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 سوابق پژوهشی :

 وضعیت نوع پژوهش / محل ارائه نام پژوهش ردیف 

بررسی نقش تعدیل کننده خودشفقتی بر رابطه   1

ناگویی هیجانی و مشكالت بین شخصی با دلزدگی 

 زناشویی در زنان ناسازگار

 دفاع شده رساله جهت اخذ درجه دکتری مشاوره

مدار به ثر بخشی آموزش رویكرد هیجان ابررسی  2

 روش گروهی بر رضایت مندی زناشویی زنان متاهل

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد  

 مشاوره خانواده

 دفاع شده 

 ریکننده خود شفقتی در تأث لیبررسی نقش تعد 3

در زنان  ییزدگی زناشو دلبر یفرد نیمشكالت ب

 ناسازگار

 چاپ شده  مجله روش ها و مدلهای روانشناختی

بر رابطه کننده خود شفقتی  لیررسی نقش تعدب 4

در زنان  ییزدگی زناشو دلبرناگویی هیجانی 

 ناسازگار

 چاپ شده آموزش و مشاوره و روان درمانیمجله 

بررسی نقش تعدیل کننده خودشفقتی بر رابطه   5

با دلزدگی  فردی ناگویی هیجانی و مشكالت بین

  با سازگاری پایینزناشویی در زنان 

 چاپ شده روانشناسی مثبتمجله 

مدار به  جانیه كردیآموزش رو یاثربخش یبررس 6

 زنان متاهل ییزناشو یتمندیرضا بر یروش گروه

ی و سبک زندگ یروان بهداشت یمل شیهما

 یاسالم

 ارائه شده 

زنان متاهل  یبر شادکام یاسالم یسبک زندگ ریتاث 9

 شهر مشهد

 ارائه شده  یو تندرست روان سالمت یمل شیهما

بر ارتباط  یمداربه روش گروه جانیه كردیرو یاثربخش 8

 تعارض و حل ییزناشو

 وعلومی روانشناس یپژوهشی علم یمل شیهما

 جامعه یشناس بیسآو  یتیترب

 

 ارائه شده 

 ،یدر بهبود عالئم افسردگ یدرمان بخشش یاثربخش 7

نشانگان  یدختر دارا انیدانشجو در اضطراب و خشم

  عشق ۀضرب

 

در دست  روان اصول بهداشت  یپژوهش یمجله علم

 یداور

گذاری های  موسسه مطالعات و سیاست کتاب الكترونیكی روابط عاطفی و جنسی زوجین  11

 اجتماعی)سجا(

1378 
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 سوابق کاری : 

 زمان محل کار ردیف 

 تا به االن 77-78سال تحصیلی  عضو هیئت علمی گروه مشاوره موسسه آموزش عالی عطار  1

 تا به االن 77-78سال تحصیلی  مسئول مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی عطار 2

  11-77سال تحصیلی  مدیریت گروه مشاوره موسسه آموزش عالی عطار 3

 تا به االن  79-76سال تحصیلی  مدرس موسسه آموزش عالی عطار 4

 تا به االن  79-76سال تحصیلی  مدرس موسسه آموزش عالی اقبال 5

در  (Hold Me Tightسخت مرا در آغوش بگیر )مدرس دروه و  مشاور 6

 ی مرکز مشاوره جهاد دانشگاه

 االن به تا 75 خرداد

 Holdسخت مرا در آغوش بگیر )و مدرس دروه  ،  زوج درمانگرمشاور  9

Me Tight) جهاد دانشگاهی کلینیک روان پژوه 

 

