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سوابق آموزشی – پژوهشی:
مقاله انگلیسی ( : ( ISI
Reliability and validity of the Bipolar Depression Rating Scale on an
Iranian Sample
Arch Iran Med : 2010

مقاله انگلیسی ( :(Pub Med
Effects of Increase in Amplitude of Occipital Alpha & Theta Brain Waves
on Global Functioning Level of Patients with GAD
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Basic Clin Neurosci : 2015
: ISD ،SID ،مقاله های نمایه شده در گوگل اسکالر
1- Efficacy of Group Cognitive-Behavioral Therapy Versus Group
Hypnotherapy on Brain/Behavioral Systems of Social Phobia Patients:
2018
2- Evaluation of Depression, Anxiety, Stress levels and Stressors among
Dental Students of Zanjan University of Medical Sciences in
Academic Year of 2015- 2016
3- The effectiveness of worry exposure in treating generalized anxiety
disorder: 2013
4- A study on effective of increasing right frontal alpha and decreasing
left frontal alpha on treatment of major depressive disorder. : 2013
5- The Prevalence of Academic Procrastination and It s Relationship
with Metacognetive Beliefs of Zanjan University of Medical
Sciences: 2016- 2017
6- The effectiveness of worry exposure in treating generalized anxiety
disorder. 2013
7- A social work on relationship between timidity, shyness and
loneliness. : 2013
8-

A social work study on family related issues influencing juvenile
delinquency: 2013
:Scopus مقاله های نمایه شده در
 مقایسه اثربخشی ترکیب دارو درمانی با درمان فراشناختی و دارو درمانی در کاهش عالئم.9
2017:اختالل استرس پس از سانحه
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 .2اثربخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه ( )tDCSآندی به قشر پیش پیشانی
خلفی جانبی چپ ( )LDLPFCبر ولع مصرف مواد و نشانه های سوگیری توجه در مردان
وابسته به اپیوم2017:
 .7اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش ولع مصرف و افزایش کیفیت
زندگی معتادان تحت متادون درمانی2018:
 .4مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ ) (ERPو تحریک جریان مستقیم از
روی جمجمه ) (tDCSدر بهبود مبتالیان به اختالل وسواسی جبری2017:
 .5اثربخشی درمان ماتریکس درکاهش شدت اعتیاد و پیشگیری از عود درمصرف کنندگان
متآمفتامین در شهر زنجان2018:
 .1مقایسه ی سیستم های مغزی /رفتاری ،عدم تحمل بالتکلیفی و اجتناب شناختی در بین افراد
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر و افراد سالم2016:
 .3اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش وسواس فکری و عملی مصرف
مواد ،اضطراب و افسردگی معتادان تحت متادون درمانی2018:
 .1مقایسه اثربخشی درمان  EEGبیوفیدبک با دارو درمانی و درمان فراشناختی درکاهش عالیم و
نشانه های افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر2018:

مقاله های نمایه شده در گوگل اسکالر: SID، ISD ،
 .9مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی دارو درمانی و درمان فراشناختی و درمان دارویی بر عالئم
افسردگی و کنترل فکر در مبتالیان به اختالل استرس پس آسیبی :مجله دستاوردهای
روانشناسی بالینی ،اهواز9715 ،
 .2عدم تقارن آلفای پیشانی و  :تازه های علوم اعصاب9712 ،
مقاله فارسی علمی-ترویجی
رفتاردرمانی شناختی برای حسادت بیمار گونه  ،مجله سالمت روان 9711 ،
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مقاله های ارایه شده در کنگره های بین المللی
)Basic and clinical NEUROSCIENCE(
1. Neurofeedback treatment efficacy in patients with posttraumatic
stress disorder :2015
2. Effectiveness

of

combination

of

pharmacotherapy

with

metacognitive therapy versus pharmacotherapy in patient with
posttraumatic stress disorder.:2016
3. Efficacy of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) for
Treating Major Depression: 2016
4. Asymmetry of frontal alpha waves & depression: 2015
5. Neurofeedback efficacy in improving symptoms of depression and
in decreasing frontal alpha asymmetry: 2015

