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 8511 -8511کارشناسی روانشناسی بالینی 

 8512-8528کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

  8525از  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -سایکوآنکولوژی-دکتری تخصصی 

 

  :اثربخشی مداخله معنوی بر میزان آکسی توسین، تغییرات گیرنده های آکسی توسین و بهبود عملکرد سیستم دکتری

  ایمنی در زنان مبتال به سرطان پستان

  فرزندی و ارتباط با جنس مخالف در زنان مبتال _نقش مادری، نقش همسری، ارتباط والدادراک مقایسه  :ارشدکارشناسی

  ریافت موضوع محقق ساختهدآزمون ان با استفاده ازو زنان سالم،  ماستکتومی شدهبه سرطان پستان 

 انسانی و  علومکده رابطه تفکر خالق و شیوه های مهار استرس در دانشجویان دختر دانش مقایسه :دوره کارشناسی

  واحد تهران مرکزاسالمی آزاد  مهندسی دانشگاه_کده فنیدانش

 

 
  دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان، برای  جلسه  2به مدت  " زندگی و موفقیت "تدریس در کارگاه آموزشی

 استان ایالم، منطقه هلیالن

  8529، دانشجویان مقطع کارشناسی، رشته رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی، "ارتباط موثرفنون "تدریس 

  8529، دانشجویان مقطع کارشناسی، رشته رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی، "فنون حل مسئله"تدریس 

  8529مرکز، ارائه کاربردی طرحواره درمانی، مرکز تحقیقات سرطان، ویژه روانشناسان 

 

 

  8512، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، مدرس دکتر ریتا لیاقت، "تفسیر نقاشی کودکان"دوره آموزشی یک روزه  

  مادرس مجیاد اباراهیم پاور،  ، مرکز مشااوره رهنماا،"کار درمانی با کودکان مبتال به اوتیسم"جلسه ای  0دوره آموزشی

8511 

 مرکاز مشااوره ، دکتر اسماء عااقبتی، دکتار دهقاان، "مهارت های فرزند پروری آموزش مربیگری  "روزه  9دوره آموزشی

  8528، دانشگاه تهران

 8528مدرس بهنود بهمنش، مرکز مشاوره شهید محالتی،  "درمان میان فردی"روزه  8 دوره آموزشی 

  8528، مدرس دکتر شهرام وزیری، مرکز مشاوره یاریگر، "زوج درمانی "ای  جلسه  0آموزشی دوره 

  ،دانشگاه علوم هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان، ، "روانشناسی بیماران مبتال به سرطان"دوره آموزشی یک روزه

 8528پزشکی شهید بهشتی، مدرس دکتر طاهره کرمانی رنجبر، دکتر بهمن بهمنی، دکتر مطلق، اسفند 

  8528، مدرس دکتر امیر عسکری، "طرحواره درمانی  "دوره آموزشی 

  دوره آموزشی" CBT "   ،رفتار درمانی شناختی برای )افسردگی، وسواس، فوبیا، اضطراب( مادرس دکتار امیار عساکری

8529 

   دوره آموزشی"REBT "  ،8529مدرس دکتر شهرام وزیری، مرکز مشاوره یاریگر 

  سوابق تحصیلی 

  

 

  عناوین پایان نامه ها 

  

 

  )فعالیت های آموزشی )هدایت کارگاه های آموزشی 

  

 

  )سوابق آموزشی )شرکت در دوره ها وکارگاه های آموزشی 
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 8529اپی، مدرس دکتر شهرام وزیری، مرکز مشاوره یاریگر، دوره آموزشی سکس تر 

 ن الیان داخلای و خاارجی، مادرس محماد آ یمجالت و سایت ها جوی تخصصی مقاالت علمی پژوهشی درکارگاه جست

 .8529مرادی، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ماه 

  بیماران مبتال به سرطان، کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان رسانه و ساازمان هاای در کارگاه مداخالت روانشناختی

 لطفی کاشانی و دکتر شهرام وزیری. مدرس دکتر فرح، 80/88/8529اجتماعی، مرکز همایش های صدا و سیما، 

 8529ن مبتال به سرطان، در نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان اسفند اشرکت در کارگاه معنویت درمانی در بیمار ،

 مدرس دکتر طاهره کرمانی رنجبر. 