 تا به االن 76از  صنایع دفاع مشاور و مدرس در مرکز بصیرت افزایی امام خمینی )ره( 8

در طرح مرکز بهداشت  یاز ازدواج در مرکز بهداشت نجات شیپ مشاور 7

 خانواده پایدار ،  

 72تا تیر  72 نیفرورد

 ،مینس کینیمطلع عشق،کل کینیدرمرکز مشاوره شكوفا،کل مشاوره 11

  شیدایپ کینیکل،صبا  کینیکل

 76سال  تا 72سال 

 االن به تا 74سال  همراز گلستان و آفتاب  یاجتماع یمددکار کینیبا کل یهمكار 11

 ومدرس مشاور یاز جرم دادگستر یریشگیپ) دیدر طرح ام یهمكار 12

  از زندان خروجی مراقبت ها مرکز( در  زندان از خروجی درمرکزمراقبتها

 73تا دی ماه 73 بهشتیارد

ی صدف به دادگستر هیثانو یدگیاز بزه د یریشگیدر طرح پ شرکت 13

  عنوان مشاور

 71تا  71 سال آذرماه

 یزندگ دوباره طرح)مشهد یمنطقه شهردار ییواجرا یگروه پژوهش عضو 14

 11 منطقهی شهرداری( ومحله ما محله زندگ

 72 سال

 73تا  72سال  مشاور و پژوهشگر - حجاب یفرهنگسرا نیدرگروه مشاور تیعضو 15

 71آبان ماه   ها دررابطه با شهرشاد بچه 7 منطقه یبا شهردار مشارکت 16

 73-72سال   حجاب درطرح طرح دختران شهربهشت یدرفرهنگسرا سیتدر 19

 بهبود -کودک و  یجنس تیترب ، یزندگ یمهارتها یکارگاهها یبرگزار 18

منطقه  السیو گ درخشش مهدکودک – مدارسیی رابطه زناشو تیفیک

 فرهنگسرای ترافیک و رسانه  – 6

 اکنون به تا 71سال  از
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 کارگاه های آموزش گذرانده شده : 

 

ساعت  مدرس   عنوان   ردیف 

 آموزشی 

 نوع گواهینامه 

 Holdدوره سخت مرا در آغوش بگیر ) 1

Me Tight) 

 مرکز جهاد دانشگاهی  16 ژیال بهناد

2 Externship In Emotional 
Focus Therapy Couple   

Prof. Lieven Migerode,  
Prof. kyriaki  Polychroni  

31 Sue Johnson 
Institute of Canada 

 

3 Advanced Externship In 

Emotional Focus Therapy 
Couple   

Jila Behnad 12 ICEEFT ، Canada 

4 For completion of  the 
Externship In Emotional 
Focus Couple Therapy as 
Volunteer Small Group 
Facilitator   

Jila Behnad 31 ICEEFT ، Canada 

   ژیال  بهناد  زخم ها ی دلبستگی 

ترمیم جراحت دلبستگی پس از بی  5

 وفایی

جهاد دانشگاهی خراسان  4 رزا خورشیدی 

 رضوی

مرکز مشاوره دانشگاه  111 یدکتر آرش رمضان ییاختالالت زناشو یروان درمان 6

 تهران

  یمرکز جهاد دانشگاه 16  یمظاهر یدکتر محمد عل مدار جانیه یدرمان زوج 9

 رانیا یانجمن روانشناس 8 یدکتر فرشته موتاب یدرزندگ یعاطف یمثلث ها تیریمد 8

 رانیا یانجمن روانشناس 8 یدکتر فرشته موتاب از ازدواج شیپ مشاوره 7

 یاریدست یدوره ها 11

 ی و زوج یفرد یوروان درمان مشاوره

 

 روانشناسیسازمان نظام  111 دکتر حسن آبادی

 دانشگاه شهید بهشتی 8 دکتر محمد علی مظاهری کاربست های معنایی در زوج درمانی 11

 دانشگاه شهید بهشتی 8 دکتر محمد علی مظاهری روش های مداخله در تعارضات زناشویی 12

 انجمن روانشناسی ایران 16 دکتر رسول روشن درمان اختالالت جنسی 13

 موسسه ویلیام گلسر 29 دکتر علی صاحبی تئوری انتخاب گلسرواقعیت درمانی و  14

 سازمان نظام روانشناسی 11 دکتر حسین حسن آبادی مشاوره گروهی 15

موسسه روانشناسی و علوم  11 دکتر بنفشه فرزین راد ترتبیت جنسی کودکان 16

 تربیتی دکتر کاردان

اختالالت جنسی ) سكس تراپی پیشرفته  19

) 

موسسه روانشناسی و علوم  21 رمضانیدکتر آرش 

 تربیتی دکتر کاردان

موسسه روانشناسی و علوم  18 دکتر آرش رمضانی درمانهای پیشرفته هیجان مدار زوجین 18
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 تربیتی دکتر کاردان

