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عضویت ها

 عضو شورای مركزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت ()96 عضو شورای عالي اخالق دانشگاه (از سال )95 عضو كميته ی نوسازی و تحول اداری دانشگاه ()93 عضو كميته ی روابط بين الملل دانشگاه ()92 عضو كارگروه ارزیابي عملکرد دانشگاه()93 عضو مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت دانشگاه( 85و  95كه ادامه دارد) عضو كارگروه ارتقاء سالمت اداری دانشگاه ()93 عضو شورای (HSRتحقيقات در نظام آموزش پزشکي)()88 عضو كميته ی رسيدگي به نحو پایبندی به اصول حرفه ای دانشگاه()96 عضو هيات علمي گروه روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (از سال )1385 عضو مركز تحقيقات سالمت كودكان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1391 عضو كميته پژوهش در آموزش  EDCدانشگاه  .از سال ( 88ادامه دارد) عضو شورای علمي و پژوهشي سازمان جوانان استان سيستان و بلوچستان 1387 عضو كميته تحقيقات و مطالعات سازمان بنياد شهيد وامور ایثارگران استان سيستان وبلوچستان 1388
 عضو شورای  HSRدانشگاه از سال  78تا 1389 عضو كميته ی پژوهش در آموزش ()86 عضو شورای انضباطي دانشگاه 85-88 -دبير كميسيون تخصصي هيات مميزه موضوع ماده یک
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فعاليت هاي اجرایی و علمی

 مدیر تحصيالت تکميلي دانشگاه (  1398ادامه دارد). معاون فرهنگي– دانشجویي دانشگاه ( از سال  95تا سال .)96 عضو اصلي ستاد مركزی اردو های جهادی وزارت بهداشت(.)96 مدیر حوزه ی ریاست دانشگاه(از سال  93تا .)94 رئيس بيمارستان روانپزشکي بهاران(از سال  94تا سال .)95 رئيس ستاد اردوهای جهادی دانشگاه(.)96 دبير كميته ی برگزاری مراسم دانشگاه(.)96 مدیر مركز امور هيات علمي دانشگاه ( 90تا .)93 دبير كميته ی جذب هيات علمي دانشگاه (  90تا .)93 مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه (از .)94 مشاور اجرایي معاون آموزشي دانشگاه  93تا. 91 مدیر نيروی انساني دانشگاه از سال  1384و همزمان مدیر پشتيباني ( از سال )88-89 مسوول اداره مشاوره دانشجویي دانشگاه به مدت دو سال از . 1383 مدرس مدعو پردیس علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد استان در مقطع كارشناسي ارشد نماینده تام االختيار رئيس دانشگاه در شورای هماهنگي خدمات مشاوره ای استانداری(.) 80-82
 نماینده دانشگاه در كميته تحقيقات كاربردی وزارت بهداشت . دبير كميته روانشناختي دانشگاه به مدت دوسال. مدرس كارگاههای مهارتهای زندگي پيشگيری از سوء مصرف مواد سازمان بهزیستيآموزش و پرورش،راه آهن استان،آب منطقه ای و ...
 همکاری مستمر علمي  -پژوهشي – آموزشي با نيروی انتظامي استان سيستان وبلوچستان/
 -همکار اصلي مركز مشاوره معاونت پيشگيری از جرم قوه قضایه استان ( شش ماه).
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 تدریس دروس دانشگاهي ( دروس  :بهداشت رواني  ،روانشناسي صنعتي  ،روانشناسيرشد  ،اختالالت جنسي  ،مشاوره جنسي ،روانشناسي بازی ،روانشناسي عمومي  ،مدیریت
خود و ...در دوره های كارشناسي و دروس مباني روانشناسي باليني  .روانشناسي مرضي
كودک و  ...در دوره كارشناسي ارشد روانشناسي باليني...
 مدرس كارگاه آموزش مداوم در حوزه ی روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکيزاهدان(اعتياد).
 هدایت پایان نامه های دانشجویي به عنوان استاد راهنما و مشاور:پزشکي ،كارشناسي ارشد ( دانشگاه علوم پزشکي و دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد).