: ایراد سخنرانی کنگره های بین المللی
Count: 136 Abstract ID: 27810 Presentation Type: Oral : 2017

Comparison the effectiveness of nurofeedback, pharmacotherapy
and metacognitive therapy on occipital alpha amplitude in GAD
Count: 581 Abstract ID: 27949 Presentation Type: Oral 715 | B C N C . I R

Comparison study of Brain waves amplitudes among clinical
depression and generalized anxiety patients; comparing theoretical
conceptions and clinical findings
Abstract ID: 366 Presentation Type: Oral : 2015
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THE ASSOCIATION OF PHASES OF ANGER, UNSTABLE
EXCITEMENT, AND DYSPHORIC RUMINATION TO
CRAVING FOR DRUGS IN NARCOTICS
Abstract ID: 398 Presentation Type: Poster :2016

EFFECTIVENESS OF QEEG-BASED TDCS TREATMENT IN
REDUCING CRAVINGS, MOOD AND ANXIETY FACTORS OF
METHAMPHETAMINE
Oral presentation 4: Electrophysiology Computational
Neuroscience (2017)

( دومین همایش علمی دانشجویان دانشگاه علو پزشکی وخدمات:مقاله اریه شده در کنگره
)بهداشتی تهران
: بررسی ارتباط افسردگی با روی در بیماران مبتال به افسردگی در بیمارستان حضرت رسول تهران
1387

،ایراد سخنرانی برای اساتید روانپزشکی و روانشناسی بالینی و دانشجویان روانپزشکی
:روانشناسی بالینی و پزشکی با موضوع
9711 ،)Mirror Neuron( سلول های آینه ای
9717 ،)CBT for OCD( جبری-رفتار درمانی شناختی اختالل وسواسی
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سوابق تدریس :
 آموزش کارورزی بالینی ( با رویکرد  )CBTبرای دستیاران روانپزشکی  3 -دوره تدریس نوروسایکولوژی شناختی برای دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد تدریس مداخالت غیر دارویی در درمان سوء مصرف مواد مخدر برای دکتری تخصصیمطالعات اعتیاد
-

تدریس روانشناسی عمومی درمقطع دکتری حرفه ای پزشکی

 تدریس روانشناسی عمومی درمقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی تدریس آزمون های عینی و فرافکن ) رورشاخ  MCMI-III ،و  ) MMPI-IIدرمقطعکارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی
 تدریس آزمون های عینی و فرافکن )  MCMI-IIIو  ) MMPI-IIدرتخصصی برایرزیدنت های روانپزشکی
 آموزش و نظارت سایکوتراپی برای رزیدنت های روانپزشکی تدریس معنویت درمانی در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی آموزش نوروفیدبک و الکتروانسفالوگرافی برای دستیاران روانپزشکی 7 -دوره آموزش نوروفیدبک و الکتروانسفالوگرافی برای برای کارشناسان ارشد پرستاری-

تدریس کلیاتی در مورد درمانهای فیزیکی و داروئی در بیماریهای تخصصی در روانشناسی
بالینی درمقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

-

تدریس آسیب شناسی روانی پیشرفته در روانشناسی عمومی درمقطع کارشناسی ارشد رشته
روانشناسی عمومی
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 تدریس آسیب شناسی روانی پیشرفته در روانشناسی بالینی درمقطع کارشناسی ارشد رشتهروانشناسی بالینی
 تدریس بهداشت روان در روانشناسی بالینی درمقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی-

تدریس اصول روانشناسی بالینی درمقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

 تدریس و آموزش کارورزی بالینی (با رویکرد  )CBTدرمقطع کارشناسی ارشدرشتهروانشناسی بالینی
 تدریس نوروپسیکولوژی در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی تدریس رفتار -درمانی شناختی رفتاری ( )CBTدر مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسیبالینی
 تدریس زبان تخصصی روانشناسی عمومی در مقطع کارشتاسی روان شناسی تدریس آسیب شناسی پیشرفته در روانشناسی عمومی درمقطع کارشناسی رشته روانشناسیعمومی

