جامع :  ) دانشجو دانشگاه شهید بهشتی دکتری تخصصی
03.0) 

)بدون 02.11
 (پایان نامه

 

 

 نمره موضوع پایان نامه 

 02 بررسی اختالالت رفتاری کودکان بر اساس شاغل و غیر شاغل بودن مادران کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
اساس مدل گروس بر مقابله شناختی، وسوسه، زودانگیختگی و طرحواره های  جویی فرایندی  هیجان براثربخشی اموزش نظم

 ف موادهیجانی افراد مبتال به سوء مصر
02 

 

 سوابق کاری

 زمان اتمام شروع زمان عنوان ردیف

 ادامه دارد 0823بهمن  مسئول فنی مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره شیوا تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران 0

 ادامه دارد 0823فروردین  کز خدمات رواتشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتیامرمجموعه  فنیمسئول  1

 ادامه دارد 0821آذر  اسیب اجتماعی رویشعضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه کاهش  8

 ادامه دارد 23آذر  کز کاهش آسیب اعتیاد شهرك ولیعصر، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایرانموسس مر 1

 داردادامه  22اسفند  هیئت مدیره انجمن صنفی روانشناسان و مشاوران ایرانعضو  1

 داردادامه  22آبان  سازمان بهزیستی -شهر تهراناصلی تشکل مراکز مشاوره بازرس  6

 داردادامه  22آبان  دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشورمجری  1

 ادامه دارد 23آبان  روانشناس مرکز مددکاری و مشاوره آل یاسین 3

 ادامه دارد 0821مهر  روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 ادامه دارد 0821آذر  عضو هیئت موسس و هیئت مدیره موسسه کاهش آسیب چتر ارامش 01

 قائدنیای جهرمی نام خانوادگی: علینام: 

 

 وضعیت تاهل: متاهل  13/6/0861 تاریخ تولد: 01116 شماره شناسنامه:

 12011111128شماره تلفن همراه:  03/00/23تاریخ بروز رسانی : 

 12832311631شماره تلگرام: 
 شماره تلفن منزل:

110-66162611 

 8، واحد 4خیابان دکتر قریب، کوچه سهبا، نبش کوچه بیمارستان کمک، پتهران، آدرس محل سکونت: 

 دارای کارت معافیت سربازی alighaednia@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:

 3537به شماره نظام   سازمان نظام روانشناسی و مشاورهای اشتغال حرفهدارای پروانه 

 از سازمان بهزیستی وپروانه فعالیت دارای موافقت اصولی و پروانه مسئول فنی
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 0823شهریور  0821مهر  روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی 00

 0821شهریور  0821مهر  روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه امام صادق )ع( 01

 0821مرداد  06/11/0826 مرکز کاهش آسیب اعتیاد حصارك کرج، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی البرز موسس 08

 0821شهریور  10/11/0821 روانشناس مرکز مشاوره بهارنو نحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 01

 0821اسفند  0/00/0821 یرانموسس مرکز کاهش آسیب اعتیاد شمشیری، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ا 01

 81/13/0821 0/13/0826 موسس مرکز کاهش آسیب اعتیاد شهرك ولیعصر، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران 06

 0821اسفند  0/12/0826 تهران 2عضو هیات امنای مجمع خیرین منطقه  01

 80/16/0826   0/11/21 رت بهداشتْ درمان و آموزش پزشکی کارشناس سالمت اجتماعی، دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد، وزا 03

 ادامه دارد 0/0/0821 عضو هیئت مدیره انجمن پویندگان سالمت  02

 80/11/21 0/0/0821 موسس مرکز کاهش آسیب اعتیاد کرج، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی البرز 11

  0821 شهریور 0/16/0821 لوم پزشکی البرزکارشناس سالمت روان، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه ع 10

 11/11/0821 11/11/0828 مسئول هماهنگی و برنامه ریزی علمی اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه 11

 0821 شهریور 11/01/0821 عضو کمیته پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز 18

 0821آبان  3/12/0828 و کمیته علمی اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعهعض 11

 80/00/0828 80/11/0828 0828ناظر استانی طرح کشوری تخمین تعداد سوء مصرف کنندگان مواد و الکل و رفتارهای پرخطر جنسی در سال  11

 80/8/0828 01/00/0821 علوم تربیتی و آسیب های اجتماعیدبیر اجرایی اولین کنگره ملی  16

 11/1/0821 11/11/0820 دبیر اجرایی اولین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر 11

 0821 0831 دبیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه خوارزمی 13

 80/0/0820 ماعیدبیر اجرایی دومین همایش سراسری اعتیاد و اسیب های روانی اجت 12

 
 

 

 تاریخ مهم ترین  افتخارات کسب شده ردیف
 0821مهر  )سازمان جهاد دانشگاهی( فداکاری دانشجویان ایران آیینتندیس ملی  هشتمین برگزیده 0

 21-26 کسب عنوان شایسته تقدیر در  نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در حوزه کار آفرینی )مرکز کاهش آسیب اعتیاد( 1

 0826-21 0821-26بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی  تایید شده جهت دریافت جایزه تحصیلی 8

 0821اردیبهشت  سومین جشنواره تخصصی حضرت علی اکبر )جوانانان برتر( شهرستان جهرمجوان برتر در حوزه علم و فناوری،  1

 0826شهریور  فت دیپلم افتخار به عنوان مقاله برتر، در یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی ایرانبرگزیده جایزه ایزما و دریا 1

 0821اسفند  در دومین جشنواره سراسری مداخالت سالمت اجتماعی 21تسهیلگر برگزیده سال  6

 0821-26 0821-26بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی  ت جایزه تحصیلیتایید شده جهت دریاف 1