 ران مبتال به سرطان، در نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان اسفند اشرکت در کارگاه بازتوانی جنسی برای بیم

 ، مدرس فرح لطفی کاشانی و شهرام وزیری. 8529

 متقی پور. ، مدرس دکتر92/88/8529، بیمارستان آراد، "مهارت های ارتباطی با بیماران"اه یک روزه ی شرکت در کارگ 

  ،دبیر علمی محمد نویر شادکام، دانشگاه علوم 2/9/25شرکت در پانزدهمین کنگره بین المللی آموزش پزشکی کشور ،

 .پزشکی شهید صدوقی یزد

  دکتر زینب ، مدرس 85/9/8525کنگره بین المللی آموزش پزشکی،شرکت در کارگاه تفکر انتقادی، پانزدهمین

 .بیابانگردی و دکتر منصوره نیک روش

  ،مدرس دکتر 8525دی ماه  81شرکت در کارگاه یک روزه معنویت درمانی و آثار بیولوژیک، بیمارستان شهدا تجریش ،

 شهرام وزیری، دکتر لیلی حسینی

  مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سالمت روان و خوب زیستی روانشناختیشرکت در همایش بین المللی ،

 8525آذر  91و  95

  با سخنرانی دکتر اکبری8525سمینار یک روزه معنویت و مدیریت کشوری، وزارت کشور، بهمن ماه ، 

 8521دی ماه  عضو پانل سمینار سالمت جنسی در سالن اجتماعات بیمارستان شهدا تجریش 

 8522تئوری انتخاب، زیر نظر جناب آقای دکتر علی صاحبی، -شرکت در فصل اول از رویکرد واقعیت درمانی 

 

 

  دانشگاه آزاد به ریاست دکتر مهدیه صالحی، دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، شرکت در

  .8512اسالمی واحد تهران مرکز، 

 8511.ریاست دکتر غالمعلی افروز، دانشگاه تهران،  کت در همایش کودکان استثنایی، بهشر 

  کاربردهای "شرکت در همایشCBT" 8525، انستیتو روانپزشکی ایران، مدرس دکتر فرشته موتابی، پاییز. 

 محسن فاطمی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد  شرکت در همایش روانشناسی و ذهن اگاهی با حضور دکتر سید

 .8525اسالمی واحد رودهن، 

  به ریاست پروفسور محمد  سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،بین المللی مین کنگره هشتشرکت در

 .8528اسفند اسماعیل اکبری، 

 8528 بهمن، انجمن علمی روانشناسی ایران توسطزلزله برگزار شده  بحران وروانشناسی سمپوزیوم  شرکت در اولین.  

  )سوابق آموزشی )شرکت در سمینارهای داخلی 

 

http://shrzf.iau.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=273:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&catid=109:%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4&Itemid=464
http://shrzf.iau.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=273:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&catid=109:%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4&Itemid=464
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 اه علوم بهزیستی و شرکت در سمینار یک روزه پیامدهای اجتماعی حوادث و بالیا با رویکرد مددکاری اجتماعی، دانشگ

 .8529توانبخشی، مهر ماه 

  8529آبان ن کنگره سراسری سرطان پستان جهاد دانشگاهی، بیمارستان امام خمینی، ششمیشرکت در. 

 8529سرطان های زنان ایران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد، آبان  شرکت در پنجمین کنگره سراسری. 

  8529شرکت در دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش، دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی، آبان. 

  8529های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  آناستازی درد ایران، سالن همایشکنگره بین المللی  چهارمینشرکت در. 

  8529شرکت در نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اسفند. 

