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 .13آموزش ايمني و بهداشت روان در کار
 .14کاهش استرسهاي شغلي براي کارمندان بانك ملي ايران اداره آموزش
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مشاوره و آموزش بهداشت روان -روان درماني خانواده در پلي کلينيك اميرآباد وابسته به بيمارستان بانك ملي ايران
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مدرس دانشگاه جامع علمي کاربردي از سال  1381با دريافت  I.Dتدريس
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مسئول دفتر مشاوره و مشاور مرکز پيشتازان آئين زندگي جامع علمي کاربردي
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

کتاب درسي روانشناسي عمومي براي پرستاران و پيراپزشكان1371 /
کتاب درسي روانشناسي اجتماعي (ديد جامعه نگر) براي پرستاران و پيراپزشكان 1389 ،1381 /و 1392
کتاب درسي «آداب و معاشرت و آئين همسرداري» ،دانشگاه جامع علمي و کاربردي1389 /
کتابچه آموزشي " آنچه بيماران بعد از عمل ماستكتومي در مواجهه با کانسر پستان بايد بدانند" /دفتر مشاوره سالمت
بيمارستان بانك ملي ايران
پايان نامه کارشناسي ارشد :مقايسه نگرش مادران کودکان ناسازگار و کودکان عادي  7-11سال در خصوص نحوه ارتباط
با کودك در شهر تهران
کتاب روانپرستاري ،نورمن ال کلتنر و دبي استيل /ويراست  /2019 /8انتشارات جامعه نگر1400 /

 .1شرکت در کارگاههاي آموزشي (رفتار درماني شناختي -روشهاي نوين تدريس -روش تحقيق -اعتياد نوين -پيشگيري از
خودک شي -کارگاه آموز شي م شاوره و رويكردهاي ديني دفتر ريا ست جمهوري -دوره بازآموزي رفتار درماني شناختي/
بيمارستان روزبه1379 /
 .2کنترل درد با شيوه اتوهپنوتيزم در همايش سراسري درد1381 /
 .3کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري پارانويا ،رفتار درماني شناختي در درمان پرستاري بيماران پارانوئيد1378 /
 .4لزوم آموزش مهارتهاي زندگي در همايش «پيامبر اعظم (ص) و کودك» /دانشگاه جامع1386 /
 .5ارائه مقاالت علمي به مجله داخلي بانك ملي ايران /فوريت /هفتهنامه دانشگگگگاه جامع علمي -کاربردي با عناوين (ارتباط
مؤثر -کودکان بيش فعال نحوه ارتباط -افسردگي و شيوههاي درماني جديد -کنار آمدن با اضطراب -وسواس و درمان آن
مراقبه و مقايسه آن با فرهنگ مذهبي اسالمي)
 .6آموزش بهداشت روان ،مهارتهاي زندگي و ارائه سخنرانيهاي مختلف در زمينه (روزه و سالمت روان -خانواده و سالمت
روان) /مدرسه علميه امام صادق (ع)
 .7دينداري و شگگيوههاي تربيتي فرزندان خانواده و نقش زن ،کتاب و کتابخواني ،صگگبر و بردباري ،سگگالمت خانواده /اجراي
برنامههاي راديويي از شبكه راديو ايران
 .8همكاري با گروه تحقيق ان ستيتو روانپز شكي تهران به عنوان م سئول آموزش در طرح تحقيقاتي «ارائه خدمات بهدا شت
روان در شهر با استفاده از الگوي مراقبتهاي بهداشتي اوليه و مشارکتهاي اجتماعي منطقه  6تهران»1381 /
 .9پژوهش «اثربخ شي کارگاه آموزش مهارتهاي زندگي زنا شويي در ر ضايتمندي زندگي زنا شويي دان شجويان زن متأهل»/
دانشگاه جامع علمي و کاربردي /مرکز پيشتازان آيين زندگي1392 /
 .10مقاله "استرس شغلي کارکنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان کوويد /19 -مجله طب نوين خانواده1400 /

.1

کسب رتبه اول کارشناسي ارشد از دانشگاه علوم پزشكي ايران
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.2

تقديرنامه از معاونت فرهنگي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران جهت تأليف کتاب درسي روانشناسي عمومي براي
پرستاران و پيراپزشكان

.3

استاد نمونه مرکز پيشتازان آئين زندگي جامع علمي -کاربردي دريافت لوح تقدير

.4

تقدير به خاطر برنامه ريزي دفتر مشاوره دانشگاه جامع (مرکز پيشتازان آئين زندگي) براي برگزاري کارگاههاي آموزشي
مهارتهاي زندگي -مشاوره قبل از ازدواج -گروه درماني و درمانهاي انفرادي براي دانشجويان
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