تحصیالت
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دکتری تخصصی روانشناسي باليني )مهر  90تا اسفند (94
ايران ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،گروه روانشناسي
عنوان پایان نامه :عوامل خانوادگی رضایت از زندگی نوجوانان ایرانی و ارتقای آن با استفاده از نمایش
درمانگری خانواده
اساتید راهنما :دکتر محمدعلی مظاهری و دکتر کارینه طهماسیان
استاد مشاور :دکتر هیسون چون
اساتید داور :دکتر شهال پاکدامن ،دکتر رضا پورحسین ،دکتر علی زادهمحمدی و دکتر شهریار شهیدی
معدل دوره دکتری 20/19 :از ) 20معدل اول دوره(
كارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان )مهر  83تا بهمن (86
ايران ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،گروه روانشناسي
عنوان پایاننامه :بررسی اثربخشی نمایش درمانگری در کاهش نشانه های اختالل اضطراب اجتماعی در
کودکان
استاد راهنما :دکتر پریرخ دادستان
استاد مشاور :دکتر بهرام صالح صدق پور
اساتید داور :دکتر رضا پورحسین ،دکتر سیما فردوسی
معدل دوره کارشناسی ارشد 67/18 :از ) 20معدل اول دوره(
كارشناسي روانشناسي باليني )مهر  79تا تیر (83
ايران ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،گروه روانشناسي
عنوان پایاننامه :رابطه تیپهای شخصیت و بیماری آسم
استاد راهنما :دکتر بیژن گیالنی
معدل دوره کارشناسی 79/17 :از 20
کارشناسی نمایش )مهر (81
ایران ،تهران،دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا ،گروه هنرهای نمایشی
معدل51/18 :
ديپلم و پیشدانشگاهی ادبیات و علوم انسانی )مهر  75تا تیر (79
ايران،رفسنجان ،دبيرستان نمونه مردمی هفده شهریور
معدل دیپلم 73/19 :از 20

افتخارات
1

 ψت PPحصیل ه PPمزم PPان در رش PPته ت PPئات PPر دان PPشگاه ته PPران ب PPا اس PPتفاده از ت PPبصره دان PPشجوی PPان م PPمتاز
).(1381
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 ψکسPب جPایPزه بهPتریPن پPایPان نPامPه سPال دانPشجویPی در رشPته نPمایPش درمPانPگری از انجPمن نPمایPش
درمانگری امریکا ).(2008
 ψکسPPب عPPنوان پPPایPPان نPPامPPه بPPرتPPر تPPقدیPPر شPPده در رشPPته روانPPشناسPPی و عPPلوم تPPربPPیتی ،سPPیزدهPPمین
دوره پایان نامه سال دانشجویی جهاد دانشگاهی ).(1388
 ψکسPب رتPبه اول در بPین فPارغ الPتحصیالن دوره دوم کPارشPناسPی ارشPد روانPشناسPی بPالPینی کPودک
و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی )بهمن (86
رتبه  1آزمون ورودی دوره سوم دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی )شهریور

ψ

(90
دریافت بورسیه یکساله دکتر شهریاری از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی

ψ

)(1393
کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیالن دوره سوم دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید

ψ

بهشتی )اسفند (94

مسئولیتهای علمی و اجرایی
▪
▪
▪
▪
▪

موسس و درمانگر کودک و نوجوان موسسه روانشناختی یاسان
از  1394تا کنون
مدیریت کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی
از  1393تا 1395
عضو کمیته علمی طرح بلوغ و نوجوانی بهزیستی کشور
از  1395تا کنون
عضو کمیته علمی طرح غربالگری اضطراب بهزیستی کشور
از  1395تا کنون
مدرس دانشگاه شهید بهشتی
از  1393تا کنون