  8525شرکت در پانزدهمین کنگره بین المللی آموزش پزشکی، یزد، اردیبهشت . 

  بیمارستان شهداء تجریش.8525شت ، اردیبه"سرطان پستان"شرکت در کنفرانس علمی یک روزه ، 

 همایش مراقبت های تسکینی شرکت در نخستین(palliative care)   و حمایتی در رده های سنی مختلف مبتال به

 ، بیمارستان مفید.8525مهر ماه  5و 9، سرطان

 8525مهر ماه  2دن، دکتر معرفت، شرکت در سمینار یک روزه ی ترس از دست دا. 

 8521روانپزشکی ایران، دکتر بوالهری و معماریان،  کارگاه پژوهش در معنویت، انستیتو شرکت در 

 

 

 8511 ،سیاوش چگینیتحت نظارت دکتر  ،مقطع کارشناسی، بیمارستان روانپزشکی آزادی دوره کارورزی. 

  فرح لطفای کاشاانی و دکتار شاهرام دوره کارورزی مقطع کارشناسی ارشد، بیمارستان روانپزشکی رازی، تحت نظر دکتر

 .8528و  8525وزیری، 

 8528مراقبت های روانی و معنوی، بیمارستان شهداء تجریش، از مهر ماه  دوره کارآموزی. 

 

 

 

  بررسی مقایسه ای و تحلیلی رابطه اندیشه تالش مداری و رضاامندی زوجیات در والادین "پایان نامه همکار پژوهشی در

، نویسنده مسئول: مجیاد اباراهیم پاور، مقطاع "دانش آموزان تیزهوش و عادی با سالمت روان و محبوبیت اجتماعی فرزندان آن ها

 فوق.و تدوین اولیه ی پرسشنامه ی اندیشه تالش مداری پژوهش 8528، هراندکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ت

  چاپ.در مرحله  ، نویسندگان: "رفتاری درد مزمن_کتابچه راهنمای درمان برای درمان شناختی"عضو تیم مترجمان 

  راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی. عضو تیم مترجمان"DSM V"له ویرایش.ح، در مر 

  فرزنادی در زناان مباتال باه سارطان پساتان _ارتباط والادنقش مادری و ادراک مقایسه "مقاله با عنوان  خالصهپذیرش

لمللای سارطان پساتان در ششمین کنگره بین ا "مون اندریافت موضوع محقق ساختهماستکتومی شده و زنان سالم با استفاده از آز

 . 8529، آبان جهاد دانشگاهی، بیمارستان امام خمینی

 پساتان سارطان باه مبتال زنان درمقایسه ادراک نقش همسری و ارتباط با جنس مخالف "مقاله با عنوان  پذیرش خالصه 

در پنجماین کنگاره سارطان هاای زناان،  "سااخته محقاق موضاوع افتیانادر آزماون از اساتفاده با سالم زنان و شده یماستکتوم

  . 8529، آبان بیمارستان میالد سالن شهید غرضی

  )فعالیت های آموزشی )کارورزی 

  

 

 

 فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی 
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  اثربخشی معنویت درمانی در کاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتال به سارطان "پذیرش خالصه مقاله با عنوان

 . 8529، سالن همایش های صدا و سیما، بهمن در کنگره برنامه ی جامعه کنترل سرطان رسانه و سازمان های اجتماعی "پستان

  در کاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتال باه سارطان پساتاناثربخشی معنویت درمانی "چاپ مقاله با عنوان" 

 29، بهار 92پژوهش )پزشکی(، شماره _در مجله ی اندیشه و رفتار، علمی

  ،ن در بیمااران مباتال باه سارطای )ماراقبین( بررسی اولویتهای روان شناختی خاانواده هااپذیرش خالصه مقاله با عنوان

اردیبهشات  82و  82خانواده و دومسن جشنواره ملی خانواده پژوهی، دانشگاه شاهید بهشاتی، ششمین کنگره ملی آسیب شناسی 

