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تحصیالت
روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)دکتری

روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهدکارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)کارشناسی

فعالیت های حرفه ای

تدریس در دانشگاه های علم و فرهنگ، شاهد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به مدت ۵ نیم سال

ارائه خدمات رواندرمانی به مراجعان زیر نظر دکتر سید عباس توالیی به مدت ۳ سال

ارائه خدمات رواندرمانی در درمانگاه بیمارستان بقیه اهلل به مدت ۲ سال

ارائه خدمات رواندرمانی, نوروفیدبک، بایوفیدبک،rTMS و tDCS در کلینیک آتیه درخشان به مدت ۲ سال 

ارائه خدمات رواندرمانی در درمانگاه بیمارستان روزبه به مدت ۱۴ ماه

ارائه خدمات رواندرمانی در درمانگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی به مدت ۶ ماه

ارائه خدمات رواندرمانی در مرکز مشاوره دانشگاه به مدت ۶ ماه

ارائه خدمات رواندرمانی در کلینیک ره سالمت زیر نظر دکتر جان بزرگی به مدت ۲ سال

برگزاری دوره های ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) در دانکشده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه شاهد

برگزاری کارگاه های مشاوره پیش از ازدواج و همسرداری 
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کارگاه های آموزشی

گواهی شرکت در طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته از کلینیک طلیعه سالمت تحت نظر دکتر جان بزرگی

گواهی شرکت در طرحواره درمانی دانشگاه تهران تحت نظر دکتر شفیعی فرد

گواهی شرکت در طرحواره درمانی مرکز سگال تحت نظر دکتر الدن فتی

گواهی شرکت در درمان شناختی رفتاری در مرکز سگال تحت نظد دکتر الدن فتی

گواهی شرکت در درمان شناختی رفتاری مقدماتی و پیشرفته از کلینیک طلیعه سالمت تحت نظر دکتر جان بزرگی

گواهی شرکت در دوره های ریلکسیشن و سبک زندگی  از کلینیک طلیعه سالمت تحت نظر دکتر جان بزرگی

گواهی شرکت در آموزش پیش از ازدواج  از کلینیک طلیعه سالمت تحت نظر دکتر جان بزرگی

 شرکت در دوره ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس MBSR تحت نظر آقای علیرضا ایمانی

شرکت و ارائه پوستر در همایش بین املللی نوروساینس / دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت و ارائه پوستر در پنجمین سمپوزیوم انجمن جراحان مغز و اعصاب

شرکت در اولین کنگره بین املللی هیپنوتیزم و علوم وابسته