▪ ویراستار علمی مجله راهبرد فرهنگ
از  1394تا کنون
▪ ویراستار علمی فصلنامه خانواده پژوهی
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از  91تا کنون
▪ کارشناس و داور روانشناس کودک دهمین دوره تاتر کودک و نوجوان -حوزه هنری
1393
▪ عضو کمیته علمی و اجرایی دومین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان -دانشگاه شهید
بهشتی
1394
▪ عضو کمیته علمی و اجرایی اولین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان -دانشگاه شهید
بهشتی
1392
▪ عضو انجمن نمایش درمانگری امریکا
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از  2008تاکنون
▪ عضو هیأت اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران
از مهر  90تا 91
▪ عضو نظام روانشناسی و مشاوره و دارای پروانه تخصصی
از سال  88تاکنون
▪ عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران
از سال  88تاکنون
▪ هیات علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
از سال  88تا 90
▪ عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
از مهر  88تا کنون
▪ عضو هیات اجرای سومین همایش نوروپسیکولوژی در ایران
1388
▪ درمانگر کودک و نوجوان کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
از  84تا 92
▪ مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمشهر
از سال  86تا 87
▪ ويراستار علمي فصلنامه روانشناسان ایرانی
از  89تا 91
▪ عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران
از سال  80تا 81
▪

عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسری هنردرمانی – دانشگاه شهید بهشتی

آبان  -85تهران
▪

عضو کمیته اجرایی سومین کنگره سراسری بهداشت روانی در دانشجویان – دانشگاه تهران
3

 - 80تهران
▪ موسس و عضو شورای مرکزی انجمن ادبی دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران
از سال  80تا 82
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سابقه تدریس
▪ دانشگاه آزاد اسالمشهر
درس روانشناسی عمومی
مهر 87
▪ دانشگاه پیام نور واحد تهران
دروس روانشناسی عمومی ،اصول مشاوره ،روانشناسی شخصیت ،آزمونهای روانی ،بازی درمانی،
تاریخچه و مکاتب
از بهمن  87مهر 89
▪ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
دروس مددکاری عمومی ،پویایی گروه ،روانشناسی مرضی کودک ،تاریخچه و مکاتب ،سمینار در مسائل
روانشناسی
از مهر  89تا 93
▪ دانشگاه شهید بهشتی
دروس کارشناسی :آسیب شناسی روانی و آسیب شناسی کودک
دروس کارشناسی ارشد :مشاهده بالینی -آموزش والدین و خانواده درمانی -اصول اخالق حرفه ای در
روانشناسی بالینی کودک -روانشناسی حقوق کودک
از مهر  93تا کنون

تجارب درمانی
 .1درمانگر کودک و نوجوان در موسسه روانشناختی یاسان
از  94تا کنون
 .2روانشناس کودک و نوجوان در کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی
از  92تا کنون
 .3روانشناس و مشاور مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشگاه شهید بهشتی
از مهر  90تا 92
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 - 4روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمشهر
از  87تا 88
 -5روانشناس و مشاور کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
از  84تا 92
 -6روانشناس و مشاور مدارس منطقه  6تهران )قدس ،وصال و (...
از  84تا 87
 -7روانشناس و مشاور مراکز خصوصی شهر تهران
از  84تا کنون
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طرحهای پژوهشی
▪

6
مجPPری طPPرح تPPالPPیف کPPتاب "آمPPوزش والPPدیPPن و تPPوانPPمندسPPازی خPPانPPواده در بPPلوغ و نPPوجPPوانPPی :راهPPنمای
درمانگر"
سازمان بهزیستی کشور ،در حال اجرا

▪

همکار اصلی در طرح تهیه پکیج آموزشی "فرزندپروری بعد از طالق"
سازمان بهزیستی کشور ،در حال اجرا

▪

همکار اصلی در طرح پژوهشی ویژگیهای خانواده سالم ایرانی از دید متخصصان
دانشگاه شهید بهشتی ،پپژوهشکده خانواده
زمستان 92