8525 

  ادراک محبت، حمایت، امیدواری، رنج، نگرانی و از دست دادن در زنان مبتال باه سارطان  "پذیرش خالصه مقاله با عنوان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صادوقی یازد، اردیبهشات در پانزدهمین کنگره آموزش پزشکی  "پستان ماستکتومی شده و زنان سالم

8525 

 ...و 

 مقاالت چاپ شده: 

1. Cibtech Journal ISSN: 9112–1881 (Online), 9112 Vol. 1 (9) May-August, pp. 118-192/Vaziri et al. 

Research Article, © Copyright 9112 | Centre for Info Bio Technology (CIBTech) 118. PERCEPTIONS OF THE 

SPOUSE’S ROLE AND OPPOSITE SEX RELATIONSHIP IN BREAST CANCER WOMEN WITH 

MASTECTOMY AND HEALTHY WOMEN. SH.Vaziri, F.Lotfi Kashani, M.E.Akbari, L.Hosseini and 

S.Sarafraz* 

 

 سارافراز ساعیده مفیاد و بهرام دکتر کاشانی، لطفی پستان. فرح به سرطان مبتال زنان پریشانی و افسردگی اضطراب، کاهش بر درمانی معنویت بخشی اثر .9

 .8529بهار ، 92ی شماره هفتم، ی دوره، رفتار و اندیشه مهر.
 

1. Cibtech Journal ISSN: 9112–1881, 9112 Vol. 1 (9) May-August, pp. 111-111/Vaziri et al. Research Article, 

9112, Centre for Info Bio Technology (CIBTech) PERCEPTIONS OF THE MOTHER’S ROLE AND PARENT-

CHILD RELATIONSHIP IN BREAST CANCER WOMEN WITH MASTECTOMY AND WITHOUT 

MASTECTOMY WOMEN. S.H. Vaziri, F. Lotfi Kashan, M.E. Akbari, L. Hosseini and S. Sarafraz 

 

2. The Islamic Perspective of Spiritual Intervention Effectiveness on Bio-Psychological Health Displayed by Gene 

Expression in Breast Cancer Patients. Iran J Cancer Prev. 9112 Apr 91;2(9):e2121. doi: 11711121/ijcp-2121. E 

Collection  9112. Hosseini L, Lotfi Kashani F, Akbari S, Akbari ME, Sarafraz Mehr S 

1. Model Development of Illness Perception and Consequences in Breast Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 

9112;11 Spec No.:181-21. Hoseini L, Lotfi Kashani F, Akbari S, Akbari ME, Sarafraz Mehr S. 

 

2. Preventive effects of oxytocin and its receptor on breast cancer pathogenesis. Interanational Journal of Cancer 

Prevention. Maryam Salari, Majid Pornour, MohammadEsmail Akbari, Shahla Mohammad Ganji, Hajar Vaseghi, 

Nasibeh Arabi, Mehdi Ariana. 9111 

 

1. A Study on the Effectiveness of Spiritual  Intervention on Perception of God and Attitude toward Death in 

Women with Breast Cancer. Saeedeh Sarafraz Mehr,  Narjes Saberian, Mohammad Esmail Akbari, Fatemeh 

Modarresi. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 9111 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27482335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hosseini%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27482335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lotfi%20Kashani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27482335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27482335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27482335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarafraz%20Mehr%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27482335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27165223
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8. the innovative effects of psycho-therapy (spiritual intervention) on serotonin gene receptor expression in breast 
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2. Preventive effects of oxytocin and oxytocin receptor in breast cancer pathogenesis, Mehdi Ariana1, Majid 

Pornour*,9, Saeedeh Sarafraz Mehr**,1, Hajar Vaseghi9, Shahla Mohammad Ganji1, Mohammad R Alivand2, 

Maryam Salari1 & Mohammad E Akbari, Personalised Medicin, 9118 

 