 0821 آموخته برتر، بنیاد ملی نخبگانم، دانشبرگزیده جایزه شهید تهرانی مقد 3

 0821 ته برتر، بنیاد ملی نخبگانآموخدانش، برگزیده جایزه بورس دکتری شهید احدی 2

 0821 آموخته برتر، بنیاد ملی نخبگان، دانشبرگزیده جایزه کمک هزینه سفر زیارتی 01

 0821 آموخته برتر، بنیاد ملی نخبگاندانش، برگزیده جایزه کمک هزینه حج عمره 00

 0821 آموخته برتر، بنیاد ملی نخبگاندانش، های اجراییبرگزیده جایزه جذب در دستگاه 01

 0821 آموخته برتر، بنیاد ملی نخبگاندانش ،برگزیده جایزه وام مسکن 08

 0821 آموخته برتر، بنیاد ملی نخبگاندانش برگزیده جایزه هدیه ازدواج 01

 0821اردیبهشت  های فرهنگی دانشجویان از باران تا رویشرتبه سوم بخش آثار و محصوالت نوآورانه فرهنگی در جشنواره ملی نوآوری 01
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علی قائدنیای جهرمی در ششمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، با دبیری خش پژوهش در علوم انسانی انتخاب انجمن قابل تقدیر در ب 06

 تحقیقات و فناوری

 0821بهمن 

 0821خرداد  انتخاب جوان برتر ایرانی در موضوع علم و فناوری در جشنواره تخصصی حضرت علی اکبر)ع( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 01

 0820آبان  جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریانتخاب دبیر برگزیده کشور در پنجمین  03

 0821آذر  انتخاب انجمن برگزیده کشور با دبیر علمی علی قائدنیای جهرمی در چهارمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 02
 

 

 

 دارهای برگزار شده مجوزکارگاهتدریس در 

 زمان برگزاری ت کارگاهمد مخاطبین موضوع کارگاه ردیف

کارگاه تربیت مربی، روانشناسان شاغل معاونت بهداشتی طرح  مداخالت پایه در رواندرمانی اعتیاد 0

 تحول نظام سالمت

ادریبهشت و خرداد  86

0826 

 18/12/0821 ساعت 6 پرسنل خدماتی بهداشتی مراکز بهداشتی شهرستان کرج مهارت های زندگی پیشگیرانه از اعتیاد 1

 16/12/0821 ساعت 6 کارشناس مسئوالن مرتبط با موضوع دانشگاه علوم پزشکی البرز دستورالعمل رفتار با کودك و نوجوان در مراکز بهداشتی و درمانی 8

 11/01/0821 ساعت 6 کارشناسان مسئول مراکز بهداشتی شهرستان کرج مهارت های زندگی پیشگیرانه از اعتیاد 1

 11/00/0821 ساعت 6 کارشناسان مسئول مراکز بهداشتی شهرستان کرج پیشگیرانه از اعتیاد مهارت های زندگی 1

 06/01/0821 ساعت 6 پزشکان مراکز بهداشتی شهرستان کرج مهارت های زندگی پیشگیرانه از اعتیاد 6

  12/01/0821 ساعت 6 پرسنل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز مهارت های زندگی 1

 1/1/0828 ساعت 1 روسای کالنتری و پرسنل کادری نیروی انتظامی استان البرز مهارت های زندگی 3

 8/1/0828 ساعت 1 رابطین بهداشتی فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز مهارت تنظیم هیجان 2

 01/01/0828 ساعت 6 کرج بهداشتی درمانی مسئولین فنی مراکز دستورالعمل رفتار با کودك و نوجوان در مراکز بهداشتی و درمانی 01

 11/18/0826 ساعت 6 روانشناسان طرح تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی البرز مداخالت پایه در روان درمانی اعتیاد 00

 00/18/0826 ساعت 6 روانشناسان طرح تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی البرز مداخالت پایه در روان درمانی اعتیاد 01

 02/16/0826 ساعت 6 روانشناسان طرح تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی البرز مداخالت روان درمانی پایه در سوء مصرف مواد 08

 11/11/0826 ساعت 6 روانشناسان طرح تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی البرز مداخالت روان درمانی پایه در سوء مصرف مواد 01

 26مهر ماه  ساعت 6 روانشناسان مرکز بهداشت غرب تهران الت پایه در رواندرمانی اعتیادمداخ 01

 26آبان ماه  ساعت 6 روانشناسان مرکز بهداشت غرب تهران مصاحبه انگیزشی در درمان اختالالت سوء مصرف مواد 06
 

 

 کتاب)تالیف/ گردآوری/ ترجمه(

شماره كتاب  شابك عنوان رديف

 شناسي ملي

سندگاننوي  زمان 

راهنمای آموزش نظم جویی فرایندی هیجان بر اساس مدل گروس )به  0
 همراه راهنمای درمان و کتاب کار(

علی قائدنیای  1011111 1-1-23811-611-213
جهرمی/ جعفر 

حسنی/ شیوا فرمانی 
 شهرضا/ سعید ایمانی

0821فروردین   

 

 

 طرح های پژوهشی

 زمان نقش محل تصويب عنوان رديف

21تا فروردین  21خرداد مجری طرحشورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، های هیجانی در جویی شناختی هیجان، طرحوارهمقایسه راهبردهای نظم 0  
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+HIVافراد مبتالء به  و افراد عادی  استان البرز   معاونت پژوهش و فناوری 

کننده  ظتبررسی ارتباط حمایت اجتماعی و افسردگی با رفتار محاف 1
 جنسی در مبتالیان به اچ آی وی مثبت/ ایدز شهرستان کرج

شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، 
 معاونت پژوهش و فناوری

21تا اسفند  21فروردین  همکار طرح  

 -بررسی علل و عوامل وقوع خشونت خانگی )عوامل اقتصادی، فرهنگی 8
شهر کرج و بیان راهکارهایی  اجتماعی، خانوادگی و روانی( علیه زنان در

