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کارطياشی رواىظياشی کَدکان اشحثيایی – داىظگاه طٍید ةٍظحی
کارطياشی ارطد رواىظياشی جرةیحی – داىظگاه غالنً طتاةایی
دکحری رواىظياشی جرةیحی – داىظگاه الزٌرا (س)

نش
لی
ربخی از کتب و مقاالت ات فی و چاپ شده رد ریات داخلی و خارجی

پیض ةیيی رضایث از زىدگی زىاطَیی ةر اشاس نٍارجٍای حل نصئلً اجحهاغی و ٌَش نػيَی .فصليانً غلهی -پژوٌظی
غلَم رفحاری ةیهارشحان ةقیً اهلل4432 :)2( 7 ،
پیض ةیيی کيحرل خظم ةر اشاس شتک ٌای ٌَیث در ىَجَاىان دخحر .ىظریً غلهی -پژوٌظی پژوٌض ٌای روان
طياخحی4431 :41 ،
اثرةخظی آنَزش طياخحی -رفحاری ةر کاٌض غالئم اشحرس جرونای ثاىَیً در ٌهصران جاىتازان نتحال ةً اخحالل اشحرس
پس از آشیب .ىظریً غلهی -پژوٌظی طب جاىتاز.57-77 :)2( 7 ،
جتییو نػيای زىدگی ةر اشاس جصَر خدا و اضطراب نرگ در داىظجَیان نقطع کارطياشی داىظگاه آزاد اشالنی .دو فصليانًی
غلَم جرةیحی از دیدگاه اشالم4437 :4 .
نقایصۀ اثرةخظی آنَزش جکيیکٍای طياخحی رفحاری و آنَزش طرحَاره نحَر ةر جػدیل غالیم جرونای ثاىَیً در ٌهصران
جاىتازان نتحال ةً اخحالل اشحرس پس از آشیب .پزطکی غلهی جيدی طاپَر4437 .)2( 47 .
شاخث و غانل یاةی پرشظيانً رٌتری کار جیهی در داىض آنَزان دخحر دوره نحَشطً اول .ىَآوریٌای ندیریث آنَزطی،
4437 :)1( 44
ةررشی ىقض ویژگیٍای طخصیحی و ةٍزیصحی رواىظياخحی نادران در اضطراب و افصردگی دخحران دوره اةحدایی ،فصليانً
فرٌيگی جرةیحی زىان و خاىَاده4437 :)47( 44 ،
شاخث و اشحاىداردشازی پرشظيانً شالنث روان ةر اشاس آنَزهٌای اشالنی .فصليانً روان طياشی و دیو.4435 :)2( 7 ،
پژوٌض کیفی :از ىظریً جا غهل .جٍران :غلم4432 ،
پرخاطگری :ناٌیث ،غلل ،پیظگیری (ةا ضهیهً پرخاطگری از دیدگاه اشالم) :جٍران :ارجهيد4432 ،

عناوین ربخی از سوابق و فعالیت اهی اجرایی

 . 4ندیر گروه رطحً روان طياشی اصالح و جرةیث داىظگاه آزاد اشالنی -واحد رودٌو
 .2ندیر گروه رطحً غلَم جرةیحی و نػارف اشالنی -داىظگاه انام صادق (ع) -پردیس خَاٌران
 .4رئیس داىظکده روان طياشی و غلَم اجحهاغی داىظگاه آزاد اشالنی -واحد رودٌو.