▪

مجری طرح پژوهشی بررسی رابطه فرهنگ و خالقیت

جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
زمستان 90
▪

همکار اصلی در طرح پژوهشی عوامل موثر در خوداثرمندی والدینی مادران کودکان زیر دو سال
شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده خانواده
زمستان 90
▪

همکار اصلی در طرح پژوهشی عوامل موثر در خوداثرمندی والدینی مادران کودکان  2-6شهر تهران

دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده خانواده
89
▪

همکار اصلی در طرح پژوهشی احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران جنوب

▪

88
همکار اصلی در طرح پژوهشی بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی
جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم
89

مقالههای منتشر شده
 .1دکtتر رضtا پtورحtسین ،مهtدیtه شtفیعی تtبار ،آسPیه انPاری ) .(1386بtررسtی چtگونtگی شtکل گtیری خtود عtینی و
فاعلی در زنان زندانی و عادی ،مجله علوم روانشناختی ،شماره .23
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 .2دکttتر پttریttرخ دادسttتان ،آسPیه انPاری ،دکttتر بهttرام صttالttح صttدق پttور ) .(1386اخttتالل اضttطراب اجttتماعttی و
نمایش درمانگری .فصلنامه روانشناسان ایرانی ،شماره .14
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 .3آسPیه انPاری ) .(1387نttمایttش درمttانttگری در کttاهttش احttساس تttنهایttی و نttارضttایttتی اجttتماعttی در کttودکttان.
فصلنامه روانشناسان ایرانی ،شماره .18
 .4دک ttتر مح ttمد ع ttلی م ttظاه ttری ،س ttمیه مه ttدی پ ttور ،آسPPیه انPPاری ) .(1387آزم ttون ت ttرس ttیم خ ttان ttواده در ک ttودک ttان
آسیب دیده زلزله بم .مجله پژوهش در سالمت روانشناختی ،شماره .2
 .5دکttتر کttاریttنه طttهماسttیان ،آسPیه انPاری ،دکttتر بهttرام صttالttح صttدق پttور ) .(1388اثttر مسttتقیم و غttیر مسttتقیم
خوداثرمندی اجتماعی در احساس تنهایی نوجوانان ایرانی .مجله علوم رفتاری ،دوره  :3شماره .2
 .6دک ttتر ک ttاری ttنه ط ttهماس ttیان ،آسPPیه انPPاری ) .(1388ب ttررس ttی راب ttطه ب ttین اب ttعاد خ ttوداث ttرم ttندی و افس ttردگ ttی در
نوجوانان .فصلنامه روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی ،شماره .9
 .7دکtتر کtاریtنه طtهماسtیان ،آسPیه انPاری ،سtمیرا کtرمtلو ،مهtدیtه شtفیعی تtبار ) .(1388مtقایtسه طtرد هtمساالن و
افسردگی در نوجوانان مبتال به بیماری مزمن و سالم .مجله روانشناسان ایرانی ،شماره . 21
 .8سttوسttن رحttیم زاده ،مttریttم بttیات ،آسPیه انPاری ) .(1388احttساس تttنهایttی و خttوداثttربttخشی اجttتماعttی .مجttله
روانشناسان ایرانی ،شماره . 22
 .9مهttدیttه شttفیعی تttبار ،دکttتر محttمدعttلی مttظاهttری ،آسPیه انPاری ) .(1389رابttطه حttرمttت خttود جttمعی و هttویttت
ملی .فصلنامه روانشناسی کاربردی ،شماره .23
 .10دکttتر کttاریttنه طttهماسttیان ،آسPیه انPاری ،مttحبوبttه فttتح آبttادی ) .(1389عttوامttل مttوثttر در خttوداثttرمttندی والttدیttنی