پژوهش ها و مقاالت

 -1پژوهش ها
 بررسي همه گير شناسي اختالالت رواني در دانشجویان جدید الورد دانشگاه علومپزشکي زاهدان در سال تحصيلي  ( 80-79گزارش نهایي).
 بررسي وضعيت سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (گزارش نهایي ). بررسي نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان به چگونگي پر كردن اوقاتفراغت.
 بررسي مقایسه ای ميزان و منابع استرس در خانواده های شاهد و غير شاهد استان. بررسي مداخالت رواني – تربيتي بر هوش هيجاني و سالمت روان دانش آموزان مقطعمتوسطه شهر زاهدان.
 بررسي مقایسه ای هوش هيجاني در دانشجویان ورزشکار و غير ورزشکار علوم پزشکيزاهدان .

 بررسي اثر آموزش های هيجاني بر ارتقاء سالمت هيجاني دانش آموزان شاهد شهرزاهدان.
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-

بررسي ميزان همه پوشاني مقاالت تمام متن موجود در Google scholarو پایگاههای
موجود در كتابخانه دیجيتالي ملي پزشکي ایران

-

بررسي ميزان رضایتمندی خانواده های شاهد و ایثارگر استان سيستان و بلوچستان از
نحوه ی ارائه خدمات (بهداشتي-درماني  ،اشتغال و معيشتي) بنياد شهيد و امور
ایثارگران.

-2مقاالت
 بررسي رابطه بين خود پنداره و احساس بيگانگي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکيزاهدان ( چاپ شده در مجله علمي -پژوهشي طب وتزكيه).
 بررسي وضعيت بهداشت روان بهورزان شهرستان ایرانشهر(پذیرش به عنوان سخنرانيدر كنگره مدیریت خدمات نظام سالمت .)1392
 بررسي مقایسه ای عزت نفس در دانشجویان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه علوم پزشکيزاهدان  ( .پذیرش در كنگره دانشگاه علوم پزشکي رشت ) .
 سيمای خودكشي در استان سيستان و بلوچستان در بين سالهای  83تا( 93پذیرفتهشده در كنگره رفتار های پر خطر  1394به صورت سخنراني).
 بررسي عوامل مرتبط با استفاده دانشجویان از شبکه های اجتماعي مجازی (پذیرفتهشده در دومين كنگره ملي روانشناسي و آسيب های رواني – اجتماعي  1396به عنوان
سخنراني).
-------------------------------------------- ارزیابي  4موتور جستجوی science direct pub med Google scholarو سرویس جستوجوی متمركز  federated searchكتابخانه ملي پزشکي دیجيتال ایران ) )idlدر انتخاب
موثرترین موتور جستجوی با تاكيد بر ادبيات پژوهش در زمينه اعتياد ( پيشگيری – درمان )
همکار اصلي( ) high risk behavior and addiction
--------------------------------------------The role of relational guality with fatherin early maladaptive
))schemas.high risk behavior and addiction
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--------------------------------------------The Effectiveness of matrix interventions in improving methadone
treatment .(high risk behavior and addiction)
--------------------------------------------------------------------------The role of personality factors, social support, disease perception and
coping strategies with adherence to treatment of patient with cancer of
Zahedan.(Health Scope)
-------------------------------------------------------------------------The role of illness perception, social support and coping strategies in
predicting psychological well-being of patients with Type 2 diabetes in
Zahedan. (balimedicaljourna)
------------------------------------------------------------------------The survey of the relationship between pre-surgical wath time and
podt – cholecystectomy operation anxity.(Europen journal of biomedecal
and pharmaceutical sciences.2016)
The role of social support and coping strategies in the prediction of
psychological well-being in type 2 diabetic patients of Zahedan.(Bali
medical journal.BMJ.2017)
The Role of personality factor, social Support , coping strategies and
disease perception with adherence to treatment of patients with cancer of
Zahedan.( Health Scope, International Quarterly Journal)

جوایز کسب شده

-

پژوهشگر برتر كشوری در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بنياد شهيد و امور ایثارگران
)1390(
 گروه روانپزشکي و روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشکي،استاد برتر آموزشي
)1392(زاهدان
-
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-