بهبود رابطه جنسی و ارتقا کیفیت  17

 جنسی

موسسه روانشناسی و علوم  16 دکتر آرش رمضانی

 تربیتی دکتر کاردان

موسسه روانشناسی و علوم  5 دکتر آرش رمضانی تربیت جنسی کودک 21

 تربیتی دکتر کاردان

اصول مشاوره و درمان رفتارهای جنسی  21

 و بلوغ و نوجوانی

موسسه روانشناسی و علوم  5 دکتر آرش رمضانی

 تربیتی دکتر کاردان

 –دکتر خدابخش احمدی  مدیریت هیجانات 22

 دکتر حسین حسن آبادی

موسسه خدمات مشاوره ای  11

جوانان و پژوهش های 

 اجتماعی

آسیب های نوظهور و تغییرات کارکردی  23

 و ساختاری خانواده

کنگره ملی آسیب شناسی  3 دکتر محمد علی مظاهری

 خانواده

واکاوی گسست های نسلی با محوریت  24

 چالش های مواجهه والدین و فرزندان

ای  موسسه خدمات مشاوره 3 دکتر افروز

جوانان و پژوهش های 

 اجتماعی

همایش تحلیل وضعیت طالق با راهبرد  25

 کاهش واقعه و آسیب های مرتبط با آن

موسسه خدمات مشاوره ای  3 

جوانان و پژوهش های 

 اجتماعی

تربیت مشاور و خانواده درمانگر  26

 سیستمی

مر کز  –مرکز مشاوره نو  6 دکتر باقر ثنایی

 مشاوره سپهر آرامش

 سازمان بهزیستی 4 دکتر آرش رمضانی روانشناسی زن در یک چرخه ماهانه 29

 دانشگاه شهید بهشتی 51 دکتر آرش رمضانی سوپروایزر درمان هیجان مدار 28

درمان اختالالت روانی بر مبنای تئوری  27

 عاطفی الیس –عقالنی 

مرکز مشاوره آموزش و  11 استاد علیمردان

 5پرورش ناحیه 

 رفتاری –زوج درمانی شناختی  31

 

مرکز مشاوره آموزش و  11 استاد علیمردان

  5پرورش ناحیه 

درمان اختالالت روانی بر مبنای تئوری  31

 واقعیت درمانی گلسر

مرکز مشاوره آموزش و  11 استاد علیمردان

 5پرورش ناحیه 

مشاوره آموزش و مرکز  11 استاد علیمردان مبانی بازی درمانی و اجرای عملی آن 32

 5پرورش ناحیه 

مرکز مشاوره آموزش و  11 استاد علیمردان پیش از ازدواج 33

 5پرورش ناحیه 
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 تدریس

 

 سال  موضوع  سازمان  ردیف 

 به اکنون 76از  تدریس دروس دانشگاهی موسسه آموزش عالی عطار 1

 تا به اکنون 76از  تدریس دروس دانشگاهی موسسه آموزش عالی اقبال 2

 تا به اکنون 72از   Hold Me tightکارگاه   -روابط زناشویی جهاد دانشگاهی  3

افسردگی و اضطراب دوران  -روابط زناشویی مرکز بهداشت نجاتی  4

بارداری ، اصول انتخاب همسر، شناخت ویژگی 

های روانشناختی زن و مرد، ارتباط موثر، 

 مهارتهای زندگی 

تا  72از فروردین 

 72تیر 

 71 بهبود روابط جنسی زوجین  کلینیک صبا 5

مرکز بصیرت افزایی امام  6

 خمینی)ره(

 76 روابط زناشویی، تربیت جنسی کودک 

مدرس در مرکز مراقبت های خروج  9

 از زندان ) طرح امید ( 

 73 مهارتهای زندگی 

بلوغ و طرح دختران شهر بهشت ) نشانه های  مدرس در فرهنگسرای حجاب  8

بررسی ویژگیهای این دوران، عزت نفس ، ارتباط 

 موثرو..(

73-72 

طرح دختران شهر بهشت ) نشانه های بلوغ و  مدرس در فرهنگسرای ترافیک  7

بررسی ویژگیهای این دوران، عزت نفس ، ارتباط 

 موثرو..(

73-72 

و  طرح دختران شهر بهشت ) نشانه های بلوغ مدرس در فرهنگسرای رسانه  11

بررسی ویژگیهای این دوران، عزت نفس ، ارتباط 

 موثرو..(

73-72 

طرح دختران شهر بهشت ) نشانه های بلوغ و  مدرس در فرهنگسرای شهر زیبا  11

بررسی ویژگیهای این دوران، عزت نفس ، ارتباط 

 موثرو..(

73-72 

 73-74 تربیت جنسی کودک) همایش برای والدین( مهد گیالس 12

 73-75 تربیت جنسی کودک )تربیت کودک( درخششمهد  13

 