کتاب:
روان درمانی بین فردی  ،9710 ،IPTانتشارات ارجمند
طرح تحقیقاتی به اتمام رسیده به عنوان همکار اصلی طرح در مرکز تحقیقات بهداشت روان
انستیتو روانپزشکی تهران:
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مقایسه اثربخشی ترکیب دارو درمانی با درمان فراشناختی و دارو درمانی در افراد مبتال به اختالل
استرس پس از سانحه
طرح تحقییقاتی در حال انجام به عنوان مجری طرح:
 .9مقایسه عملکرد شناختی افراد تحت درمان متادون با افراد ترک کننده مواد ،بیماران آسیب
مغزی اکتسابی ،افراد سالم با آزمون استنفورد-بینه (مرکز تحقیقات اعتیاد در علوم بهزیستی)
 .2اثربخشی مصاحبه انگیزشی در افزایش همکاری درمانی افراد مبتال به سوء مصرف مواد (ستاد
مبارزه با مواد مخدر استان زنجان)
 .7اثربخشی تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه ) (tDCSدر میزان بهبودی افراد مبتال به
سوء مصرف مواد اپیوئید(ستاد مبارزه با مواد مخدر استان زنجان)

پایان نامه ها ی دکتری در حال انجام به عنوان استاد راهنما:
اثربخشی تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه بر روی قشر پیش پیشانی پشتی جانبی
 DLPFCبرامواج مغزی و میزان بیان ژن  IL-6 ،BDNFو  TNF-αبیماران اپیوئیدی :کار
ِ
آزمایی بالینی دو سو کور

پایان نامه ها ی دکتری در حال انجام به عنوان استاد مشاور:
مقایسه اثربخشی  zلورتا نوروفیدبک و توانبخشی شناختی در درمان افراد مبتال به سوء مصرف
اپیوییدها
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Hypnosis vs. Progressive Muscle Relaxation in EFL Settings:
Insights into third grade high school students Test Anxiety and
Achievement

پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی به اتمام رسیده به عنوان استاد راهنما:
 -9اثربخشی درمان نوروفیدبک در کاهش عقاید وسوسه انگیز و بهبود کیفیت زندگی در زنان
مبتال به سوء مصرف آمفتامین در شهر کرج
 -2مقایسه ی سیستم های مغزی/رفتاری،عدم تحمل بالتکلیفی و اجتناب شناختی در بینافراد مبتال
به اختالل اضطراب فراگیروافراد سالم
 -7اثربخشی گروه درمانی ماتریکس در درمان بیماران مبتال به سوء مصرف آمفتامین
 -4مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی و هیپنوتراپی در کاهش شدت عالئم و نشانه
های هراس اجتماعی و میزان فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری مبتالیان
 -5مقایسه اثر بخشی درمان ترکیبی مواجهه و جلوگیری از پاسخ ( )ERPو دارو و تحریک
جریان مستقیم از روی جمجمه ( )tDCSو دارو درمانی در درمان مبتالیان به اختالل وسواسی
جبری شهر زنجان
 -1اثر بخشی درمان فراشناختی در بهبود عالیم و نشانه ها و باورهای فراشناختی و کیفیت زندگی
افراد مبتال به اختالل وسواسی جبری()OCDشهر زنجان
 -3مقایسه اثربخشی ترکیب متادون درمانی با گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTبا
متادون درمانی در میزان پیشگیری از عود در افراد مبتالبه سو مصرف اپیوئید ها
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 -1اثربخشی تحریک جریان مستقیم از روی جمجمه ( )tDCSدر درمان افراد مبتال به اختالل
وسواسی-جبری
 -1اثربخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه ( )tDCSآندی به قشر پیش پیشانی
خلفی جانبی چپ ( )LDLPFCبر ولع مصرف مواد و نشانه های سوگیری توجه در مردان
وابسته به اپیوم
-01

