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انتشارات
مقاله بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت آموزش حل خالق مسائل بر فرآیند مسأله یابی ،حل مسأله و کاربرد راه حل آن
مقاله مناسبات نسلی در آیینه مساجد
مقاله بررسی رابطه سبك زندگی و هویت در جوانان
مقاله بررسی تاثیر بازی درمانی بر (نمایش خالق) بر اضطراب اجتماعی کودکان  4تا  9سال شهر تبریز
مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش اضطراب حالتی دانشآموزان  7تا  81سال شهر تهران
مقاله اثربخشی نوروفیدبك بر افزایش تمرکز و توجه و کاهش عالئم افسردگی در بزرگساالن
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ترجمه مقاله ارزیابی روشهای رویارویی والدین ایرانی در مراقبت از کودکان مبتال به سرطان و شرح مقدماتی
ترجمه گزارش طرح پژوهشی استرس شغلی در مدیران دولتی ایران
ترجمه مقاله بیماریهای مزمن کودکی :تأثیر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و فردی بر فرایند مقابله و سازگاری روانی
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تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی و زیست شناسی مقاطع ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و پیش دانشگاهی از منظر
خالقیت
بررسی میزان رضایت شغلی کارمندان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی آموزش و پرورش
تدوین شبكه برنامه گروه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی
تدوین طرح جامع تحول بنیادین آموزش و پرورش
فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه ارتقای آداب و مهارتهای زندگی
راهنمایی بیش از  821پایان نامه دوره کارشناسی روانشناسی
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
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.....
تدوین برنامه جامع معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

کارگاههای آموزشی
گذراندن دوره مربیگری فرزندپروری
گذراندن دوره درمان اختالل هراس اجتماعی
گذراندن دوره جامع طرحواره درمانی
گذراندن دوره گشتالت درمانی
گذراندن دوره جامع درمان شناختی – رفتاری ()CBT
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گذراندن دوره درمان اختالل افسردگی
گذراندن دوره درمان اختالل وسواسی-اجباری
گذراندن دوره بهبود عملكرد جنسی در زوجین
گذراندن دوره مصاحبه شغلی شایستگی مدار
گذراندن دوره رهبری فردی
گذراندن دوره جامع حمایت های روانی– اجتماعی در بحران
گذراندن دوره طرحواره درمانی در عمل
گذراندن دوره کامل تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
گذراندن کارگاه ماشین رفتار (راساس تئوری انتخاب )
گذراندن مشاوره پیش از ازدواج براساس تئوری انتخاب
گذراندن دوره  ACTمقدماتی و پیشرفته
گذراندن دوره بلند مدت مدرسه استادی
گذراندن دوره NLP
گذراندن دوره جامع سوپرویژن زوج درمانی
گذراندن دوره جامع سوپرویژن روان درمانگری
گذراندن مقاله نویسی به سبك ISI
گذراندن دوره کامل مكالمه زبان انگلیسی جهاددانشگاهی دانشگاه تهران
گذراندن دوره کامل فن ترجمه و نقد ترجمه تخصصی
گذراندن اصول نگارش گزارش های راهبردی
گذراندن نرمافزارهای تحلیل آماری ,Lisrel SPSS
گذراندن دوره تندخوانی و صحیح خوانی
برگزاری کارگاه آموزشی «روش تحقیق پیشرفته» در همایش دولت الكترونیك – دانشگاه پیام نور کرج

برگزاری کارگاه آموزشی «شیوه های صحیح آموزش مفاهیم دینی بر کودکان و نوجوانان و تاثیر آن بر کاهش
اضطراب» بیمارستان میالد
برگزاری کارگاه «آموزش خانواده»– پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
برگزاری کارگاه «آشنایی با آسیبهای اجتماعی»  -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
برگزاری کارگاه «آموزش خالقیت»  -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
برگزاری کارگاه «آموزش مهارتهای ارتباط موثر»  -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
برگزاری کارگاه «آموزش مهارتهای ارتباط موثر»  -شرکت داروسازی اکسیر بروجرد
برگزاری کارگاه «آموزش مهارت مدیریت خشم»  -شهرداری منطقه  ،81سرای محله شهدای فردوس
برگزاری کارگاه الكترونیكی «موفقیت فردی»« ،هوش هیجانی» و «مدیریت زمان»  -دانشگاه علمی-کاربردی صنعت
آب و برق
برگزاری کارگاه «مسائل تحصیلی کودکان بازمانده از زلزله آذربایجان»  -انجمن روانشناسی ایران
برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای سطح خالقیت – بانك سامان (بیش از  81دوره)
برگزاری کارگاه طرحواره درمانی مقدماتی – مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اکسیر
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی پس از جدایی  -مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اکسیر
برگزاری کارگاه مهارت های زندگی زناشویی موفق  -مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی اکسیر
برگزاری کارگاه مهارت مدیریت خشم – وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( 2دوره)
برگزاری کارگاه مهارت مدیریت خشم – سرای محله حسینی و فردوس
برگزاری سمینار ارتباط موثر استاد و دانشجو -ویژه اساتید دانشگاه زند شیراز
برگزاری کارگاه مهارت مدیریت خشم -دانشگاه عالمه طباطبایی -کارشناسان فرهنگی و اجتماعی
برگزاری کارگاه خودمراقبتی جوانان و نوجوانان – دانشكده فنی انقالب اسالمی
برگزاری کارگاه اصول تندخوانی و صحیح خوانی – دانشگاه علم و فرهنگ
برگزاری کارگاه تربیت درمانگر (واقعیت درمانی ،مشاوره پیش از ازدواج) – مرکز مشاوره مكث تهران