 جهت پیشگیری از وقوع آن

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
 دادگستری استان البرز

0821تا اسفند  0826مهر  همکار طرح  

تأثیر آموزش مداخله های مثبت گرا در افزایش میزان شادکامی   1
 ایثارگران

ی بنیاد شهید هامرکز مطالعات و پژوهش حهمکار طر  21اسفند -26اسفند    

 

 

 

 

 مقاالت ارائه شده در مجالت علمی پژوهشی

 سال ارائه نویسندگان محل چاپ عنوان ردیف
و ضمنی در افراد مبتال به سوء مصرف  صریح یسوگیری حافظه 0

 مواد افیونی، ترك کرده و افراد بهنجار
فصلنامه اعتیاد پژوهشی، شماره 

 0821، تابستان 16
علی قائدنیای ی؛ جعفر حسندکتر 

  جهرمی

، 16سال هفتم، شماره
 0821تابستان 

0&slc_lang=fa&sid=1http://www.etiadpajohi.ir/browse.php?mag_id=  

ابله ای و مقایسه اختالل نقص توجه و بیش فعالی، اختالل رفتار مق 1
اختالل سلوك در دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و 

 عادی

فصلنامه علمی پژوهشی ناتوانی 
 یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی 

علی ، قادر نعیمی، ناصر یوسفی

حاتم محمدی،  قائدنیای جهرمی،

 شیوا فرمانی شهرضا

، پاییز 0، شماره 8دوره 
0821 (0821 )012-011 

http://journals.uma.ac.ir/article_011_11.html 

8 Effectiveness of  teaching processing 

emotion regulation strategies of Individuals 

with opium and stimulant substance abuse 

International Journal of 

Psychology and 

Behavioral Research 

Ali Ghaedniaye Jahromi, 
Jafar Hasani, Mohammad 

Hatami, Fateme Abbasi 

Special issue Vol 

), 1(1

. 4112February

327-372 

1-1-issue-special-4114http://ijpbrjournal.com/  

های جویی شناختی هیجان و طرحوارهبررسی راهبردهای نظم 1
   هیجانی همسران افراد مبتال به سوء مصرف مواد و عادی

شناسی بالینی دانشگاه فصلنامه روان
 سمنان

علی دکتر جعفر حسنی، امراه تاج الدینی، 

شیوا فرمانی  قائدنیای جهرمی،

 شهرضا

 –بالینی روانشناسی مجله

 شماره ششم، سال

 0828 بهار (،10یاپی)پ0

&slc_lang=fa0&sid=68-111-01-http://jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A  

اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی فرایندی هیجان بر مقابله  1
  به سوء مصرف موادشناختی افراد مبتال

دکتر جعفر  علی قائدنیای جهرمی، فصلنامه اعتیاد پژوهشی

ا فرمانی یوحسنی، دکتر ربابه نوری، ش
 شهرضا

، 80سال هشتم، شماره 
 21-10، 0828پاییز 

&slc_lang=fa0&sid=18browse.php?a_id=http://www.etiadpajohi.ir/  

بررسی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله با موقعیت های  6
 استرس زاو افکارخودکشی بر اساس نگرش ناکارامد

فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، 
دانشگاه ازاد اسالمی واحد اسالم 

 شهر

  شیوا فرمانی شهرضا، سعیده معصومی،

امراه تاج   علی قائدنیای جهرمی،

 الدین

سال سوم، شماره یازدهم، 
 .11-11، 28پاییز

http://psychology.iiauac.ir/fa/contents/Journal/  

بررسی راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در دختران فراری و  1
 عادی

شگاه علوم دان مجله علمی پژوهشی
 پزشکی البرز

علی قائدنیای دکتر جعفر حسنی، 

 جهرمی

، ، شماره یک1دوره 
 .13-10، 0828زمستان 

http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=111&sid=0&slc_lang=fa  

 -زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی رابطه صمیمیت 3
 در کارمندان متاهل دوری گزینی

فصلنامه مشاوره و روان درمانی 
 خانواده کردستان

شیوا فرمانی شهرضا، دکتر محسن 

 علی قائدنیای جهرمیرسولی، 

 ،8شماره چهارم، سال
 .111-113، 0828پاییز 

102http://www.fcpjournal.ir/fcpjournal?IssueId=  

http://www.etiadpajohi.ir/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1
http://www.etiadpajohi.ir/browse.php?mag_id=2&slc_lang=fa&sid=1
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1/
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1/
http://jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-247-63&sid=1&slc_lang=fa
http://jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-247-63&sid=1&slc_lang=fa
http://www.etiadpajohi.ir/browse.php?a_id=23&sid=1&slc_lang=fa
http://www.etiadpajohi.ir/browse.php?a_id=23&sid=1&slc_lang=fa
http://psychology.iiauac.ir/fa/contents/Journal/
http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=270&sid=1&slc_lang=fa
http://www.fcpjournal.ir/fcpjournal?IssueId=519
http://www.fcpjournal.ir/fcpjournal?IssueId=519
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نشانگان افت روحیه در افراد مبتال به ویروس نقص ایمنی انسان و  2
 عادی: یک مطالعه مقایسه ای

دکتر بهمن بهمنی، شیوا فرمانی شهرضا،  مجله دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
مائده  دکتر معصومه امین اسماعیلی،

 علی قائدنیای جهرمینقیایی، 

-02، 0سال سوم، شماره 
11. 

