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 65شهرک قلعه میر، خیابان مسجد جامع، پالک آدرس: 

 29502601590شماره همراه:     205: كد شهرستان  16515969ابت: شماره ث

 3765123654: كدپستي  z.moosavi_psy2020@yahoo.comپست الكترونیكي: 

 

 وضعيت تحصيلي:

 كارشناسي: فارغ التحصيل مقطع

 محل:

 بهارستان

 رشته:

 روانشناسي

 گرایش:

 عمومي

 12/55/5192 تاریخ اتمام:

بررسي كیفیت زندگي، نارساكنش وری جنسي و بهزیستي جامع بر بیماران مبتال به سندرم روده عنوان پایان نامه: 

 تحریک پذیر

 فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد:

 محل:

 تهران

 رشته:

 روانشناسي

 گرایش:

 بالیني

 56/26/5190 تاریخ اتمام:

ي رواندرماني پویشي فشرده و كوتاه مدت بر ظرفیت تنظیم هیجان و میزان عزت نفس اثربخشعنوان پایان نامه: 

 مخدر ران مبتال به اختالل مصرف موادبیما

 فارغ التحصيل مقطع دكترا:

 محل:

 

 تاریخ اتمام: گرایش: رشته:

 عنوان پایان نامه:

 اساتيد مرتبط:

 دكتر مهدی صحراگرداستاد راهنمای كارشناسي: 

 دكتر پریناز بني سياستاد راهنمای كارشناسي ارشد: 

 .......................................................................... استاد راهنمای دكترا:

 



 پژوهشي)مقاالت،تاليفات،...(: –سابقه فعاليتهاي تحقيقاتي 

 

كنفرانس  درمقاله نارساكنش وری جنسي و كیفیت زندگي بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر و پذیرش ارائه 

 91سال بین المللي علوم انساني 
ارائه و پذیرش مقاله اثربخشي رواندرماني پویشي فشرده و كوتاه مدت بر ظرفیت تنظیم هیجان بیماران مبتال به 

 90سال كنگره بین المللي اعتیاد  دراختالل مصرف مواد مخدر 
ن مبتال به اختالل ارائه و پذیرش مقاله اثربخشي رواندرماني پویشي فشرده و كوتاه مدت بر میزان عزت نفس بیمارا

 90مصرف مواد مخدر در نخستین كنفرانس بین المللي علوم انساني دانشگاه پیام نور استان فارس سال 

 تخصصي -ميعضويت در انجمنهاي عل

 92عضو انجمن روانشناسان ایران از سال 

 تجارب كاري:

 91سال به عنوان روانشناس در مركز درماني سوءمصرف مواد از سال  6 -

سراج شبكه بهداشت و درمان -جامعه نگر صاحب الزمان )عج(روان روانشناس مركز سالمت  -

 شهرستان بهارستان

كلینیک روانپزشكي شبكه بهداشت و  -جامعه نگر در درمانگاه قائمیهوانشناس مركز سالمت روان ر -

 درمان شهرستان اسالمشهر

 بيهای آموزش بیماران سایكوز و دوقط برگزاری دوره -

 برگزاری دوره های آموزش خانواده بیماران سایكوز و دوقطبي -

 كاربردي گذرانده شده: –دوره هاي علمي 

در برنامه های  91، تابستان دوره آموزش مقدماتي درمان غیر دارویي سوءمصرف مواد ویژه روانشناسان -

 ه علوم پزشكي تهراندانشگا -حضوری آموزش مداوم جامعه پزشكي

به  99پاییز  ساعت، 56 به مدت دوره مصاحبه بالیني، كیس فرمولیشن، نشانه شناسي و تشخیص روانپزشكي -

 تدریس پروفسور رضا رستمي، دكتر حسین نادعلي و دكتر سارا كشاورز )كلینیک آتیه(

به تدریس دكتر یعقوب شفیعي فرد )موسسه  99ساعت، پاییز  62 به مدت دوره مربیگری مهارتهای زندگي -

 دانشگاه تهران( -روانشناسي و علوم تربیتي دكتر كاردان

به تدریس آقای سعید  99ساعت، پاییز  05 ، به مدتروانپویشي فشرده و كوتاه مدت 5دوره مباني نظری  -

 تحت نظارت دكتر نیما قرباني )كلینیک بینش نو(اصالني 

دریس دكتر علیرضا طهماسب به ت 99ساعت، زمستان  62 ، به مدتمدتنپویشي فشرده و كوتاه وره رواد -

 )كلینیک احیا(

به تدرس دكتر  90تابستان ساعت،  1 به مدت و رواندرمانيدوره درآمدی بر اخالق حرفه ای در مشاوره  -

 مرادیان تحت نظارت دكتر نیما قرباني )كلینیک بینش نو(فرشید 



به تدریس دكتر علیرضا  90ساعت، تابستان  12 به مدت ت پیشرفتهو كوتاه مد وره روانپویشي فشردهد -

 طهماسب )كلینیک احیا(

به تدریس  90ساعت، تابستان  01 ، به مدترواندرماني پویشي فشرده و كوتاه مدت 0نظری  دوره مباني -

 ني تحت نظارت دكتر نیما قرباني )كلینیک بینش نو(آقای سعید اصال

به تدریس دكتر علیرضا طهماسب  90ساعت، تابستان  50 به مدت وره شخصیت و مكانیزم های دفاعيد -

 )كلینیک احیا(

 به تدریس دكتر علیرضا طهماسب )كلینیک احیا( 90ساعت، تابستان  62 به مدت دوره فروید خواني -

به  90ساعت، تابستان  12 به مدت رواندرماني تحلیلي كودک و نوجوان )مبتني بر رویكرد كالین(وره د -

 تدریس دكتر لیال عظیمي )كلینیک احیا(

به تدریس دكتر جواد خلعتبری  90ساعت، تابستان  65به مدت  0و  5دوره درمان شناختي رفتاری پیشرفته  -

 )كلینیک آرامش(

 دكتر علیرضا طهماسب )كلینیک احیا(به تدریس  90ز ساعت، پایی 50 به مدت وره ارزیابي شخصیت سواپد -

به تدریس دكتر علیرضا  90ساعت، زمستان  05 به مدت افت روانكاوانه به انحرافات جنسيدوره رهی -

 طهماسب )كلینیک احیا(

به تدریس دكتر الهام ده  99و تابستان ساعت، بهار  562دوره تربیت درمانگر كودک و نوجوان به مدت  -

 (یادگاری )موسسه آموزش عالي آزاد آرمان

دوره تشخیص، سبب شناسي و درمان نابهنجاری های جنسي )شامل مالل جنسیتي، پارافیلیاها، همجنس  -

)مركز مشاوره و رواندرماني به تدریس پروفسور رسول روشن  99، زمستان ساعت 50گرایي( به مدت 

 اه شیراز(دانشگ