  8525و گفت و گو با آیت اهلل ری شهری پیرامون معنویت درمانی، تابستان نشست 

  داوری مقاالت مجلهIJCP (INERNATIONAL JOURNAL OF CANCER PREVENTION)   8525از سال 

 8525طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  داوری 

 جدول داوری ها 

 :تحقیقاتی و مقاله هااوری طرحهای د

 طرح های تحقیقاتی ردیف

 سرطان به مبتال کودکان مادران زندگی کیفیت و آوری تاب میزان بر یوگا تمرینات اثربخشی 8

 سرطانی بیماران زندگی به امید و افسردگی مرگ، اضطراب بر گروهی شیوه به وجودی درمان اثربخشی 9

 سینه سرطان به مبتال بیماران زندگی کیفیت و خستگی بر قلب دو مراقبه بخشی اثر بررسی 5

 سرطان به مبتال بیماران درد وادراک افسردگی و اضطراب بر استرس مدیریت رفتاری شناختی درمان اثربخشی بررسی 1

 همتایان با آن مقایسه و بقایافتگان و درمانیشیمی تحت پستان سرطان به مبتال زنان در شناختی عملکردهای بررسی 0

 سالم

 به مبتال بیماران در من نیرومندی و درد خودکارآمدی اساس بر شده ادراک درد شدت و هیجانی پریشانی بینی پیش 2

 پستان سرطان

 در ای مقابله راهبردهای و ناامیدی افسردگی، اضطراب، های نشانه کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان تاثیر 2

 سرطان به مبتال بیماران

 ACTو  MCT های مولفه بر مبتنی فراتشخیصی مقدماتی درمان بسته تدوین 1

 مبتال زنان آوری تاب و زندگی کیفیت بر  رفتاری و شناختی و تعهد و پذیرش بر مبتنی گروهی درمان اثربخشی مقایسۀ 2

 سینه سرطان به

 پستان سرطان به مبتال زنان دفاعی های مکانیسم تغییر بر درمانی معنویت اثربخشی 85

 شناختیعصب شواهد اساس بر پستان سرطان از بقایافته زنان در زندگی به امید و کیفیت بینی پیش 88

 اثر بخشی آموزش گروهی حل مسئله بر تاب آوری زنان مبتال به سرطان 89

 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به شیوه گروهی بر سازگاری زنان مبتال ب سرطان 85

 ت و امید به زندگی در زنان بقایافته از سرطان پستان براساس شواهد عصب شناختیبینی کیفیپیش  81

 طراحی راهنمای بالینی مراقبت معنوی در بیماران مبتال به سرطان 80

در شفقت به خود، استرس ادراک  یاسالم یبا آموزه ها یادغام یو شفقت درمان کیشفقت درمانی کالس یاثربخش  82

 زندگی بیماران مبتال به سرطان سینه تیفیو ک یشده،تاب آوری، امید به زندگ
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 مقاله های ارسالی ردیف

8 Effectiveness of painting therapy in aggression and anxiety among hospitalized children 

9 Psychological Predictors of Prostate Cancer Screening Behaviors 

5 The difficulties and challenges with stress management by nurse 

1 Comparison of the Psychological Morbidity and the Perceived Treatment Outcome in 

Women with Breast Cancer based on the Expected Outcome of Mastectomy 

0 Effectiveness of Group Training Based on Acceptance and Commitment Therapy on 

Anxiety and Depression of Women with Breast Cancer 

2 review form of The role of spiritual care in coping with cancer as a complementary 

medicine use among Muslim beliefs 

2 The comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and cognitive 

behavior therapy on enhancing the quality life of patients with breast cancer 

1 The role of psychological hardiness and marital satisfaction in predicting posttraumatic 

growth in a group of women with breast cancer in Isfahan-Iran 

2 The role of spiritual care in coping with cancer as a complementary medicine use among 

Muslim beliefs 

85 The value of coping strategies in predicting post-traumatic growth in cancer patients 

88 the Relationship between Cognitive Emotion-Regulation Strategies and 

89 The role of Affective temperament and Emotional expression in prediction 

85 Working Memory Performance, Attention Maintenance and Executive 

81 Predictive Role of Coping Strategies and gender on Posttraumatic Growth 

 

