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کارمند رسمی سازمان بهزیستی با سابقه کار  17سال
مدرس دانشگاه پیام نور از سال  80به مدت  4سال
مسئول مرکز مشاوره حضوری و تلفنی بهزیستی استان قزوین 81-83
مسئول امور کودکان شبانهروزی ها و کارشناس آسیبهای اجتماعی در شهرستان قزوین 83-85
رابط شورای برنامهریزی امور فرهنگی-تربیتی کودکان تحت پوشش بهزیستی استان قزوین
سرپرست مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی استان قزوین
کارشناس و متخصص روانشناسی کمیته مصاحبهکنندگان استخدامی سازمان تامین اجتماعی استان قزوین
سرپرست متجمع تالش بهزیستی شهرستان اسالمشهر 90-93
روانشناس عضو کمیسیون اعصاب و روان بهزیستی استان تهران 93-95
کارشناس کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولیت ذهنی بهزیستی استان تهران  95تا کنون
اشتغال در کلینیک و بیمارستان ایرانیان در حیطه درمان اختالالت روانی و زوج درمانی از سال  85تا کنون

برگزاری کارگاه های آموزش و همایش

V

 -1مدرس کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در سطح دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
 -2مدرس کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در سازمان بهزیستی شهر تهران
 -3مدرس کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در استان تهران
 -4برگزاری همایش آموزش پیش از ازدواج در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
 -5برگزاری دورههای آموزش خانواده در شهرستانهای استان قزوین با همکاری استانداری و سازمان بهزیستی استان قزوین
 -6برگزاری همایش آسیبهای اجتماعی دختران نوجوان در سطح دبیرستانهای دخترانه استان قزوین

مهارت ها و دوره های آموزشی
 -1دوره آموزش خانواده
 -2دوره مشاوره ایدز
 -3دوره آموزش پیش از ازدواج
 -4دوره آموزش مهارتهای زندگی
 -5آزمونهای روانشناختی و شخصیتی
 -6دوره آموزشی حقوق کودک یونیسف
 -7دوره تربیت مدرس روستا مهد های کشور
 -8دوره روانشناسی اجتماعی کاربردی
 -9مداخله در بحران ـ خودکشی
 -10مداخله در بحران ـ طالق
 -11دوره تسهیلگری
 -12گروه درمانی
 -13دروه درمان شناختی ـ رفتاری CBT
 -14دوره مشاوره تلفنی

تقدیر نامـه ها
✓ تقدیرنامه جهت برگزاری همایش زوجهای جوان در مبحث خانواده از معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی
استان قزوین
✓ تقدیرنامه از مدیر کل صدا و سیمای مرکز قزوین به خاطر برنامه رادیویی کانون مهر
✓ تقدیرنامه از مدیر کل بهزیستی استان قزوین جهت همکاری در کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت
✓ تقدیرنامه از مدیر کل بهزیستی شهر تهران جهت انجام رسیدگی به امور آسیبدیدگان اجتماعی و زنان سرپرست خانوار
✓ تقدیرنامه از ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران جهت کارشناسی در برنامه کانونمهر
✓ تقدیرنامه از معاونت توانبخشی بهزیستی استان تهران جهت حسن انجام وظایف در کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولیت
✓ تقدیرنامه از سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت کسب حداکثر امتیاز در شاخصهای اختصاص جشنواره شهید
رجایی براساس عملکرد سال 1396
✓ تقدیرنامه از معاونت امور توانبخشی شهر تهران جهت عملکرد سال 97

سوابق پژوهشـی

تأثیر آموزش یادگیری گروهی (مباحثه) و یادگیری انفرادی در پیشرفت عملکرد خواندن دانشآموزان
نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهرستان قزوین در سال 95-96

the Effect of Group learning (Discussion) and individual learning progress
in Reading performance of Dyslexic students in second Grade in 2016- 17
Quazvin City
(چاپ مقاله در؛ )International Journal of advanced biological and biomedical Research

Examining the relationship between Emotional intelligence and
occupational self-Efficacy and stress coping styles in Employees of
Department of Education of Region two in Tehran
(چاپ مقاله در؛ )International Journal of Review in life Science's

مجری اصلی طرح پژوهشی دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری قزوین با عنوان «بررسی و شناسایی
عوامل مؤثر بر اقدام به خودکشی در استان قزوین» در مورخه 84/9/6