مادران کودکان  2-4سال ،مجله خانواده پژوهی ،شماره .24
 .11آسPیه انPاری ،مهtدیtه شtفیعی تtبار ،دکtتر حtمید رضtا پtوراعtتماد ) .(1390مtقایtسه اخtتالل اضtطراب اجtتماعtی
و کمرویی در مردان معتاد و غیر معتاد .مجله اعتیاد پژوهی ،شماره .17
 .12آس PPیه ان PPاری ،دک ttتر ک ttاری ttنه ط ttهماس ttیان ،م ttحبوب ttه ف ttتح آب ttادی ) .(1390ن ttگران ttی و ح ttمای ttت اج ttتماع ttی در
نوجوانان .مجله روانشناسان ایرانی ،شماره .22
 .13اعtظم نtوفtرسtتی ،فtاطtمه مtعین الtغربtایtی ،آسPیه انPاری ) .(1390پtدیtدآیtی و درمtان جtرایtم جtنسی از دیtدگtاه
شناختی .فصلنامه تازه های رواندرمانی ،شماه .61-62
 .14دکtتر کtاریtنه طtهماسtیان ،آسPیه انPاری ،مtحبوبtه فtتح آبtادی ) .(1391بtررسtي ويtژگtي هtاي مtادرانtه مtوثtر در
مشكالت رفتاري كودكان  2 -6ساله .فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی ،شماره .26
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 .15دک ttتر ک ttاری ttنه ط ttهماس ttیان ،آسPPیه انPPاری ) .(1391ارت ttباط مس ttتقیم و غ ttیرمس ttتقیم خ ttودک ttارآم ttدی ت ttحصیلی ب ttا
افسردگی نوجوانان .مجله دست آوردهای روانشناختی ،شماره .19
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 .16دکttتر کttاریttنه طttهماسttیان ،آسPیه انPاری ) .(1391رابttطه سttن ،تttحصیالت و تttعداد فttرزنttدان :زنttان سttرپttرسttت
خانواده و نگرانی نسبت به آینده فرزندان .مجله زن ،حقوق و خانواده ،شماره .1
 .17دکttتر کttاریttنه طttهماسttیان ،آسPیه انPاری ،مttحبوبttه فttتح آبttادی ) .(1392عttوامttل پttيش بttيني كttننده خttوداثttرمttندي
والديني مادران كودكان زير دو سال .فصلنامه خانواده پژوهی ،شماره .36
 .18اعtظم نtوفtرسtتی ،آسPیه انPاری ) .(1392طtرحtواره هtاي نtاسtازگtار نخسtتني در مجtرمtان جtنسي و غtيرجtنسي.
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،شماره .73
 .19دک ttتر ک ttاری ttنه ط ttهماس ttیان ،آسPPیه انPPاری ،ه ttاج ttر به ttرام ttی ) .(1393ع ttوام ttل پ ttيش ب ttيني ك ttننده افس ttردگ ttي در
مادران كودكان زير دو سال شهر تهران .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی ،شماره .29
 .20آسPيه انPاري ،محtمدعtلي مtظاهtري ،كtاريtنه طtهماسtيان ) .(1393رضtايtت از زنtدگtي ،اخtتالالت درونtي سtازي
شده و بروني سازي شده .فصلنامه راهبرد فرهنگ ،شماره .27
 .21آسPPيه انPPاري ،مح ttمدع ttلي م ttظاه ttري ،ك ttاري ttنه ط ttهماس ttيان ) .(1394ع ttوام ttل خ ttان ttوادگ ttي م ttرت ttبط ب ttا رض ttاي ttت از
زندگيِ دختران نوجوان .فصلنامه راهبرد فرهنگ ،شماره .30
A. Anari, P. Dadsetan, B. Saleh Sedghpour (2009). The effectiveness of drama therapy on .22
decreasing symptoms of social anxiety disorder in children, European Psychiatry, 24 (1).