مقایسه اثربخشی درمان دارویی ،هیپنوتیزم و نوروفیدبک در زنان مبتال به میگرن

درشهر کرج
-00

مقایسه نشخوار فکری ،باورهای فراشناختی و سیستم های مغزی رفتاری و کیفیت

زندگی در افراد مبتال به افسردگی عمده و نرمال
-01

اثربخشی آرامسازی کاربردی بر کاهش استرس و فرسودگی شغلی و افزایش کیفیت

زندگی در پرستاران شهر شهریار
-01

مقایسه طرحواره های هیجانی ،باورهای فراشناختی ،راهبردهای کنترل فکر و سیستم

های مغزی-رفتاری در مبتالیان به اختالل وسواسی-جبری و افراد سالم
-01

اثربخشی آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کاهش اضطراب و استرس بیماران مبتال

به سرطان سینه قبل از شیمی درمانی در مرکز مهرانه زنجان
-01

اثربخشی آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کاهش اضطراب رقابتی ورزشکاران بانوان

رزمی تکواندو کار شهر زنجان
-01

مقایسه اثربخشی ترکیب دارو درمانی با فعال سازی رفتاری و دارو درمانی در درمان

افراد مبتال به افسردگی عمده
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-01

مقایسه اثربخشی ترکیب دارو درمانی با شناخت درمانی و دارو درمانی در درمان افراد

مبتال به افسردگی عمده
-01

رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متاهل شهر

کرج

پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی در حال انجام به عنوان استاد راهنما:
 .9مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک و  tDCSدر کاهش شدت عالئم میگرن،
اضطراب ،افسردگی وکیفیت زندگی مبتالیان
 .2اثربخشی درمان نوروفیدبک بر پایه  QEEGدر کاهش شدت عالیم و نشانه های
افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیروبهبود راهبردهای تنظیم هیجانی و مولفه
های سو گیری توجه
پایان نامه ها ی به اتمام رسیده دکتری حرفه ای پزشکی به عنوان استاد مشاور:
مقایسه QEEG coherenceدربیماران دوقطبی در فاز مانیا ،فاز یوتایمیک وکنترل

پایان نامه ها ی در حال انجام دکتری حرفه ای پزشکی به عنوان استاد راهنما:
مقایسه بهره هوشی کودکان کار  1تا  92سال در شهر زنجان با کودکان جمعیت عمومی
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پایان نامه ها ی به اتمام رسیده دکتری حرفه ای دندانپزشکی به عنوان استاد راهنما:
بررسی رابطهی بین پریودنتیت مزمن و اختالل اضطراب فراگیر با سطح بزاقی MMP-8

پایان نامه ها ی به اتمام رسیده کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به عنوان استاد مشاور:
 -9بررسی رابطهی طرح واره های شناختی و سبک های دفاعی با صفات شخصیت در دانشجویان
 -2بررسی میزان افسردگی ،اضطراب و استرس در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
زنجان در سال تحصیلی 49-15

 -7اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اهمال کاری و باورهای فراشناختی دانشجویان علوم
پزشکی زنجان

سوابق اجرایی :

