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استاد دانشگاه و مشاور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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سوابق تحصیلی :
دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی  -روسیه (دانشگاه دولتی صدرالدین عینی تاجیکستان) 1391 -
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 1378 -
کارشناسی روان شناسی بالینی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 1374 -

سوابق و فعالیت ها :
سوابق اجرایی
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
مدیرگروه روانشناسی عمومی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
معاون آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
سرپرست دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
عضو نخبگان  9نفره شورای برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان کرج
عضو شورای سیاست گذاری وبرنامه ریزی تربیت بدنی استان البرز
مدير گروه راهنمايي و مشاوره دانشكده روانشناسي
رییس دانشكده روانشناسي واحد كرج
عضویت و ریاست شورای پژوهشی دانشکده روانشناسی
عضو کمیته مشورتی فرهنگی دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج
نماینده واحد در کمیته صیانت از حقوق شهروندی استانداری استان البرز
عضو سازمان نظام مشاوره جمهوری اسالمی ایران
عضو شورای علمی و پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
عضو کار گروه بررسی صالحیت علمی دانشکده روانشناسی هیات اجرایی جذب استان البرز
عضو شورای تخصصی و آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز
دبیر علمی کمیته تخصصی طرح ملی پیشگیری از فرایند طالق در خانواده دادگستری استان البرز
عضو گروه علمی و مدرس کارگاه ها ودوره های آموزشی استانداری استان البرز
عضو شورای داوران فصلنامه علمی-پژوهشی روان پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران

سوابق و فعالیت ها :
رییس شورای نظام روانشناسی ومشاوره استان البرز
رییس انجمن روانشناسی تربیتی استان البرز .
رییس خانه روانشناسان ومشاوران وحرف یاورانه استان الرز
معاون فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج
عضو شورای اندیشه ورزان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز
عضو مشاورین تخصصی روان شناسی و مشاوره آستان قدس رضوی استان البرز
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز
عضو شورای عالی سازمان جهانی ایمارو ()IMARO
مشاور روانشناس فدراسیون ورزشی هنرهای رزمی
مشاور متخصص روانشناس ( دارای پروانه از سال  )1381بهزیستی استان البرز

خدمات مشاوره ای
ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تهران و سازمان نظام روانشناسی ومشاوره البرز
ارایه مشاوره در مرکز وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
مسئول مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد نظر آباد
ضبط و پخش برنامه مشاوره با موضوع آسیب شناسی خانواده  ،فرهنگ وقانون ( )1393وده ها برنامه رادیویی
مدیریت و برنامه ریزی درانجام مراحل گزینش نیروی انسانی سازمان ها و دستگاه ها اجرایی
ارائه بیش از ده ها مشاوره در برنامه های رادیویی استان تهران و البرز (از سال 78تاکنون )

سـابقه آمـوزشی :
تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج(عضو هیات علمی)
دانشگاه پیام نور استان البرز (مدعودارای کد تدریس)
دانشگاه پیام نور شهرستان اشتهارد
دانشگاه پیام نور شهرستان هشتگرد
دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان البرز(مدعو دارای کد تدریس)
آموزش و پرورش استان البرز

تدریس دروس روان شناسی و بین رشته ای
تدریس دروس پایه و تخصصی روانشناسی ومشاوره در مقطع کارشناسی  ،ارشد و دکتری .
تدریس دوره ها و کارگاه های آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
تدریس دروس آموزشی ضمن خدمت پرسنل دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
تدریس آموزش های تخصصی روانشناسی به فرهنگیان آموزش و پرورش استان تهران واستان البرز

سـابقه آمـوزشی :
کارگاه و دوره های آموزشی
سوابق برگزاری ده ها گارگاه آموزشی و همایش های علمی-تخصصی با گرایش موضوعات روانشناسی
مشاورره و بین رشته ای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در استان البرز  ،استان تهران وسایر استان های کشور

سـوابق پژوهشی :
تالیفات کتاب
مدیریت فرهنگ سازمانی (بارویکردهوش فرهنگی)
شيوه هاي فرزند پروري والدين بنام دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج
آسیب شناسی روانی زنان (تخصصی  ،دانشگاهی ) چاپ و انتشار دانشگاه آزاد
سبک زندگی حضرت معصومه(س)
روانشناسی رشد(تحولی)
معنا درمانی و ام اس (امید به زندگی یا اضطراب مرگ)
درمان طرحواره محور برای سندرم روده بزرگ تحریک پذیر()IBS
مهارت های کاربردی زندگی دانشجویی
مقاالت علمی ISC
بررسی رابطه کیفیت زندگی سرمایه اجتماعی چشم انداز زمان در بیماران نابارور
اثر بخشی درمان چاقی به شیوه()NLPبر خودکارآمدی سبک زندگی و راهبردهای نتظیم شناختی هیجان زنان چاق
نقش ارتباط کالمی و غیر کالمی در تحکیم بنیان خانواده از منظر قرآن
اصول تربیت کودک دراسالم و روانشناسی واحد کرج