مقالههای ارائه شده در کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی
 .1آسPیه انPاری ،محtمد فtاتtحی ) .(1385کtاتtارسtیس و فtرایtند هtنردرمtانtی؛ اولtین کtنگره سtراسtری هtنردرمtانtی در
ایران )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .2دک ttتر ن ttرگ ttس چ ttیمه ،آسPPیه انPPاری ) .(1385ب ttررس ttی م ttفاه ttیم روان ttشناخ ttتی در س ttینمای ای ttران؛ اول ttین ک ttنگره
سراسری هنردرمانی در ایران )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .3س ttوس ttن رح ttیم زاده ،آس PPیه ان PPاری ،م ttری ttم ب ttیات ) .(1389ن ttقش پ ttیش ب ttینی ک ttننده دلبس ttتگی ب ttه وال ttدی ttن در
احساس تنهایی نوجوانان ایرانی ،کنگره آسیب شناسی خانواده )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .4دکtتر کtاریtنه طtهماسtیان ،آسPیه انPاری ،مtحبوبtه فtتح آبtادی ) .(1389سtومtین هtمایtش سtراسtری روانtپزشtکی
کودک و نوجوان )دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(.
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 .5دکttتر کttاریttنه طttهماسttیان ،آسPیه انPاری ) .(1390روشttهای تttوانttمندسttازی زنttان سttرپttرسttت خttانttوار ،هttمایttش
ملی زنان سرپرست خانوار )دانشگاه شهید بهشتی(.
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 .6دکtتر کtاریtنه طtهماسtیان ،آسPیه انPاری ) .(1390سtن ،تtحصیالت و تtعداد فtرزنtدان :زنtان سtرپtرسtت خtانtواده
و نگرانی نسبت به آینده فرزندان ،همایش ملی زنان سرپرست خانوار )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .7دکtتر کtاریtنه طtهماسtیان ،آسPیه انPاری ) .(1390فtرزنtدپtروری :نtگاهtی تtطبیقی از مtنظر اسtالم ،مtسیحیت و
روانشناسی ،چهارمین همایش نواندیشی دینی )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .8آسPPیه انPPاری ،محttمد فttاتttحی ) .(1390نttمایttش درمttانttگری رهttیافttتی نttویttن در تttوانttبخشی و درمttان اخttتالالت
دوران کودکی؛ سومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .9دک ttتر ک ttاری ttنه ط ttهماس ttیان ،آس PPیه ان PPاری ) .(1391اش ttتغال زن ttان :اس ttترس ttهای وال ttدگ ttری و به ttره گ ttیری از
حمایتهای اجتماعی ،کنگره بین املللی خانواده و جهانی شدن )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .10آسttیه انttاری ،دکttتر کttاریttنه طttهماسttیان ،رضttوان انttاری ) .(1391نttوجttوانttان و شttبکه هttای اجttتماعttی :آسttیبها،
مدیریت و پیشگیری ،کنگره بین املللی خانواده و جهانی شدن )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .11آس PPیه ان PPاری ،دکtt tتر عtt tلی مtt tظاهtt tری ،دکtt tتر کtt tاریtt tنه طtt tهماسtt tیان ،دکtt tتر هtt tیسو چtt tون ) .(1392شtt tبکه هtt tای
اج ttتماع ttی ،رض ttای ttت از زن ttدگ ttی و اخ ttتالالت درون ttسازی ش ttده و ب ttرون ttسازی ش ttده در ن ttوج ttوان ttان ،اول ttین ک ttنگره
روانشناسی کودک و نوجوان )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .12آسPیه انPاری ،محtمد فtاتtحی ) .(1392کtمرویtی اجtتماعtی در نtوجtوانtان؛ اثtربtخشی رواننtمایtشگری در کtاهtش
نشانهها ،اولین همایش رواننمایشگری در ایران )دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(.
 .13دک ttتر ف ttرش ttته م ttوت ttاب ttی ،آسPPیه انPPاری ،دک ttتر ک ttاری ttنه ط ttهماس ttیان ،دک ttتر مح ttمود ح ttیدری ) .(1393ن ttقش پ ttیش
ب ttینی ک ttننده ه ttوش ه ttیجان ttی در س ttالم ttت روان و رواب ttط ب ttین ف ttردی دان ttشجوی ttان ،ه ttفتمین س ttمینار م ttلی س ttالم ttت
روان دانشجویان )دانشگاه صنعتی اصفهان(.
 .14آسPیه انPاری ،دکtتر عtلی مtظاهtری ،دکtتر کtاریtنه طtهماسtیان ،دکtتر هtیسو چtون ) .(1394اثtربtخشی نtمایtش
درمtانtی خtانtواده بtر بهtبود رضtایtت از زنtدگtی و کtارکtرد خtانtواده نtوجtوانtان ،دومtین کtنگره روانtشناسtی کtودک و
نوجوان )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .15مtریtم جtمشیدی ،دکtتر عtلی مtظاهtری ،دکtتر عtلی زاده محtمدی ،آسPیه انPاری ) .(1394اثtربtخشی هtنردرمtانtی
بttیان گttر بttر کttاهttش مttشکالت رفttتاری و هttیجانttی کttودکttان دارای تجttربttه سttوگ پttدر ،دومttین کttنگره روانttشناسttی
کودک و نوجوان )دانشگاه شهید بهشتی(.
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 .16دکPتر آسPیه انPاری ،دکtتر محtمدعtلی مtظاهtری ،دکtتر کtاریtنه طtهماسtیان ،دکtتر هtیسو چtون ،شtایسtته شtکوفtه
t10فتمین
فttرد ) .(1395عttوامttل خttانttوادگttی مttرتttبط بttا رضttایttت از زنttدگttی در نttوجttوانttان ایttرانttی :مttطالttعه کttیفی ،هt
کنگره آسیب شناسی خانواده )دانشگاه شهید بهشتی(.
 .17مttریttم جttمشیدی ،محttمدعttلی مttظاهttری ،عttلی زاده محttمدی ،آسPیه انPاری ) .(1395اثttربttخشی هttنردرمttانttگری
بtیانtگر بtر کtاهtش نtشانtگان سtوگ طtوالنtی و افtزایtش شtادکtامtی کtودکtان دارای تجtربtه سtوگ پtدر ،هtفتمین کtنگره
آسیب شناسی خانواده )دانشگاه شهید بهشتی(.
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برگزاری کارگاههای علمی آموزشی
 .1فیلم و بیماریهای روانی ،دو دوره  15جلسهای ،دانشگاه پیام نور واحد تهران؛ .1387-88
.2