 .9کار شناس روانشناسی بالینی ،مرکز آموزشی -درمانی شهید دکتر یهشتی زنجان(به مدت 91
ماه)
 .2عضو شورای علمی و پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
زنجان
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 .7عضو هیات ممتحنه در طراحی سواالت ازمون علوم پایه شهریور ماه  9715کالن منطقه شش
آمایش کشوری به مدت  50ساعت
 .4عضو هیات ممتحنه در طراحی سواالت ازمون علوم پایه اسفندماه  9715کالن منطقه شش
آمایش کشوری به مدت  50ساعت
 .5برگزاری آزمون مصاحبه دکتری تخصصی رشته مطالعات اعتیاد کالن منطقه شش آمایش
کشوری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مدت  10ساعت
 .1همکاری و ارتقاء کیفیت خدمات اداره مشاوره و سالمت روان در سال 11-15
 .3همکاری و ارتقاء کیفیت خدمات اداره مشاوره و سالمت روان در سال 14-15
 .1همکاری و ارتقاء کیفیت خدمات اداره مشاوره و سالمت روان در سال 17-14
 .1عضو  EDCمرکز-آموزشی درمانی شهید بهشتی زنجان از  9719تاکنون
 .90عضو کارگروه شورای تحول دروس از  9715تاکنون
 .99عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از  9714تاکنون
 .92داور مجله مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از  9714تاکنون
 .97داور مجله مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی (دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون
نشریات علوم پزشکی کشور) از  9714تاکنون
 .94داور حضوری در اولین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی
 .95داور مجله :از  9714تاکنون
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal
Zanjan University of Medical Science
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 .91معاون آموزشی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 .93مسئول ژورنال کالب گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 .91عضو مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از  9714تاکنون
 .91عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی زنجان از  9717تاکنون
 .20روانشناسی بالینی ،معاونت پیشگیری و امور فرهنگی بهزیستی استان زنجان مرکز خود
معرف(به مدت  1ماه از سال  9714تا )9715
 .29روانشناسی بالینی ،کلینیک تخصصی بیمارستان شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
زنجان(به مدت  1ماه از )
 .22کادر اجرایی دومین کنگره پژوهش های روانشناسی بالینی ایران
 .27مسئول فنی مرکز گذری کاهش آسیب های اعتیاد  DICبه مدت سه سال
 .24مسئول آموزش و پژوهش واحد نوروفیدبک و  QEEGو  tDCSبیمارستان بهشتی از 9710
تا 9715

کارگاهای برگزار شده به عنوان مدرس کارگاه:

برگزای کارگاه مدیریت استرس در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای دانشجویان دندانپزشکی
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برگزاری کارگاه آموزشی تعامل موثر با دانشجو و آشنایی با اختالالت رایج روانپزشکی در
دانشجویان برای اساتید مشاور دانشگاه عوم پزشکی زنجان
 کار گاه آموزشی سبب شناسی و مداخالت روان شناختی کارشناسان روان شناسی و مشاورهاستان زنجان در دادگستری زنجان
برگزاری کارگاه آموزشی تعامل موثر با دانشجو و آشنایی با اختالالت رایج روانپزشکی در
دانشجویان برای کارشناسان آموزش دانشگاه عوم پزشکی زنجان
برگزاری گارگاه آموزشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه ( )tDCSبرای
کارشناسان روانشناسی بالینی بیمارستان بهشتی
برگزاری گارگاه آموزشی  CBTبرای کارشناسان روانشناسی بالینی بیمارستان بهشتی
برگزاری گارگاه آموزشی  CBTبرای رزیدنت های روانپزشکی بیمارستان بهشتی
برگزاری گارگاه آموزشی  MMPI-IIبرای رزیدنت های روانپزشکی بیمارستان بهشتی
برگزاری گارگاه آموزشی  MCMI-IIIبرای رزیدنت های روانپزشکی بیمارستان بهشتی