http://journal.nums.ac.ir/download.php?dfile=files/site1/Upload_for_User/vol_3-_no_1-_num_6_3.pdf 
01 The relationship between job burnout, 

marital intimacy, and public health among 

married counselors in schools 

International Journal of 

Psychology and 

Behavioral Research 

Shiva Farmani Shahreza, 

Ali Ghaedniay Jahromi, 

Amirhossein hoseein pour, 

Mahbubeh Shahbazi Afra 

Special issue Vol 

1(2), 658-681, 

4112 

1101http://ijpbrjournal.com/ 

00 Comparison of Behavioral Disorders 

Prevalence Rate In Children With 

Employed And Unemployed Mothers 

International Journal of 

Psychology and 

Behavioral Research 

Ali Ghaedniay Jahromi, 
Mohammad Hatami, Shiva 

Farmani Shahreza, 

Mohammad Darharaj   

Special issue Vol 

1(7), April 4112, 

538-561 

1101http://ijpbrjournal.com/ 

01 Comparing the external efficiency of 

technical-vocational and Kar-Danesh fields 

of education during the fourth development 

plan from 4115 to 4111 in Ilam province 

International Journal of 

Psychology and 

Behavioral Research 

Mehdi Vali Nejad1, 

Masoud Nazar Zadeh, Reza 

Maleki, Ali ghaednia 

jahromi 

Special issue Vol 

1(2), MAY 

4112, 711-711 

1101http://ijpbrjournal.com/ 

 های نشانه وسالمت عمومی  بر وهیگر درمانی رفتار اثربخشی 08

آسیب بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب  از پس استرس اختالل
 صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند

دانشگاه علوم  مجله علمی پژوهشی
 پزشکی البرز

مریم صادقی، دکتر مجید شادلی، دکتر 

  علی قائدنیای جهرمیرضا عرب، 

، سال چهارم، 0821بهار 
 011-20، 1شماره 

 &slc_lang=fa0&sid=813http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=  

های دلبستگی، احقاق جنسی و تمایل جنسی در ی سبکرابطه 01
 دانشگاه خوارزمی دانشجویان زن متاهل

روان درمانی،  فصلنامه مشاوره و
 دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر

سیده سعیده معصومی نومندان، شیوا 

علی قائدنیای  فرمانی شهرضا،

 هادی هاشمی رزینیدکتر  جهرمی،

، سال 0828زمستان 
 11-1، 01سوم، شماره 

.pdf0-01-.ir/Files/JCPhttp://psychology.iiauac  

شناختی  رفتاری بر کاهش عالئم آسیب -اثربخشی درمان شناختی 01
 اختالل استرس پس از سانحه در نوجوانان

دانشگاه علوم  مجله علمی پژوهشی
 پزشکی البرز

محمد درهرج، دکتر علیرضا مرادی، دکتر 

 علی قائدنیای جهرمیجعفر حسنی، 

، تابستان 8، شماره 1دروه 
0821 .063-011. 

&slc_lang=fa0&sid=880http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=  

اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش افت روحیه افراد  06
 مبتال به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان

پژوهشی روان  -نامه علمیفصل
 شناسی بالینی سمنان

، دکتر بهمن بهمنی، فرمانی شهرضا شیوا

دکتر  علی قائدنیای جهرمی،

سعید خانجانی، معصومه امین اسماعیل  

سال هشتم، شماره 
0821(، بهار 12)پیاپی 0  

http://jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A-01-11-13&sid=0&slc_lang=fa  

ررسی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرحواره های ب 01
هیجانی در مردان مبتال به سوء مصرف مواد، ترك کرده و افراد 

 بهنجار

سالمت پژوهشی  -فصلنامه علمی
 اجتماعی

 یای جهرمی،علی قائدنجعفر حسنی، 

، فرشاد زارعیفرمانی شهرضا شیوا  

دوره سوم، شماره چهارم، 
0821پاییز   

http://journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/08166  

های  جویی شناختی هیجان و طرحواره اهبردهای نظممقایسه ر 03
هیجانی در افراد مبتال به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان و 

 افراد بهنجار

پژوهشی روان  -فصلنامه علمی
 پرستاری

علی قائدنیای   ،شیوا فرمانی شهرضا

مجید  ،مریم محمدتقی نسب ،جهرمی

مریم  ،محمد درهرج ،نیک نژاد

 ملیحه فرید ،رویا کارآزموده ،صادقی

، 6دوره چهار، شماره 
0821بهمن و اسفند   

http://ijpn.ir/browse.php?a_id=977&sid=1&slc_lang=fa 
افراد  در تحریفات شناختیاثربخشی شناخت درمانی هستی نگر  02

 مبتال به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان
دکتر بهمن بهمنی،   شیوا فرمانی شهرضا، مجله علمی پژوهشی روانپرستاری

 علی قائدنیای جهرمی

، مرداد و 2، شماره 1دوره 
26شهریور   

http://journal.nums.ac.ir/download.php?dfile=files/site1/Upload_for_User/vol_3-_no_1-_num_6_3.pdf
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1
http://ijpbrjournal.com/2014-special-issue-1-1
http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=fa
http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&slc_lang=fa
http://psychology.iiauac.ir/Files/JCP-12-1.pdf
http://psychology.iiauac.ir/Files/JCP-12-1.pdf
http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=331&sid=1&slc_lang=fa
http://aums.abzums.ac.ir/browse.php?a_id=331&sid=1&slc_lang=fa
http://jcp.semnan.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-52-48&sid=1&slc_lang=fa
http://journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/13266
http://ijpn.ir/article-1-799-fa.pdf
http://ijpn.ir/article-1-799-fa.pdf
http://ijpn.ir/article-1-799-fa.pdf
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%86%D8%B3%D8%A8
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%B1%D8%AC
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87
http://ijpn.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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http://ijpn.ir/browse.php?a_code=A-01-813-1&sid=0&slc_lang=fa  

رابطه عملکرد خانواده، خشونت خانوادگی و رابطه ولی فرزندی با  11
 رفتار قربانیان زورگویی در بین دختران دبیرستانی