فیلم و بیماریهای روانی ،دوره  15جلسهای ،جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم؛ .1388-89

 .3آموزش روابط اجتماعی ،کارگاه چهار ساعته ،وزارت راه )مخصوص کارکنان(؛ .1389
 .4نمایش درمانی مقدماتی ،کارگاه هشت ساعته ،جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم؛ .1389
 .5نمایش درمانی ،کارگاه چهار ساعته ،اولین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان؛ .1392
 .6نمایش خالق و نمایش درمانی ،کارگاه شانزده ساعته ،موسسه آرامش اندیشه تبریز؛ .1393
 .7بازی درمانی ،کارگاه هشت ساعته ،موسسه آرامش اندیشه تبریز؛ .1394
 .8فرزندپروری نوجوانی ،دو کارگاه هشت ساعته ،نیروگاه اتمی بوشهر )مخصوص والدین(؛ .1394
 .9نمایش درمانی ،کارگاه چهار ساعته ،دومین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان؛ .1394
 .10آزمون وکسلر کودکان ،کارگاه هشت ساعته ،دانشگاه بوشهر1394 ،
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 .11مقدمات فرزندپروری ،کارگاه چهار ساعته ،دانشگاه هرمزگان.1395 ،
 .12مدیریت رفتاری در بلوغ و توانمندسازی خانواده ،چهار کارگاه سه روزه مخصوص
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متخصصان بهزیستی در مشهد ،بندرعباس ،کرمان ،قزوین و مازندران ،سازمان بهزیستی کل کشور،
.1395-1396
 .13ارزیابی کودک و مصاحبه بالینی ،سه کارگاه هشت ساعته ،انجمن روانشناسی ایران در قالب
دوره تربیت درمانگر کودک با همکاری خانم دکتر کارینه طهماسیان.1395-1396 ،