برگزاری گارگاه آموزشی  CBTموج سوم برای رزیدنت های روانپزشکی بیمارستان بهشتی
برگزاری گارگاه آموزشی  IBCTبرای رزیدنت های روانپزشکی بیمارستان بهشتی
برگزاری کارگاه نوروفیدبک روانشناسان بالینی استان زنجان با همکاری انجمن علوم اعصاب
ایران برگزاری کارگاه نوروفیدبک روانشناسان بالینی استان تهران با همکاری انجمن علوم
اعصاب ایران
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برگزاری کارگاه نوروفیدبک روانشناسان بالینی استان قزوین با همکاری انجمن علوم اعصاب
ایران
برگزاری کارگاه نوروفیدبک برای روانشناسان بالینی استان البرز با همکاری انجمن علوم
اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری افسردگی برای روانشناسان بالینی کرج با همکاری
انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل وسواسی-اجباری برای روانشناسان بالینی کرج
کرج با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل اضطراب منتشر برای روانشناسان بالینی کرج
کرج با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل اضطراب منتشر برای روانشناسان بالینی زنجان
با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل وسواسی -اجباری برای روانشناسان بالینی
زنجان با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل افسردگی برای روانشناسان بالینی زنجا با
همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل اضطراب منتشر برای روانشناسان بالینی قزوین
با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
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برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل وسواسی -اجباری برای روانشناسان بالینی
قزوین با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل افسردگی برای روانشناسان بالینی قزوین با
همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل اضطراب منتشر برای روانشناسان بالینی تهران
با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل وسواسی -اجباری برای روانشناسان بالینی
تهران با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اختالل افسردگی برای روانشناسان بالینی تهران با
همکاری انجمن علوم اعصاب ایران
برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای فرماندهان نیروی انتظامی استان زنجان
سخنرانی با موضوع خودکشی در نظامیان برای فرماندهان نیروی انتظامی استان زنجان
برگزای کارگاه مدیریت استرس برای کارشناسان بهداشت روان (روانشناسان و مشاوران)
سازمان بهزیستی استان زنجان
برگزای کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان استانداری استان زنجان
برگزای کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان استانداری استان زنجان
برگزای کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان بیمه ایران استان زنجان
برگزای کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان
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برگزای کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان پزشکی قانونی استان زنجان
سخنرانی در مورد بهداشت روان در مدارس استان زنجان در هفته بهداشت روان
برگزای کارگاه کاهش آسیب در معتادان تزریقی در  DICاستان زنجان
برگزای کارگاه آموزش ارتباط قاطعانه در مرکز کاهش آسیب در معتادان تزریقی در DIC
استان زنجان
برگزای کارگاه مدیریت خشم در مرکز کاهش آسیب در معتادان تزریقی در  DICاستان زنجان
برگزای کارگاه مدیریت استرس در مرکز کاهش آسیب در معتادان تزریقی در  DICاستان
زنجان
سخنرانی در هفته بهداشت روان در مرکز بهداشت شهرستان زنجان
برگزای کارگاه ارتباط موثر و مفید در مرکز کاهش آسیب در معتادان تزریقی در  DICاستان
زنجان
برگزاری دوره مصاحبه انگیزشی برای روان شناسان و مشاوران سازمان بهزیستی استان زنجان

