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 تحصیلیسوابق 

، با معدل 1731الی بهمن  1731، مهر شناسی بالینی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد روان -

 و رتبه عالی. 39/13پایان نامه با نمره در دوره آموزشی و دفاع از  37/13

 .13/11با معدل  1737الی بهمن  1739، مهر شناسی بالینی دانشگاه تبریز کارشناسی روان -

 .1711از دبیرستان شاهد برادران آهندوست ارومیه در سال  دیپلم تجربیدریافت  -

  



 سوابق آموزشی

، با دریافت گواهی از دفتر مشاوره و پیشگیری از خودکشی جوانان آموزشی شرکت در کارگاه -

 .1731ساعت(، مهر  3سالمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشگاه تهران )

 Introduction to EEG Biofeedback (workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

(Neurofeedback)پا در ، با دریافت گواهی از طرف نماینده انحصاری بنیاد بیوفیدبک ارو

 .1733ساعت(، اسفند  71خاورمیانه )

شناختی و  ، با دریافت گواهی از مرکز خدمات روانآموزش مقاله نویسیشرکت در کارگاه  -

 .1733ساعت(، بهمن  1ای یاشام ) مشاوره

رفتار درمانی دیالکتیکی در اختالل شخصیت ( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1733ساعت(، بهمن  1شناسی بالینی ایران  ) انجمن روان، با دریافت گواهی از طرف مرزی

، با دریافت گواهی از طرف مرکز مشاوره مقاله نویسی( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1733ساعت(، بهمن  1یاشام  )

 مداخله و افسردگی اختالل در رفتاری سازی فعّال( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1733ساعت(، آذر  1شناسی بالینی ایران  ) دریافت گواهی از طرف انجمن روان، با خودکشی در

، با دریافت گواهی از مداخله در بحران خودکشی( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

شناسی و  شناسی تربیتی ایران و امتیاز باز آموزی از طرف سازمان نظام روان طرف انجمن روان

 .1733ساعت(، آذر  1ن )مشاوره جمهوری اسالمی ایرا

های  کاربرد فراتشخیص در روان درمانی اختالل( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1733ساعت(، آذر  1شناسی بالینی ایران  ) ، با دریافت گواهی از طرف انجمن رواناضطرابی

ی  های رفتاری شایع دوره روان درمانی اختالل( workshopتخصصی )  شرکت در کارگاه -

 .1733ساعت(، شهریور  1شناسی بالینی ایران  ) با دریافت گواهی از طرف انجمن روان ،کودکی



با  ،روان درمانی رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن( workshopتخصصی )  شرکت در کارگاه -

 .1733ساعت(، مرداد  1شناسی بالینی ایران  ) دریافت گواهی از طرف انجمن روان

 19زیر نظر دکتر مجید محمودعلیلو ) تربیت درمانگر کودک و نوجوان طی دوره آموزش عملی  -

 .1733الی تیر  1731ساعت(، از اسفند 

های غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه  ای درمان مهارت حرفهشرک در دوره تخصصی  -

و تاریخ  1791133، با دریافت گواهی از طرف دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به شماره شناسان روان

 .1733، اردیبهشت 91/97/1733

با دریافت گواهی از طرف مرکز مشاوره دانشگاه  ،پیشگیری از اعتیاد آموزشی  شرکت در کارگاه -

 .1733 ساعت(، فروردین 1تبریز )

های  روان درمانی رفتاری یک پارچه نگر اختالل( workshopتخصصی )  شرکت در کارگاه -

 ساعت(، فروردین 1شناسی بالینی ایران  ) انجمن روان با دریافت گواهی از طرف ،اظطرابی کودکان

1733. 

زوج درمانی یک پارچه نگر )بر اساس رویکرد ( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

CBT)1731ساعت(، بهمن  11شناسی بالینی ایران  ) ، با دریافت گواهی از طرف انجمن روان. 