علی زاده،  فهیمه پورمند، فرشاد محسن مجله سالمت اجتماعی

 قائدنیای جهرمی

، پاییز 1. شماره 1دوره 

0826  

http://journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/15366 

 و خانواده عملکرد در اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری 10

کرج زناشوییشهرستان تعارضات دارای نزوجی زناشویی رضایت  

اکرم سهرابی،افسانه علیزاده اصلی و علی  مجله سالمت اجتماعی
 قائدنیای جهرمی

 پذیرش و در انتظار چاپ

12181&pageid=111http://ch.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=  

مقایسه هیجان خواهی، جایگاه مهار و کمال گرایی در افراد وابسته  11
 به مواد و افراد غیروابسته به مواد

حجت اهلل  ، *علی قائدنیای جهرمی مجله سالمت اجتماعی و اعتیاد

 مریم بیات پور ،امینی

،  06، شماره 1دوره 

0826  

http://sh-addiction.ir/article-1-279-fa.html 
 

 

 

 مجالت علمی پژوهشی ، همایش ها، و ها مقاالت ارائه شده در کنگره

محل چاپ و  محل ارائه رائهسال ا  عنوان ردیف

 انتشار

 تعداد نفرات تهیه کننده مقاله

بررسی رابطه عملکرد خانواده و میزان گرایش به اعتیاد)علمی  0
 پژوهشی(

پنجمین کنگره سراسری  0821اسفند 
اعتیاد)پیشگیری و درمان(دانشگاه 

 علوم پزشکی زاهدان

مجله علمی 
پژوهشی 

تحقیقات علوم 
 پزشکی زهدان

8 

همایش سراسری بررسی  0821اسفند  ودکشی در نوجوانانخ 1
خودکشی و رفتارهای مرتبط 
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کتابچه مقاالت 
 همایش

8 

مقایسه سالمت روان و هوش معنوی در دانشجویان سیگاری و  8
 غیر سیگاری

دومین همایش سراسری اعتیاد و  0820فرودین 
 -آسیب های روانی اجتماعی

 تربیت معلم تهران دانشگاه

کتابچه مقاالت 
 همایش

1 

بررسی میزان  گرایش به اعتیاد بین دانشجویان معتاد به اینترنت  1
 و غیر معتاد به اینترنت

دومین همایش سراسری اعتیاد و  0820فرودین 
 -آسیب های روانی اجتماعی
 دانشگاه تربیت معلم تهران

کتابچه مقاالت 
 همایش

1 

اردیبهشت  ت های زندگی با اضطراب دانشجویانبررسی میزان مهار 1
0820 

همایش ملی خانواده و اولین 
دانشگاه  -مهارت های زندگی

 رازی کرمانشاه

کتابچه مقاالت 
 همایش

8 

مقایسه عملکرد خانواده بین دانشجویان معتاد به اینترنت و غیر  6
 معتاد به اینترنت

اردیبهشت 
0820 

پنجمین کنگره بین المللی 
دانشگاه  -ه و جهانی شدنخانواد

 شهید بهشتی

کتابچه مقاالت 
 همایش

1 

مقایسه گرایش به اعتیاد بین دانشجویان معتاد به اینترنت و غیر  1
 معتاد به اینترنت )علمی پژوهشی(

اردیبهشت 
0820 

پنجمین همایش ساالنه 
دانشجویان علوم پزشکی  شمال 

کشور، دانشگاه علوم پزشکی 
 سمنان

فصلنامه علمی 
ژوهشی پ

دانشگاه علوم 
پزشکی سمنان 
کومش، دوره 

 8شماره  08

8 

رابطه عمل به باورهای مذهبی با میزان افسردگی، اضطراب و  3
 منبع کنترل )علمی پژوهشی(

دومین کنگره دانشجویان علوم  0820خرداد 
 پزشکی شبکه همکارتهران

مجله علمی 
پژوهشی 

دانشگاه شاهد 
دانشور، سال 

8 

http://ijpn.ir/browse.php?a_code=A-10-308-2&sid=1&slc_lang=fa
http://journals.sbmu.ac.ir/ch/issue/view/1354
http://ch.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=455&pageid=29534
http://ch.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=455&pageid=29534
http://sh-addiction.ir/article-1-297-fa.pdf
http://sh-addiction.ir/article-1-297-fa.pdf
http://sh-addiction.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://sh-addiction.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://sh-addiction.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://sh-addiction.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://sh-addiction.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://sh-addiction.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 نوزدهم

 التزام عملی به اعتقادات اسالمی و رابطه 2
 گرایش به اعتیاد

اولین کنگره بین المللی  0820مهر 
دانشجویی اعتیاد، دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

کتابچه مقاالت 
 کنگره

1 

اولین کنگره بین المللی  0820مهر  بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و باورهای مرتبط با مواد 01
شگاه علوم دانشجویی اعتیاد، دان

 پزشکی ارومیه

کتابچه مقاالت 
 کنگره

1 

بررسی شیوع سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه تربیت  00
 معلم تهران

اولین کنگره بین المللی  0820مهر 
دانشجویی اعتیاد، دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

کتابچه مقاالت 
 کنگره

1 

میزان تمیز دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری براساس   01
 افسردگی و اضطراب

اولین کنگره بین المللی  0820مهر 
دانشجویی اعتیاد، دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

کتابچه مقاالت 
 کنگره

1 

تمیز دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری براساس مهارت های  08
 ارتباطی و حمایت اجتماعی

اولین کنگره بین المللی  0820مهر 
علوم  دانشجویی اعتیاد، دانشگاه

 پزشکی ارومیه

کتابچه مقاالت 
 کنگره

1 

اولین کنگره بین المللی  0820مهر  رابطه استفاده بیمارگونه از تلفن همراه با میزان گرایش به اعتیاد 01
دانشجویی اعتیاد، دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