ارائه سخنرانیهای علمی آموزشی
 .1مبانی فرزندپروری ،اداره رفاه بانک رفاه ،سازمان فرهنگی ارتش؛. 1396
 .2تربیت جنسی ،بهزیستی شهر قدس.1396 ،
 .3تربیت جنسی در نوجوانی ،شرکت ارتباطات زیرساخت کشور؛ 1395
 .4آمادگی زوجین برای فرزند دار شدن ،انجمن علمی ازدواج و خانواده؛ .1395
 .5کاربرد نمایش درمانی در اختالالت روانشناختی ،بیمارستان روزبه؛ .1393
 .6تاتر و روانشناسی )نقد تخصصی نمایش کودک( ،انجمن علمی روانشناسی دانشگاه شهید
بهشتی؛ .1393
 .7مقدمه ای بر نمایش درمانی ،اولین همایش هنر درمانی دانشجویان دانشگاه تهران؛ .1394
 .8سخنران پنل تخصصی هنر و کودک ،دومین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان دانشگاه شهید
بهشتی؛. 1394
 .9سخنرانی در حیطه های مختلف فرزندپروری کودکان و نوجوانان در مدارس سطح شهر
تهران؛ از سال  1386تا کنون.

شرکت در کارگاهها ،دورهها و کنگرههای علمی آموزشی
 .1سومین کنگره بهداشت روانی دانشجویان ،دانشگاه تهران؛.1380
 .2دو دوره روان تحلیلگری دکتر مرادی ،بهزیستی تهران؛ .1381-82
 .3روان تحلیگری الکان دکتر فاطمی ،دانشگاه تربیت مدرس.1382 ،
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 .4دوره ده جلسه ای روان تحلیلگری دکتر عابدین ،دانشگاه شهید بهشتی.1384 ،
 .5شرکت در شش دوره کنگره آسیب شناسی خانواده دانشگاه شهید بهشتی از سال 12 .1385

 .6شرکت در کارگاه هشت ساعته فرزند پروری آموزش مهارتهای زندگی به کودکان دکتر طهماسیان،
کنگره آسیب شناسی خانواده.1386 ،
 .7شرکت در کارگاه هشت ساعته فرزند پروری دکتر طهماسیان ،انجمن روانشناسی ایران.1388 ،
 .8شرکت در کارگاه هشت ساعته بازی درمانی دکتر طهماسیان ،انجمن روانشناسی ایران.1388 ،
 .9شرکت در سه دوره کارگاه سه روزه واقعیت درمانی دکتر صاحبی دکتر صاحبی ،موسسه واقعیت
درمانی گالسر.1389-1390 ،
 .10شرکت در کارگاه هشت ساعته مدیریت رفتاری نوجوان دکتر طهماسیان ،انجمن روانشناسی
ایران.1389 ،
 .11شرکت در کارگاه هشت ساعته فرزند پروری کودکان اضطرابی دکتر طهماسیان ،انجمن
روانشناسی ایران.1390 ،
 .12شرکت در دو دوره کنگره روانشناسی کودک و نوجوان.1394-1392 ،

عالیق آموزشی ،پژوهشی و درمانی
✓ تشخیص و درمان اختالالت دوران کودکی و نوجوانی
✓ نمایش درمانگری و درمانهای مبتنی بر نمایش و بداهه پردازی
✓ کاربرد ادبیات و سینما در روانشناسی )درمان و آموزش(
✓ درمانهای شناختی رفتاری
✓ آموزش مهارتهای زندگی به گروه سنی کودک و نوجوان
✓ مطالعات و پژوهشهای بینرشتهای هنر و روانشناسی
✓ نوجوانان و شکاف نسلی
✓ فرزندپروری و آموزش والدین
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