شناختی  ، مشاوره و مداخله روانآموزش راهنمایی( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

ساعت(،  1شناسی بالینی ایران  ) ، با دریافت گواهی از طرف انجمن روانهای زناشویی وفایی در بی

 .1731آذر 

درمانی رفتاری  تدبیر والدین و روان آموزش( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

ADHD1731ساعت(، آذر  1ایران  )شناسی بالینی  ، با دریافت گواهی از طرف انجمن روان. 

های ابراز  آموزش مهارت جرأتمندی و تکنیک( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 1شناسی بالینی ایران  ) ، با دریافت گواهی از طرف انجمن روانوجود در روابط بین فردی

 .1731ساعت(، شهریور 



، با دریافت ز ازدواجی پیش ا راهنمایی و مشاوره( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1731ساعت(، خرداد  1شناسی بالینی ایران  ) گواهی از طرف انجمن روان

شناختی اختالل های   – آموزش درمان رفتاری( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

استان   شناسی و مشاوره ، با دریافت گواهی از شورای استانی سازمان نظام روانهیجانی

 .1731ساعت(، تابستان  19شرقی ) آذربایجان

شناختی اختالل اضطراب  – آموزش درمان رفتاری (workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1731ساعت(، اردیبهشت  1شناسی بالینی ایران  ) ، با دریافت گواهی از طرف انجمن روانفراگیر

 دانشگاه تبریز، با دریافت گواهی از طرف ایمنی و کمک های اولیهشرکت در کارگاه آموزشی  -

 .1731ساعت(، آذر  1) 

، با مشارکت اجتماعی در کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردها نقششرکت در همایش  -

ساعت(،  1غربی ) دریافت گواهی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی استان آذربایجان

 .1737اسفند 

 .1737ساعت(، شهریور  3) ریاولین کنفرانس ملّی روانشناسی و علوم رفتا شرکت در  -

 .1737، بهار High-intermediate 1التحصیل زبان انگلیسی کانون زبان ایران در مقطع  فارغ -

، با دریافت ی پیش از ازدواج راهنمایی و مشاوره( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1737  ساعت(، فروردین 1شناسی بالینی ایران  ) گواهی از طرف انجمن روان

، با دریافت های روانی شناسی بالینی اختالل نشانه( workshopشرکت در کارگاه تخصصی ) -

 .1737ساعت(، شهریور  1شناسی بالینی ایران  ) گواهی از طرف انجمن روان

، با دریافت گواهی از طرف دانشگاه کارآفرینی در دوران دانشجوییشرکت در دوره آموزشی  -

 .1731تبریز، آبان 

  



 پژوهشیسوابق 

 تیپولوژی و رفتاری مغزی های سیستم ساختاری روابطارشد نامه کارشناسی موضوع پایان -

 .استرس و اضطراب افسردگی، با صبحگاهی

مقایسه تکانشگری در افراد دارای نشانه های شخصیت مرزی نامه کارشناسی  موضوع پایان -

 .در مقایسه با افراد بهنجار

 با صبحگاهی تیپولوژی و رفتاری مغزی های سیستم ساختاری روابطی مقاله با عنوان  ارائه -

های  کنگره دوساالنه تازهدر اولین نامه(  )مستخرج از پایان استرس و اضطراب افسردگی،

-31139"شماره ( با ISCروانشناسی و علوم رفتاری و ثبت در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

 .1731 مهر ،"17717

حساسیت اضطرابی، ناگویی هیجانی و کیفیت خواب با  ساختاری روابطان ی مقاله با عنو ارائه -

های روانشناسی و علوم رفتاری و ثبت در پایگاه  کنگره دوساالنه تازهدر اولین  رفتارهای خوردن

 .1731 مهر ،"31139-17717"شماره ( با ISCاستنادی علوم جهان اسالم )

رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان -های مغزی سیستمروابط ساختاری ارائه مقاله با عنوان  -

در مجله دستاوردهای روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و  های اختالل اضطراب فراگیر با نشانه

 .1731 اردیبهشتروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 

سازی رفتاری و  فعّالروابط ساختاری سیستم بازداری رفتاری، سیستم ی مقاله با عنوان  ارائه -

شناسی و علوم تربیتی، شهریور  در اولین کنفرانس ملّی روان های ناکارآمد با افسردگی نگرش

1737. 

