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چاپ شده

پژوهشی
علمی و

چاپ شده

پژوهشی
علمی و
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شرکت در همایش ها:
اولين کنگره ملی روانشناسان و مشاوران ايران
کنگره بين المللی مامايی و بهداشت باروری ايران( با امتياز بازاموزی )5
ارائه سخنرانی در کنگره بين المللی مامايی و بهداشت باروری ايران

گواهی دوره هاي آموزشی و تخصصی:
گواهی دوره جامع چند تخصصی( تربيت زوج درمانگر و اختالالت جنسی) به مدت  90ساعت تحت مجوز سازمان
نظام روانشناسی)

گواهی دوره روانکاوی پويشی فشرده کوتاه مدت()ISTDP

گواهی دوره single subject
گواهی فعالیت هاي فرهنگی:
شرکت در کارگاه آموزشی ضيافت انديشه با موضوع معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم
شرکت در کارگاه آموزشی ضيافت انديشه با موضوع تاريخ و تمدن اسالمی
شرکت در کارگاه آموزشی ضيافت انديشه استادان دانشگاه نيشابور