 

 

  به وزارت بهداشت، معاونت درمان و  "استخدام و به کارگیری روانشناسان در مراکز بهداشتی به ویژه بیمارستان ها"طرح

 91929/85/12، با شماره ثبت 8512بهداشت، 

  به شماره ثبت 8512وزارت رفاه و تامین اجتماعی،  به "مراکز خدمات بیمه ایعقد قرارداد بین روانشناسان و "طرح ،

 12و/ /12118

  151559، با شماره ثبت 8512به وزارت دادگستری،  "قانونی شدن مشاوره های الزامی قبل از ازدواج"طرح 

  کلیه داده های موجودراه انداری سایت معنویت درمانی، فراخوان طرح هی پژوهشی در این حوزه و جمع آوری 

 با دانشکده روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی همکاری و امضاء تفاهم نامه 

 

 8511بیر اجرایی فارغ التحصیلی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، د. 

  بهشاتی، باه ریاسات پروفساور محماد عضو تیم اجرایی نهمین کنگره ملی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشاکی شاهید

 .8528اسماعیل اکبری، اسفند 

  8528تابستان سنجش آموزش و پرورش برای دانش آموزان جدیدالورود، دبستان نرگس، منطقه یک، طرح مربی. 

  فعالیت های اجرایی 

  

 

 

 طرح های پیشنهادی 

  

 

 



8 
 

 رنجبار، یکرماان طااهره دکتار اساتیر باه ،"پارتنش طیشرا در یشناخت علوم یکاربردها" شیهما نیدوم ییاجرا ریمد 

 .8529 ،یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه یراپزشکیپ دانشکده

  8529همین کنگره بین المللی سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اسفند دعضو کمیته ی اجرائی  . 

 8521پزشکی ایران از سال  کارشناس انجمن آموزش 

  باه ریاسات دکتار محمداساماعیل 8521عضو شورای مرکزی و کمیته ارزیابی نخستین جشنواره ملی آموزش باه بیماار

 اکبری

  به ریاست دکتر رستمیان 8521داور مقاالت )روانشناسی( چهارمین کنگره ملی آموزش به بیمار زمستان 

  ،سخنرانی هفتگی با عنوان تفاوت روانشناختی بیماران مبتال به سرطان پستان و بیماران مبتال به سرطان معده

 8525بیمارستان شهدا تجریش آذر ماه 

  ارائه سخنرانی هفتگی با عنوانbreaking bad news مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دی ،

 8525ماه 

  در سومین همایش "تبیین مدیریت درد با تاکید بر ابعاد روانشناختی در کودکان مبتال به سرطان"سخنرانی با عنوان ،

 8525بهمن  82، ملی طب درد در کودکان، بیمارستان محک

  در نخستین کنگره بین  "اعالم خبر بد"و  "پیشینه معنویت درمانی در بیماران مبتال به سرطان"سخنرانی با دو عنوان

 المللی سایکوآنکولوژی در بیمارستان رضوی مشهد

 شهدا تجریش سخنرانی در سمینار یک روزه مداخله معنوی برای بیماران مبتال به سرطان، سالن اجتماعات بیمارستان 

  شرکت در یازدهمین کنگره بین المللی ثبت سرطان آسیا و اقیانوسیهAPOCP 8521 

  ،پیشینه مداخله معنوی و اعالم خبر بد9580اکتبر  0-1سخنرانی در کنگره سایکوآنکولوژی، بیمارستان رضوی، مشهد ، 

  ،پیشینه اسالمی مولفه های مداخله  91/8/20سخنرانی سمینار یک روزه مداخله معنوی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،

 معنوی

  عضو کمیته اجرایی شرکت در یازدهمین کنگره بین المللی ثبت سرطان آسیا و اقیانوسیهAPOCP 

  ،با عنوان نقش خانواده بیماران مبتال به سرطان 8520آبان  81برنامه رادیویی، سایبان آرامش، رادیو سالمت 