گواهی شرکت در کنگره ها:
Third International Conference of Cognitive Science

گواهی شرکت در اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی
گواهی شرکت و سخنرانی در دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی
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گواهی شرکت و سخنرانی در چهارمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی
گواهی شرکت و سخنرانی درششمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی
گواهی شرکت و سخنرانی در کنگره سالیانه اعتیاد 2091
گواهی شرکت و سخنرانی در کنگره سالیانه اعتیاد 2093
گواهی شرکت و سخنرانی در دومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی
گواهی شرکت در چهارمین سمپوزیوم پیشگیری و درمان عوارض بهداشت -روانی ناشی از جنگ
( مرکز بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران)

گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی:
 اصول و مبانی درمان شناختی-رفتاری ( - )9به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 اصول و مبانی درمان شناختی-رفتاری ( - )2به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 اصول و مبانی درمان شناختی-رفتاری ( - )7به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 اصول و مبانی درمان شناختی-رفتاری ( - )4به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 کارگاه یک روزه مقاله نویسی به مدت  1ساعت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکیزنجان -مدرس دکتر آخوند زاده
 کارگاه جریان شناسی روشنفکری دینی به استناد بند  1ماده یک آئیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاءهیئت علمی در ایران معاصر به مدت  91ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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 کارگاه سبک زندگی و مهارت ها به استناد بند  1ماده یک آئیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیئتعلمی در ایران معاصر به مدت  91ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع  Mendelyبه مدت  1ساعت دانشگاه علوم پزشکیزنجان
 کارگاه آشنایی با پایگاه علمی  pub medو روش جستجوی انواع مقاالت در آن به مدت 1ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 کارگاه اخالق در اثار پژوهشی یک روزه دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه مقاله نویسی به مدت  1ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه اخالق در آموزش علوم پزشکی به مدت  1ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه مقدمات دانش پژوهی آموزشی به مدت  3ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه آشنایی با یادگیری الکترونیکی به مدت  3ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه تدریس در محیط مجازی  2دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه آموزش علم سنجی به مدت  1ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه یک روزه آشنایی با منابع الکترونیکی و بانک های اطالعاتی  OVIDدانشگاه علومپزشکی زنجان
 کار گاه یک روزه علم سنجی به مدت  1ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه آموزشی معادالت ساختاری به مدت  91ساعت دانشگاه علوم پزشکی زنجان درمان شناختی-رفتاری اختالل وسواسی -اجباری ( - )9به مدت  1 -ساعت -جهاددانشگاهی دانشگاه خوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 درمان شناختی-رفتاری اختالل وسواسی -اجباری ( - )2به مدت  1 -ساعت -جهاددانشگاهی دانشگاه خوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 درمان شناختی-رفتاری اختالل هراس اجتماعی -به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهیدانشگاه خوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 درمان شناختی-رفتاری اضطراب فراگیر ( - )9به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 درمان شناختی-رفتاری اضطراب فراگیر ( - )2به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
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 درمان شناختی-رفتاری افسردگی ( - )9به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 درمان شناختی-رفتاری افسردگی ( - )2به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 درمان شناختی-رفتاری افسردگی ( - )7به مدت  1 -ساعت -جهاد دانشگاهی دانشگاهخوارزمی تهران -مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 کارگاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط بین فردی ( دانشگاه علوم پزشکی ایران – انستیتوروانپزشکی تهران)  -به مدت  1 -ساعت مدرس دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 کارگاه آموزشی مهارت برقراری ارتباط موثر ( دانشگاه علوم پزشکی ایران -انستیتوروانپزشکی تهران)  -به مدت  1 -ساعت مدرس مهرداد کاظم زاده عطوفی
 کارگاه آموزشی مهارت برقراری مدیریت استرس (دانشگاه علوم پزشکی ایران -انستیتوروانپزشکی تهران)  -به مدت  1 -ساعت ساعت مدرس مهرداد کاظم زاده عطوفی
 شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی -رفتاری اختالالت خلقی( انجمن علمیروانشناسی ایران)  -به مدت  24 -ساعت( -دانشگاه علوم پزشکی ایران -انستیتو روانپزشکی
تهران) – مدرس دکتر حسن حمید پور
 کارگاه سه روز مطالعه مروری سیستماتیک همزمان با برگزاری نوزدهمین کنفراس آسیا-اقیانوسیه پیشگیری سرطان در مرکز تحقیقات سرطان -به مدت  1 -ساعت
 شرکت در برگزاری مطلوب هفته بدون دخانیات و همایش روز جهانی بدون دخانیات -بهمدت  1 -ساعت
 کار گاه آموزشی سبب شناسی و مداخالت روان شناختی سازمان نظام روانشناسی به مدت 1ساعت
 کارگاه آموزشی  ( SPSSمرکز تحقیقات بهداشت روان-انیستیتو روانپزشکی تهران)  -بهمدت  1 -ساعت
 کارگاه آموزشی مقدماتی نوروفیدبک ) -)Biografبه مدت 91ساعت -معاونت آموزشیدانشگاه علوم پزشکی زنجان -مدرس دکتر نظری
 کارگاه آموزشی مقدماتی نوروفیدبک ) -(Bioseesبه مدت 24ساعت -دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی -مدرس دکتر نصرت آبادی
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 کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته ) -(Bioseesبه مدت 24ساعت -دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی -مدرس دکتر نصرت آبادی
 کارگاه آموزشی الکتر آنسفالوگرافی کمی  -QEEGبه مدت 24ساعت -دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی -مدرس دکتر نصرت آبادی
 کارگاه آموزشی الکتر آنسفالوگرافی کمی  -QEEGبه مدت 24ساعت -معاونت آموزشیدانشگاه علوم پزشکی زنجان -مدرس دکتر نظری

مداخالت درمانی:
CBT
Hypnotherapy
Neuromodulation
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