مقاالت علمی با گرایش روانشناسی و مشاوره:
عالئم اصطرابی در بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر
تأثیر استرس و راهکارهای مقابله با آن در سالمت سالمندان
تعیین میزان تأثیر کمرویی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترا پایه دوم متوسطه
بررسی رابطه شغلی و کیفیت کاری با میزان فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت آب
تحلیل گرایش به خرافات در شهر کرج
مقایسه رشد اجتماعی و شناختی کودکان  5تا  7سال ایرانی و تاجیک در سبک فرزند پروری
رابطه موالفه های سبک زندگی با گرایش خرافات
طالق و راهکارهای کاهش آن
بررسی رابطه کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی و چشم انداز زمان در بیماران نابارور
رابطه مهارت های اجتماعی و خودکار آماری با سالمت روان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام خمینی(ره) کرج
بررسی رابطه میان افکار خودکشی و بهزیستی دانشجویان
درمان شناخت رفتاری در سوء مصرف مواد مخدر

مقاالت علمی با گرایش روانشناسی و مشاوره:
پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس سبک های هویتی
نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی آسیب های نو ظهور (میزان استفاده از شبکه های مجازی در نسل جدید)
نقش هویت اجتماعی در پیش بینی آسیب های نوظهور(میزان استفاده از شبکه های مجازی در نسل جدید)
جایگاه نهاد های اجتماعی و نظامهای آموزشی در تولید علم
معنویت راهی است به سوی توانمند سازی و خالقیت کارکنان سازمان
مروری بر مفاهیم خرد در چهار چوب مدیریت و سازمان ها
اجماع درمان مدار :ضرورت ها ،مزایا ،معایب و راهکارها
نقش شبکه های اجتماعی مجازی در فروپاشی کانون گرم خانواده
پیش بینی هرزه نگاری در فضای مجازی بر اساس بحران و هویت و سالمت روان در نوجوانان منطقه  5تهران
پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس تعهد عاطفی و الگوهای ارتباطی در بین زنان شاغل در بهزیستی
رابطه سبک زندگی اسالمی با مدیریت استرس ،تاب آوری و مسوولیت پذیری در دانشجویان
اثربخشی الگوی کوتاه مدت درمانگری چند بعدی معنوی ( )SMPبر مراجعان مبتال به اختالل افسردگی
رابطه دینداری با احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان
The effect obesity treatment training based on NLP on lifestyle efficacy related to
weight and strategies for cognitive regulation of overweight women emotions
Relationship between Ccultural Intelligence and psychological well-being with
internet addiction in adolescents of Semnan

برخی از پژوهش های میدانی وتوصیفی :
بررسی جرایم رایانه ای و اینترنتی وراههای مقابله با آن در سال 1384
بررسی علل فرار دختران  13تا  18ساله ی استان تهران در سال 1383
مقایسه اعتقادات مذهبی بین زوج های طالق گرفته شهرستان کرج در سال 1385
فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی
بررسی رابطه بین انگیزش و رضایت شغلی کارکنان آموزشکده سمای کرج در سال 1386

بررسی ویژگی های زنان و مردان همسرکش در استان تهران بر اساس تست  NEOدر سال 1386
بررسی رابطه بین استرس با بیماری های قلبی در سال 1386
بررسی رابطه بین هوش هیجانی ( )EQورضایت شغلی کارکنان بهزیستی شهرستان کرج در سال 1384
بررسی سطح رضایتمندی شغلی کارکنان اداری واجرایی نیروی انتظامی استان تهران در سال 1384
بررسی تاثیر قرآن کریم بر سطح بهداشت روانی در سال 1381
بررسی مقایسه ای میزان اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر در سال 1384
بررسی رابطه احساس تنهایی و تیپ شخصیتی در دانشجویان دختر و پسر در سال 1386
تحلیل وبررسی پرسشنامه شخصیتی  NEOدر سال 1381
کاربرد فناوری اطالعات در برنامه های آموزشی و تاثیر آن بر رشد و خالقیت
بررسی مهارت های حل مساله در نوجوانان و جوانان در سال 1383

برخی از پژوهش های میدانی وتوصیفی :
مقایسه اصول و مبانی تربیت فرزند از دیدگاه اسالم و روانشناسی ()1392
بررســی مــدل ســاختاری رابطــه رشــد اجتماعــی کــودکان  4تــا  6ســال بــا کیفیــت زندگــی و ســبکهای تربیتــی و والدیــن
(مقالــه بــا درجــه علمــی – پژوهشــی وچــاپ در فصلنامــه روانشناســی ایــران ) 1393
رابطــه ســبکهای زندگــی اســامی و ســامت عمومــی در دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی کــرج (ارائه بصورت ســخنرانی
در اولیــن همایــش علــوم تربیتــی و روانشناســی معنویت و ســامت در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرگز )1393
رابطه عمل به باورهای دینی ،شادکامی ورضایت زناشویی در بین دبیران()1393
مقایســه عملکــرد تحصیلی،مهــارت هــای اجتماعــی و خــود کنترلــی درکــودکان دختــر تــک زبانــه و دو زبانــه در اســتان
البــرز()1394
رابطــه مهــارت هــای اجتماعــی بــا خودکارآمــدی ،احســاس تنهایــی و کیفیــت زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار کمیتــه امداد
امــام خمینی(ره) دانشــگاه آزاداســامی 1395 ،
بررســی رابطــه بیــن هــوش فرهنگــی و بهزیســتی روانشــناختی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت در جوانــان .دانشــگاه
آزاداســامی1395،
رابطــه ویژگــی هــای شــخصیت و کیفیــت زندگــی بــا میــزان فرســودگی شــغلی معلمــان آمــوزش و پــرورش ناحیــه  2کــرج
()1395
بررسی عوامل بهبود روابط زوجین از دیدگاه قرآن کریم و روانشناسی ()1395
رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی با انحرافات اجتماعی و رفتاری نوجوانان پسر ()1395
رابطه فرهنگ سازمانی  ،هویت شغلی وفرسودگی شغلی در کارکنان سازمان ها ومشاغل دولتی ()1396
رابطه تعهد مذهبی با سخت رویی وسالمت روانی درهمسران جانباز استان البرز()1396