کتابچه مقاالت 
 کنگره

8 

رابطه هوش معنوی با گرایش به سوء مصرف مواد در  01
 نشجویاندا

اولین کنگره بین المللی  0820مهر 
دانشجویی اعتیاد، دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

کتابچه مقاالت 
 کنگره

8 

های ارتباطی و حمایت اجتماعی بر اساس بررسی مهارت 06
 دینداری

-چهارمین کنگره انجمن روان اسفند 0820

 شناسی ایران
فصلنامه علمی 

پژوهشی 
روانشناسی 

 -معاصر
 یسخنران

علی قائدنیای جهرمی، شیوا فرمانی 
 شهرضا، دکتر جعفر حسنی

زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم  رابطه صمیمیت 01
 دوری گزینی  -طلبی

-چهارمین کنگره انجمن روان 0820اسفند 

 شناسی ایران
فصلنامه علمی 

پژوهشی 
روانشناسی 

 -معاصر
 سخنرانی

شیوا فرمانی شهرضا، دکتر محسن 
 ی، علی قائدنیای جهرمیرسول

میزان استفاده از اینترنت و سالمت روان در کاربران اینترنت  03
 کافی نت ها

اردیبهشت 
0821 

اولین کنگره سراسری اعتیاد و 
 رفتارهای پرخطر

فصلنامه 
پژوهش در 
-سالمت روان

 -شناختی 
 سخنرانی

حسین جناآبادی، علی قائدنیای 
 جهرمی

مت عمومی در بین افراد مبتال به باورهای غیر منطقی و سال 02
 سوء مصرف مواد

اردیبهشت 
0821 

اولین کنگره سراسری اعتیاد و 
 رفتارهای پرخطر

فصلنامه 
پژوهش در 
-سالمت روان

 -شناختی 
 سخنرانی

1 

11 The Effectiveness of Processing Emotion 

Regulation Strategies Training in 

Cognitive Coping of People with 

 0828شهریور 

 سخنرانی

هشتمین کنگره بین المللی دانش 

 تهران_اعتیاد

 ,Ali ghaedniay Jahromi سخنرانی

jafar hasani, 

mohammad hatami 
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Substance Abuse: A Single Subject Study 

رابطه عملکرد خانواده، احقاق جنسی و تمایل جنسی در  10

 دانشگاه خوارزمی دانشجویان زن متأهل

ردیبهشت ا

0821 

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده 
و توانمندسازی اقشار اسیب پذیر 

 جامعه

سیده سعیده معصومی نومندان، علی  سخنرانی

قائدنیای جهرمی، شیوا فرمانی 

 شهرضا

آوری زنان سرپرست جویی هیجان در تابنقش راهبردهای نظم 11
 خانوار

اردیبهشت 
0821 

خانواده اولین کنگره ملی مشاوره، 
و توانمندسازی اقشار اسیب پذیر 

 جامعه

سیده سعیده معصومی نومندان، علی  سخنرانی
قائدنیای جهرمی، شیوا فرمانی 

 شهرضا

تمیز رابطه والد فرزندی و باورهای خود کارآمدی در فرزندان بر  18
 اساس اعتیاد والد پدر

اردیبهشت 
0821 

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده 
سازی اقشار اسیب پذیر و توانمند

 جامعه

علی قائدنیای جهرمی، سید سعیده  سخنرانی
معصومی نومندان، احمد شمس 
بیرانوند، سعید احمدی، مهدی 

 توکلی

اردیبهشت  فرزندان روانی سالمت بر( والدین) زوجین شادابی تأثیر بررسی 11
0821 

اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده 
ذیر و توانمندسازی اقشار اسیب پ

 جامعه

ویژه نامه علمی 
 پژوهشی کنگره

سعید احمدی،  فرحناز محمدی، 
علیرضاذاکریان، علی قائدنیای 

 جهرمی

11 The assessment of psychological well-

being, problem solving and general self-

efficacy in high-risk behavior homeless 

Addicted drop harm reduction addiction 

center in Karaj 

8-1 may 

1101 

yazad 

اولین کنگره بین المللی اعتیاد و 
 رفتارهای پرخطر، یزد

قائدنیای جهرمی علی، فرمانی  پوستر
شهرضا شیوا، شمس بیرانوند احمد، 

  شاهنوش امیرحسین

درمانی هیجان مدار در دلزدگی زناشویی همسر اثربخشی زوج 16
 درمان نگه دارنده با متادون مردان دارای اعتیاد در فرایند

دی  2و  3
0821 

کنگره بین المللی روانشناسی 
خانواده در بستر ارزش های دینی 

 و فرهنگی

احمد شمس بیرانوند، امیر حسین  پوستر
 شاهنوش، علی قائدنیای جهرمی

11 Predicting Demoralization syndrome of 

spouses of people with addiction through 

cognitive emotion regulation and resilience 

11-11 
 شهریور ماه

یازدهمین کنگره بین المللی 
 دانش اعتیاد

سعید  علی قائدنیای جهرمی، سخنرانی

ایمانی، امراه تاج الدینی، شیوا 
 فرمانی شهرضا

13 The effectiveness of process regulation 

emotion strategies based on gross model 

on resiliency, impulsiveness and happiness 

of people referring to shamshiri drop in 

center : single student stufy 

11-11 
شهریور ماه 

0826 

یازدهمین کنگره بین المللی 
 دانش اعتیاد

علی شیوا فرمانی شهرضا،  سخنرانی

احمد شمس  قائدنیای جهرمی،

 بیرانوند

 خشونت نفس، عزت نقش :دبیرستانی پسران در یزورگوی رفتار 12

 شده ادارك اجتماعی حمایت و فرزندی -والد رابطه خانوادگی،

آبان  11-11
 0826ماه 

 انجمن کنگره ششمین

 ایران روانشناسی
علی شیوا فرمانی شهرضا،  سخنرانی

امیرحسین  قائدنیای جهرمی،

 شاهنوش، فهیمه پورمند

نگر و آینده نگر در افراد مصرف  مقایسه عملکرد حافظه گذشته 81
 کننده مواد، ترك کرده و عادی