 نشریه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم انتظامی امین )نشرهعضو هیئت تحریریه  -

 .1731، سال 71داشت هفته ناجا، شماره  میویژه نامه گرا از نو ...(،

 .ماه 1به مدت  بنیاد نخبگان نیروهای مسلحپروژه کسر خدمت به ارائه  -

  



 سوابق اجرایی

در شهرستان مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان برگ زندگی سس و مسئول فنی ؤم -

 ارومیه تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی.

از تاریخ  شناس بالینی و مشاور روانفعالیت در مرکز مشاوره نوید در شهرستان ارومیه به عنوان  -

 تا کنون. 97/97/1733

 739تحت سوپروایزری دکتر مجید محمود علیلو به مدت   (supervisionطی دوره کارورزی ) -

ه آسیب زمینساعت( در  199ساعت کارورزی بالینی )مجموعاً  719ساعت آموزش عملی  و 

 – ، تشخیص )آزمون و مصاحبه( و روان درمانی رفتاریDSM-5بر اساس  شناسی روانی

های وسواسی دوره کودکان  های افسردگی و اختالل های اضطرابی، اختالل شناختی اختالل

 .1733 آبانالی 1733 اردیبهشت، از و بزرگساالن و زوج درمانی

 .1737 تابستان درمانی رازی ارومیه،-در مرکز آموزشی اختیاری کارآموزیانجام  -

انجمن روانشناسی بالینی ایران )شاخه آذربایجان برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری  -

 .شناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی شرقی( و شورای استانی سازمان نظام روان

از  مرکز مشاوره دانشجوی دانشگاه علوم انتظامی امین در  کار بالینی دارای سابقه فعالیت -

 .17/3/1731لغایت  1/7/1731تاریخ 

  



 ها عضویت

ایران به شماره عضویت  شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی سازمان نظام روانعضویت در  -

 تا کنون. 19/17/1731از تاریخ  13117

 تا کنون.13/91/1731از تاریخ  77113به شماره عضویت  شناسی ایران انجمن روانعضویت در  -

  



 رایانهسوابق کار با 

 .1733ساعت(، تابستان  179)مجموعاً  ICDLمهارت های هفت گانه دارای گواهی  -

 LISRELو MICROSOFT OFFICE  ، SPSS افزار آماری مسلط به نرم -

 PHOTOSHOP  ،AMOS افزار آشنایی با نرم -

  



 ورزشیسوابق 

 .1731از مرکز آموزش علوم پایه نصر، مهر کمربند زرد دفاع شخصی دریافت  -

 .1731از مرکز آموزش علوم پایه نصر، شهریور کمربند زرد تکواندو دریافت  -

  



 تقدیر نامه

و دریافت لوح تقدیر،  دومین بزرگداشت جشنواره روان شناسی و مشاورهجزوه کمیته اجرایی  -

 .1733اردیبهشت 

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران )شورای استانی شناس از  دریافت لوح تقدیر در روز روان -

 .1733، اردیبهشت غربی( آذربایجان

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران )شورای استانی شناس از  دریافت لوح تقدیر در روز روان -

 .1731، اردیبهشت غربی( آذربایجان

به خاطر همکاری در انتخابات ریاست  فرمانداری شهرستان ارومیهدریافت لوح سپاس از  -

 .1737، مرداد 1737جمهوری سال 

در مسابقات فرهنگی و هنری قرآن و معارف اسالمی  مطالعه و تحقیقدر رشته کسب مقام اول  -

 .1711، اردیبهشت 13-11مرحله شهرستانی در سال تحصیلی 