ارتقای مهارتها :
آشنایی با کامپیوتر مقدمات XP

آشنایی با نرم افزار Power point

آشنایی مقدماتی بانرم افزار SPSS

آمار و  SPSSپیشرفته
ایجاد weblog
دوره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
دوره الگوهای یاددهی و یادگیری
دوره انگیزش و یاددهی اثربخش
دوره روانشناسی تحولی
دوره روانشناسی تربیتی
کاربرد تکنولوژی آموزشی در کالس
کاربرد فن آوری اطالعات در تعلیم و تربیت
نحوه نگارش CV

افتخارات و عناوین کسب شده علمی :
دبیــر برگــزاری اولیــن همایــش بازنگــری تخصصــی دروس روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
کــرج در ســال 1384
مســئول کمیتــه علمــی اولیــن همایــش کــودک وبهداشــت روانــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج در ســال 1379
منتخــب کمیتــه علمــی کنفرانــس ملــی پژوهــش هــای نویــن ایــران و جهــان در مدیریــت اقتصــاد حســابداری و علــوم
انســانی
عضو هیات رئیسه کمیته علمی همایش مبارزه با مواد مخدر و ایدز دانشگاه آزاد واحد کرج در سال 1381
تهیــه وتدویــن جــزوات درســی کــودکان اســتثنایی،آزمونهای روانــی اصــول وفنــون تدریــس  ،بررســی اختــاالت رفتــاری
کــودکان  ،اصــول وفنــون مشــاوره
راهنمایی  ،مشاور و داور بیش از دهها پایان نامه ی کارشناسی ارشد دکتری
داوری کتب و پژوهشهای علمی مرتبط با موضوعات روانشناسی وفرهنگی
ارائــه مقالــه ی برتــر در اولیــن همایــش ملــی مشــاوره در ایــران در آذر  1389دانشــگاه اصفهــان بــا عنــوان :بررســی
رابطــه ی ســبک هــای دلبســتگی  ،بخشــش وتعارضــات زناشــویی در زوج هــای مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره در
اســتان البــرز
شرکت در مصاحبه ها و سخنرانی های علمی و فرهنگی صدا وسیمای تهران ورادیو کرج
برگــزاری دههــا همایــش و ســخنرانی دانشــجویی  ،کارمنــدی و اســتادی پیرامــون موضوعــات مختلــف خانوادگــی ،
ســازمانی بــا گرایشــات تخصصــی و روانشناســی دینــی
سخنران و عضو کمیته علمی همایش بررسی مشکالت نوجوانان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بنا به دعوت
پروفسور  ELREV GZHILIELEVاز کشور روسیه در سال 1386
برگــزاری دوره هــای کاربــردی تحلیــل کیــس خانــواده هــای آســیب دیــده اجتماعــی  ،معتادیــن و زنــان سسرپرســت
خانــواده جهــت مــددکاران کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)
برگزاری دوره های تواند سازی مشاورین روانشناس جهت معاونت اجتماعی ناجا استان البرز
ارائه الگوها و روشهای حل مساله ،روشها و شیوه های کاربردی زیستن
ســخنرانی در همایــش آســیب شناســی مشــکالت دانشــجویی (بــا حضــور مســوولین ســازمان مرکــزی) بــه دعــوت معاونــت
فرهنگــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کــرج
ارائه  2مقاله  ISIبرگرفته از رساله دکتری ،به تأیید وزارت علوم با ذکر نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج و کسب
امتیاز از واحد
عضو علمی کنفرانس ملی هویت واحد رودهن ()1393
داوری بیش از ده ها مقاالت فصلنامه علمی  ،پژوهشی روان پرستاری دانشگاه تهران (از سال  1393تا کنون)
دبیر علمی روان شناسی ملی خانواده 1396
استاد برتر و نمونه دانشگاه درسال 1393
انجام پژوهش وکسب رتبه اول مقاله کشوری با عنوان طالق و راهکارهای کاهش آن
پژوهشگر برتر جشنواره پایان نامه های برتر ،جایزه ویژه خیام
کسب رتبه اول مقاله (منطقه  )8با عنوان نهضت تولید علم وجنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی
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