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 دکترای تخصصی روانپزشکی:آخرین مدرک تحصیلی
 استاديار:رتبه علمی
:معرفی
 رواندرمانگر و گروه درمانگر تحلیلیمشارکت در راه اندازی کلینیک اختالالت تکاملی بزرگساالن در بیمارستان روزبه

-

ريیس درمانگاه بیمارستان روزبه

-

عضو گروه آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط

-

عضو گروه آموزشی دستیاری و فلوشیپ دپارتمان روان درمانی

-

عضو هیات مديره انجمن بیش فعالی کم توجهی ايران

-

:عالیق پژوهشی
 کم توجهی بزرگساالن- تشخیص و ويژگی های شخصیتی مبتاليان به اختالل بیش فعالی، بررسی شیوعبررسی تاثیر گروه درمانی تحلیلی

-
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مهمترین پروژههای اخیر:
 .1تعیین شیوع  adult ADHDدر مراجعین بزرگسال درمانگاه بیمارستان روزبه و مرکز ملی مطالعات ترک اعتیاد با سابقه سوء مصرف
مواد و بررسی تظاهرات بالینی و خصوصیات سرشتی آنها
 .2طراحی ساختار و برنامه خدمات جامع سرپايی ،روزانه و توانبخشی بیمارستان روزبه
 .3اعتباريابی و ارزيابی پايايی و روايی پرسشنامه طرحواره هیجان لیهی ( )LESS IIدر دانشجويان
 .4اعتباريابی و ارزيابی پايايی و روايی پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر ( )DERSدر دانشجويان
 .5بررسی عوامل موثر بر اثربخشی شرکت در گروه درمانی تحلیلی بلندمدت باز کند جايگزين تک جنسیتی از نگاه شرکت کنندگان در
گروه بر اساس پرسشنامه دکتر يالوم
 .6بررسی اثر شرکت در گروهدرمانی بلند مدت تحلیلی تک جنسیتی باز کند جايگزين بر متغیرهای شخصیتی و عاليم روانپزشکی :يک
مطالعه کوهورت يک سال
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