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 سوابق تحصیلی:الف(

 (1931)هیعیظکچًال مذ ییاز اوجمه اريپا Sexual Medicine هیعیمذرک ظکچًال مذ .1

(،پسؼو  ي ظرپرظوم مر وس    1931)ٍیو اريم یاز داوؽگاٌ علوً  پسؼوک    یرؼتٍ پسؼک لیفارغ التحص .1

 (یتُران)رظم یدر داوؽگاٌ علً  پرؼک یدرماو یبُذاؼت

 5.6با ومرٌ  IELTS  یعیمذرک زبان اوگل .9

 (1933ظکعًلًشی ي ظکط تراپی  تًظط د تر بُىا  ايحذی  رياوپسؼ ) ارگاٌ  .1

 (1931 ارگاٌ ؼىاخم اختالالت جىعی تًظط د تر مععًد دَقان ،د ترای رياوؽىاظی) .6

 (1931 ارگاٌ مذاخلٍ در ظًء اظتفادٌ جىعی  برگسار ؼذٌ تًظط ظازمان دفاع از قرباویان خؽًوم ) .5

 

 سابقه فعالیتهاي آموزشی:( ب

ؼبکٍ بُذاؼم -در داوؽگاٌ علً  پسؼکی تُران "تربیم جىعی  ًدک ي وًجًان"در  ارگاٌ  تذریط .1

 (1931ي درمان جىًب)

با اظتفادٌ از ظیىما ي ادبیات در  " Personality Disordersاختالالت ؼخصیم"در  ارگاٌتذریط  .1

 (1931 الی 1931)ؼبکٍ بُذاؼم ي درمان جىًب-داوؽگاٌ علً  پسؼکی تُران

ؼبکٍ بُذاؼم ي درمان -در داوؽگاٌ علً  پسؼکی تُران "ظالمم جىعی ي ایذز"تذریط در  ارگاٌ  .9

 (1931جىًب)

ؼبکٍ بُذاؼم ي درمان -در داوؽگاٌ علً  پسؼکی تُران "بُذاؼم جىعی"ذریط در  ارگاٌت .1

 (1931الی  1931جىًب)

-در داوؽگاٌ علً  پسؼکی تُران " انپیؽگیری از ظًء اظتفادٌ جىعی از  ًد"تذریط در  ارگاٌ .6

 (1931آبان تامیه اجتماعی) 19ؼبکٍ بُذاؼم ي درمان جىًب ي پلی  لیىی  

-تذریط  ارگاٌ مؽايرٌ جىعی در داريخاوٍ جُم داريظازان ؼبکٍ بُذاؼم ي درمان جىًب تُران .5

 39آبان 

 39مُر-رَا تذریط ديرٌ تؽخیص َای افتراقی جعمی مؽکالت زواؼًیی در مر س مؽايرٌ .3

تذریط در  ارگاٌ پارافیلیاَا،َمًظکعًالیتی،تراوط ظکعًالیعم ي اعتیاد جىعی در مر س مؽايرٌ  .3

 39 دی ماٌ-رَا



 اي: تجارب حرفه   

 

 عضً ظازمان وظا  پسؼکی تُران .1

 European  Society for Sexual Medicineعضً اوجمه اريپایی ظکچًال مذیعیه .1

 خؽًومضً ظازمان دفاع از قرباویان ع .9

 تُران)دايطلباوٍ( 13دبیر  اوًن پسؼکان مىطقٍ  .1

 "ظالمىذی ي مؽکالت زواؼًیی"بروذٌ جایسٌ ايل مقالٍ در جؽىًارٌ پسؼکان محالت با عىًان .6

(1931) 

 39تُران مُر -در َؽتمیه  ىگرٌ داوػ اعتیاد"گسارغ ی  مًرد اعتیاد جىعی"ارائٍ مقالٍ .5

 39در َمایػ علً  رفتاری=تُران ابان "م با اظتفادٌ از ظیىماؼىاخم اختالالت ؼخصی"ارائٍ مقالٍ .3

با آدرض ریل در مًرد ظیىما ي رياوؽىاظی)بًیصٌ اختالالت ؼخصیم  11مذیر يبالگ فیلم درماوی   .3

 www.filmdarmani20.blogfa.com   در ظیىما(

ظکط تراپیعم با آدرض ریل در مًرد مؽکالت جىعی ي  مذیر يبالگ .3

 www.sextherapist.blogfa.comزواؼًیی

 با آدرض ریل در مًرد ظیىما ي رياوؽىاظی  بٍ زبان اوگلیعی 1مذیر يبالگ فیلم تراپی  .11

www.Filmtherapy1.blog.com 
 ارائٍ  ارگاٌ بٍ زبان اوگلیعی تًاوایی  .11

عىًان مقالٍ در مًرد)اختالالت ؼخصیم ي ؼىاخم آن با اظتفادٌ از ظیىما ( ٍ  3وًیعىذٌ حذيد  .11

 لف مجلٍ پسؼکی امريز چاپ ؼذٌ اوذَمگی در ؼمارٌ َای مخت