 00الی  2
 اسفندماه

سومین کنگره ملی روانشناسی 
 ایران

سعید علی قائدنیای جهرمی،  سخنرانی

 ایمانی، شیوا فرمانی شهرضا

اثربخشی نظم جویی شناختی هیجان بر صمیمت و تعارضات  80
 زناشویی زنان در آستانه طالق

 01و  2
اردیبهشت 

0826 

هشتمین کنگره آسیب شناسی 
 خانواده

شیوا علی قائدنیای جهرمی،  پوستر

فرمانی شهرضا، محمد حاتمی، 
 سعید ایمانی

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس مولفه های بهزیستی در  81
 زنان دچار همسرآزاری

 01و  2
اردیبهشت 

0826 

هشتمین کنگره آسیب شناسی 
 خانواده

فرمانی شهرضا، فرحناز امیرلو، شیوا  پوستر

 علی قائدنیای جهرمی

 -ارتباط معنویت و بهداشت روان کارکنان مراکز بهداشتی 88
 درمانی شهرستان کرج

 11و  18
اردیبهشت ماه 

0826 

 المللی بین هرکنگ دهمین

 جهانی شورای آسیایی فدراسیون

 رواندرمانی

 » محور خانواده رواندرمانی «

زمیدانی، فیروزه مجتبی حقانی  پوستر
عاشوری، شیوا فرمانی شهرضا، 

  علی قائدنیای جهرمی
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 و شرکت در کنگره ها و همایش  کارگاه های آموزشی

 محل برگزاری عنوان ردیف
 0833شهریور ، دانشگاه خوارزمی ساعت، کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی 06شرکت در دوره آموزشی روزنامه نگاری و خبرنویسی،  0

 0833آبان ، خوارزمیدانشگاه  مرکز مشاوره دانشگاه تربیت معلم _ساعت 06_شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج   1

 0833آبان ، دانشگاه خوارزمی ساعت، با تدریس استاد حسن زاده 81شرکت در کارگاه مقدماتی هیپنوتیزم،  8

 0833اسفند ، تهراندانشگاه  ساعت، با تدریس دکتر ربابه نوری قاسم آبادی 1اعتیاد، شرکت در کارگاه آموزشی پیشگیری از  1

 0832آبان ، دانشگاه خوارزمی ساعت، با تدریس دکترعلی محمد نظری 01شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با اصول وفنون درمان کوتاه مدت راه حل مدار ، 1

 0832فروردین ، دانشگاه خوارزمی رضا بوستانی پورساعت، با تدریس دکتر علی 1ثر ، شرکت در کارگاه آموزشی ارتباط عاطفی مو 6

 0832اردیبهشت  ، دانشگاه خوارزمی ساعت با تدریس دکتر شهرام محمدخانی 1شرکت در کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد ،  1

 0832خرداد  ، دانشگاه خوارزمی با تدریس دکتر آناهیتا خدابخش  ساعت، 3)درمان شناختی رفتاری( ، CBTشرکت در کارگاه آموزشی  3

 0832آبان ، دانشگاه خوارزمی ساعت، مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی 3، « خودآگاهی و خودشناسی» شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های زندگی 2

 0832آبان ، دانشگاه خوارزمی مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی ،اعتس 3، گواهینامه« کنترل خشم» شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های زندگی 01

 0832آبان ، دانشگاه خوارزمی مرکز مشاوره دانشگاه تربیت معلم _ساعت 06_شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج   00

 0832آبان دانشگاه پیام نورکرج،  داداش زاده ساعت، با تدریس دکتر شیوا 3شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل آزمون روانی وکسلر،  01

 0832آبان ، دانشگاه پیام نورکرج ساعت، با تدریس دکتر شیوا داداش زاده1شرکت در کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان و بزرگساالن،  08

 0832آبان ، ارزمیدانشگاه خو ساعت، با تدریس دکتر علیرضا بوستانی پور 6شرکت در کارگاه آموزشی زبان بدن ، 01

 0832آذر ، دانشگاه خوارزمی ساعت،  با تدریس دکتر وحید نوری 3شرکت در کارگاه آموزشی خانواده درمانی ،  01

 0832آذر ، دانشگاه پیام نورکرج ساعت،  با تدریس دکتر آرزو تاری مرادی   MMPI  ،3شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل آزمون شخصیت  06

 0832آذر ، دانشگاه پیام نورکرج ساعت،  با تدریس دکتر آرزو تاری مرادی  MCMI  ،3گاه آموزشی تحلیل آزمون شخصیت شرکت در کار 01

 0832آذر ، دانشگاه پیام نورکرج ساعت،  با تدریس دکتر آرزو تاری مرادی 3شرکت در کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی آدمک،  03

 0832آذر ، دانشگاه پیام نورکرج ساعت،  با تدریس دکتر نویداله نوری 3رد مشاوره ، شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های خ 02

 0832اسفند ، دانشگاه خوارزمی کارگاه فرهنگی و آموزشی:رسالت فرهنگی دانشجویان از منظر امام خمینی)ره( 11

 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران یحیی قائدی (، با تدریس دکتر0کارگاه آموزشی مهارت های مربیگری آموزش فلسفه برای کودکان) 10
 0821اردیبهشت 

 0821آذر ، دانشگاه تهران ساعت، چهارمین جشنواره ملی حرکت1شرکت در کارگاه کارآفرینی در انجمن های علمی دانشجویی،  11

 0821ر آذ، دانشگاه تهران ساعت، چهارمین جشنواره ملی حرکت1شرکت در کارگاه نیازسنجی آموزشی،  18

