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 ۱38۱ -توانبخشی در بهداشت روانی: ینامه کارشناس انیپا

 

اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران روانی مزمن  -تأثیر خدمات کاردرمانی روانی پایان نامه کارشناسی ارشد:

 ۱386-مرکز روزانه سینا

 

گری دختران نوجوان در محور بر خودتعیین-مداخالت آکوپیشنتأثیر  بررسی پایان نامه دکتری تخصصی:

 ۱3۹۹-در چهارچوب موهو رفتاری-معرض خطر اختالالت هیجانی
 

 های تحقیقاتیحیطه

 

 ی و سالمت رواناجتماع -یدر اختالالت روان یکاردرمان 

  رفتاری -در معرض خطر ناتواناییهای هیجانی سالمت روان در نوجوانانبررسی 

  گری و عوامل مؤثر در انگیزهخودتعیینبررسی 

  یابیارز یابزارها ییایپا ییروابررسی 
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بر  اجتماعی–یروان یخدمات کاردرمان ریمسعود. تأث ملویحسن, کر یعیاشرف, رف ینور یی, کربالالهه  عابد یحجت

  ۲۰۱۰. یتوانبخش یپژوهش یمزمن. فصلنامه علم یمبتال به اختالالت روان مارانیب یزندگ تیفیک

  

تجدید چاپ -۱383 -بهزیستی و توانبخشیانتشارات دانشگاه علوم  -ترجمه کتاب توانبخشی در بهداشت روانی

۱38۵ 

 
 

 سخنرانیها
 

  اولین سمینار سراسری - "روان مارانیب یزندگ تیفیبرک یخدمات کاردرمان ریتأث"سخنرانی با عنوان

 ۱38۹- اسکیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن: ارائه خدمات و توانبخشی روانی اجتماعی

 مغزی ضربه بیمار در تاگلیا پویای تعامل رویکرد اساس بر کاردرمانی مداخالت تأثیر "سخنرانی با عنوان "

 ۱3۹۵-بیست و یکمین کنگره سراسری کاردرمانی

  ۱3۹6-های کاردرمانی و توانبخشیتازه برنامه -"گرینییو خودتع زهینگا"سخنرانی با عنوان 

 "۱3۹6-و دارو آکوپیشنسمینار - "تأثیر دارو بر آکوپیشن افراد با اختالالت اضطرابی 

 بیست و سومین کنگره  -والد دگاهیاز د یگر نییپرسشنامه خودتع کیکومتریسا یهایژگیو یبررس

 ۱3۹۷-کاردرمانی ایران

  اولین کنگره  "بررسی راهبردهای یادگیری و یاددهی در دانشجویان کاردرمانی"ارائه پوستر با عنوان

 ۱3۹۰-سراسزی سالمت دانشگاهها

  ۱3۹6-و دومین کنگره کاردرمانی ایرانعضو کمیته علمی بیست 



 :سوابق اجرایی

  ۱38۱- کلینیک روزانه سینا یمسئول بخش کاردرمان  

 ۱38۵ -کلینیک توانا حرکت یمسئول واحد مشاوره و خانواده درمان 

 ۱38۷ -کلینیک روزانه سینا یکارآموز کاردرمان انیسرپرست دانشجو 

 ۱3۹۰ -بیمارستان روزبه یکارآموز کاردرمان انیسرپرست دانشجو 

 علوم دانشگاه  یدانشکده توانبخش اجتماعی– یروان کینیلک یکارآموز کاردرمان انیسرپرست دانشجو

 ۱3۹۵-رانیاپزشکی 

 ۱3۹8-بیمارستان روانپزشکی ایران یکارآموز کاردرمان انیسرپرست دانشجو 

 خدمات یارزش نسب یبوم نیتدو یکارگاه کشور -یخدمات کاردرمان یدر کارگروه ارزش گزار تیعضو 

 ۱3۹۰-بهداشت ،وزارتیدرمان

 

 

 ا:ه شیشرکت در کارگاهها و هما

 

 ۱3۹۲فعالی کارگاه آموزشی نوروفیدبک و کاربرد آن در بهبود اختالل کمبود توجه / بیش 

  ،کارگاه آموزشی الکتروآنسفالوگرافیEMG،NCV ،Imaging  ۱38۵ 

  ۱3۹۴کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان 

  ۱3۹۷کارگاه کاردرمانی در ریکاوری افراد مبتال به اختالالت روانی 

  ۱3۹۵کارگاه آشنایی با اسنوزلن 

  ۱3۹6 یدر کاردرمان یتوان بخش نینو یابزارها و برنامه هاکارگاه 

  ۱3۹۷ شناختی –سمینار بازتوانی روانی اجتماعی 

  ۱3۹8 "انواع روشهای آموزش بالینی در کاردرمانی"کارگاه 

  ۱3۹۹ "برقراری ارتباط مؤثر در کارآموزی بالینی" کارگاه 

  1396" های توانبخشی در حوزه تخصصی کاردرمانیاولویت "کنفرانس علمی 



  ۱3۹۹ "جست و جوی پیشرفته جهت انجام مطالعات مروری نظام مند "کارگاه 

  ۱۴۰۰ "مطالعات سیستماتیک ریویو و متاآنالیز"کارگاه آشنایی با 

 آشنایی با منابع الکترونیکی و بانک های اطالعاتی  "ه کارگاOvid" ۱3۹۵ 

 1390سالمت دانشگاهها" " کنگره  سراسری 

  ۱3۹۰شانزدهمین سمینار کاردرمانی ایران 

  ۱38۹پانزدهمین سمینار سراسری کاردرمانی 

  ۱388چهاردهمین کنگره کاردرمانی ایران 

  ۱386" بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان"کنگره 