 ،با عنوان روان درمانی در بیماران مبتال به سرطان 8520بهمن  85رادیو سالمت،  برنامه رادیویی، سایبان آرامش 

  ،با عنوان مداخله معنوی در بیماران مبتال به سرطان 8520بهمن  82برنامه رادیویی، سایبان آرامش، رادیو سالمت 

  ،بیمارستان ضیائیان8520بهمن  95سخرانی با عنوان جنبه های روانشناختی در درمان بیماران مبتال به سرطان ، 

 دانشگاه علاوم پزشاکی شاهرکرد،  با عنوان ساختار و محتوای جلسات مداخله معنوی در بیماران مبتال به سرطان، سخنرانی

 8522اردیبهشت  82

  ،95سخنرانی با عنوان یافته های بالینی اجرای پکیج معنویت درمانی، و بحث گروهی )پانل(، دانشگاه علاوم پزشاکی زابال 

 8522شهریور 

  ،8522مهر  81عضو پانل سوال های مردم و پاسخ های ما، چهاردهمین کنگره بین المللی زن و مامایی 

 ویراستاری سه کتاب 

  تا اکنون 8522و از سال  8525تا  8528روان درمانگر در مرکز مشاوره زندگی بهتر از سال 

 8522ان شهداء تجریش، دی کارگاه یک روزه مدیریت بحران برای گروه پرستاری بیمارست 

  8522کارگاه یک روزه ارتباط موثر )حل تعارض( برای گروه پرستاران بیمارستان شهدا تجریش، بهمن 

  کارگاه یک روزه جنبه های روانشناختی سرطان، برای دانشجویان ارشد گروه روان پرستاری، دانشاکده پرساتاری، دانشاگاه

 علوم پزشکی شهیدبهشتی
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 8522سالمت، از سال همکاری با رادیو 

 

 

 8512اردرمانگری، مرکز مشاوره رهنما، ک 

 8529 از سال مشاوره زندگی بهترمرکز روان درمانی،  مشاوره و 

  زیر نظر سوپرویژن )خانم دکتار فارح  ،مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،و روان درمانیمشاوره

 8528از سال لطفی کاشانی(، 

  زیار نظار ساوپرویژن )خاانم دکتار فارح لطفای  ،بیمارستان شهداء تجریش بخش جراحای زناان ،و روان درمانیمشاوره

 8528از سال کاشانی(، 

 از  ،در مرکز مشااوره یااریگر ی تحت نظر سوپرویژن )دکتر شهرام وزیری و دکتر فرح لطی کاشانی(مشاور و روان درمانگر

 8529سال 

  معنوی در مرکاز تحقیقاات سارطان دانشاگاه علاوم پزشاکی  –مشاوره و روان درمانگری در درمانگاه مراقبت های روانی

 8528از سال  شهیدبهشتی

 

  
 عنویت درمانیم 

 روانشناسی بالینی 

 سایکوآنکولوژی 

 سالمت 

 

 

 8510 سازمانی عضویت در انجمن روانشناسی صنعتی 

  ،)8512عضویت در موسسه خیریه سپاس )ویژه حمایت از بیمارن مبتال به سرطان 

 8528، عضویت در سازمان جوانان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

 8529بالینی ایران،  عضویت در انجمن روانشناسی  

  8529روانشناسی ایران، عضویت در انجمن 

 8529، عضو اصلی گروه تخصصی سایکوآنکولوژی انجمن روانشناسی ایران 

  ،8529عضو اصلی گروه تخصصی بالینی انجمن روانشناسی ایران 

  ،8529عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران 

  ،8529عضو انجمن آموزش پزشکی ایران 

 

 

  فعالیت های بالینی 

 

 

  مجامع علمیعضویت در 

  

 

 

  عالقه مندی های تحقیقاتی 
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 Microsoft Office 

 SPSS 

 زبان انگلیسی 

  هامهارت  

 

 