 0821آذر ، دانشگاه تهران ساعت، چهارمین جشنواره ملی حرکت 1شرکت در کارگاه اصول طرح نویسی،  11

 0821آذر ، دانشگاه تهران ساعت، چهارمین جشنواره ملی حرکت 1شرکت در کارگاه ارتباط سازمانی،  11

 0821دانشگاه خوارزمی اسفند  ساعت، دکتر علیرضا مرادی3کارگاه نارساخوانی وتلویحات کاربردی،  16

 0820دانشگاه خوارزمی فروردین  ساعت، دکتر بیگلر بیگدلی 3کارگاه آموزشی: بهداشت جنسی،  11

 0820دانشگاه خوارزمی اردیبهشت  ساعت،  دکتر حمیدرضا حسن آبادی 3کارگاه آموزشی: آموزش مهارت و نگارش مقاالت در مجالت علمی پژوهشی،  13

 جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی ساعت، وزارت کار 11هارت های کارآفرینی و کسب و کار، کارگاه م 12

 0821دانشگاه خوارزمی اردیبهشت  دکتر ابراهیم موسوی -ساعت 1 -کارگاه آموزشی: درمان های دارویی و فیزیکی سوء مصرف مواد 81

 0821دانشگاه خوارزمی اردیبهشت  ت، دکترربابه نوریساع 3کارگاه آموزشی: رفتاردرمانی شناختی سوء مصرف مواد،  80

 0821دانشگاه خوارزمی اردیبهشت  ساعت. دکتر محمد علی نظری 3کارگاه آموزشی: خانواده درمانی سیستمی،  81

 0828، علوم پزشکی البرزدانشگاه  1113811ساعت با مجوز  6های فرزندپروری پیشگیرانه از اعتیاد، کارگاه مهارت 88

 0828دانشگاه علوم پزشکی البرز،  1113811ساعت با مجوز  6کارگاه مهارت های زندگی،  81

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره، برهان ، دکتر جعفر حسنیساعت 11کارگاه آموزشی: رفتار درمانی شناختی،  81

 شت، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهدا ساعت( 81)دوره آموزشی: استراتژی های استقرار مدل سالمت اجتماعی 86
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 0821، استانداری استان البرز ساعت( 11دوره آموزشی: آیین نگارش مکاتبات) 81

 0828دانشگاه علوم پزشکی البرز،  کارگاه آموزشی: ارتقاء روابط والد و فرزند 83

 0828نشگاه تهران، خرداد دا ساعت،  مدرس دکتر شکوه نوابی نژاد 1کارگاه آموزشی: خانواده و اخالق در مشاوره،  82

 0828دانشگاه تهران، خرداد  ساعت، دکتر بهمن بهمنی1کارگاه آموزشی: شناخت درمانی هستی نگر،  11

 0828دانشگاه علوم پزشکی البرز،  ساعت، مدرس دکتر محمد علی نظری 6دوره آموزشی: آسیب شناسی فضای مجازی،  10

 0828دانشگاه علوم پزشکی البرز،  اعت، مدرس دکتر محمد علی نظریس 01کارگاه آموزشی: اختالالت جنسی،  11

 0828دانشگاه علوم پزشکی البرز،  ساعت(، مدرس دکتر فهیمه لواسانی 06دوره تربیت مربی مهارت های فرزندپروری) 18

 

 6331از سال   شرکت در کارگاه های آموزشی
 ساعت  برگزارکننده عنوان کارگاه 

 ساعت 81 0826مرداد ماه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ دفتر مشاوره و سالمت اختالالت شخصیت طرحواره درمانی 0

 ساعت 81 0826مرداد ماه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ دفتر مشاوره و سالمت اجرای برنامه پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه ها 1

 ساعت06 0826ماه  آذر دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت یاحمایت های روانی و اجتماعی در حوادث و بال 8

 ساعت 06 0821اردیبهشت ماه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ دفتر مشاوره و سالمت ( تیم سازی، تسهیلگری، و برنامه بتاtotمربیگری ) 1

1 Training on harm reducation 
for service providers 

Unodc (united nations office 
on drugs and crime) 

 ساعت 86 1103

 

 

 تاریخ و اجرایی فعالیت فرهنگی ردیف
 21تا  31 انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه خوارزمیدبیر  0

 21تا  31 نشریه علمی فرهنگی دانشجویی فراسومدیر مسئول  1

 0833 دبیر کانون دانشجویی جمعیت خیریه امام علی )ع(  8

 0833 مسئول عمرانی کانون سازندگی وکارآمدسازی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم  1

 0832-21 کارگروه ارزیابی نشریات دانشجویی در دانشگاه تربیت معلمدانشجویی عضو  1

 0821فروردین  دبیر اجرایی نخستین همایش اعتیاد و آسیب های روانی و اجتماعی 6

 21-20 انشناسی ایرانعضو وابسته انجمن رو 1

 تا کنون 21 مدیر مسئول مجله روانشناسی بالینی جامعه نگر به صاحب امتیازی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی 3

 0820فرودین  دبیراجرایی اجرایی نخستین جشنواره فرهنگ، پویایی و سالمت استان البرز 2

 0820فرودین  اسیب های روانی اجتماعی دانشگاه خوارزمیدبیراجرایی دومین همایش سراسری اعتیاد و  01

 0820آبان  رابط اجرایی دانشگاه تربیت معلم تهران در پنجمین جشنواره ملی حرکت   00

 21-20 دبیر اجرایی اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر 01

 21-20 ای پرخطرعضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتاره 08

 28خرداد  دبیر اجرایی اولین کنگره سراسری علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی 01

 28خرداد  عضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره سراسری علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی 01

 28خرداد  عضو کمیته علمی اولین کنگره سراسری علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی 06
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