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 پیشینه تحصیلی

 معدل تاریخ پایان  تاریخ شروع تحصیل دانشگاه محل تحصیل مدرک تحصیلی

 97/18 1388 1383 بهشتی شهید کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی

 97/17 1392 1389 فردوسی مشهد کارشناسی روانشناسی بالینی

 

 پیشینه شغلی

 ناظر تاریخ پایان تاریخ شروع  نام موسسه عنوان  ردیف

  تاکنون 1398 کلینیک پورنگار مشاوره کودک و والد 1

 دهقانیدکتر محسن  تاکنون 1393 کلینیک کیهان مشاوره پیش از ازدواج 2

 غالمرضا ابراهیمی 1398 1397 بهزیستی وردآورد مانده ذهنی وردآوردداری کودکان عقبروانشناس مرکز نگه 

 دکتر محسن دهقانی 1398 1396 شرکت فناپ همکاری در طرح پایش سالمت کاکنان فناپ 3

 دکتر مرجان فیاض مقدم 1397 1395 بهزیستی شهرستان قدس های اجتماعیکارشناس آموزش و کاهش آسیب 4

های فرزندپروری و آموزش خانواده در برگزاری کارگاه 5

 مدارس و فرهنگسراها

 دکتر مرجان فیاض مقدم 1397 1395 با نظارت بهزیتی شهرستان قدس

 دکتر محسن دهقانی 1394 1392 دانشگاه شهید بهشتی دستیار آموزشی 6

 دکتر محمدعلی مظاهری 1393 1392 دانشگاه شهید بهشتی مدیر داخلی فصلنامه خانواده پژوهی 7

 دکتر محسن دهقانی 1391 1390 بانک مسکن تهران همکاری در طرح پایش سالمت کارکنان بانک مسکن 8
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 پیشینه پژوهشی

 مقاالت چاپ شده در مجالت

 تاریخ چاپ تاریخ پذیرش فصلنامه مولفین عنوان

ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد بینی کننده ناتوانی نقش پیش

 عضالنی -ی بیماران مبتال به درد مزمن اسکلتیخانواده
میرمحمدی، کمار،ر.، دهقانی، م.، کیامنش، ع.، اسماعیلیان، ن و 

 ف

 1394 1394 اندیشه و رفتار

های موجود، تر از سایر عوامل : نگاهی به دادهمرگ همسر ناتوان کننده

 رهیافتی به آینده
 1392 1391 زن، حقوق و خانواده .، اسماعیلیان، نمیرمحمدی، فدهقانی، م.، 

 ها/سمینارهامقاالت ارائه شده در کنفرانس

 تاریخ کشور شهر نام کنفرانس مولفین عنوان

-Suicidal Self-Emotion Dysregulation and Non

Injury in University Students in Iran 

, M., Mettler, J., Gholamrezaei

Panaghi, L., Mirmohamadi, F., 

& Heath, N 

11th annual International 

Society for the Study of 

Self-Injury conference 

(ISSS) 

Eau Claire, 

Wisconsin  
USA 2016 

 -بررسی الگوهای ارتباطی بیماران مبتال به درد مزمن اسکلتی

بر شدت درد، ناتوانی از حرکت، اضطراب عضالنی و تاثیر این الگوها 

 و افسردگی بیماران

-ششمین کنفرانس ملی آسیب دهقانی،م .، میرمحمدی، ف.، حیدری، م

 شناسی خانواده

 1393 ایران تهران

Non-Suicidal Self-Injury Among Iranian University 

Students: Prevalence and Characteristics  

 

Gholamrezaie, M., Panaghi, L., 

Mirmohamadi, F., Momen, S., 

Nonci, H  

 

ISSS 2014Conference  

 
Quebec 

 
Canada  

 
2014 

های تر از سایر عوامل : نگاهی به دادهمرگ همسر ناتوان کننده

 موجود، رهیافتی به آینده

اولین کنفرانس ملی زنان سرپرست  دهقانی، م.، میرمحمدی، ف.، اسماعیلیان، ن

 خانوار

 1391 ایران تهران

 هاکتاب

 تاریخ چاپ تاریخ پذیرش انتشارات مولفین عنوان

 1396 1394 نشر نی فاطمه سادات میرمحمدیمحسن دهقانی،  مشاوره پیش از ازدواج 

 

 عالیق پژوهشی

 ارتباطی به رابطه با یکدیگر و  فرزندانهای ها پیش از ازدواج به منظور پیشگیری از کشاندن آسیبهای زوجکمک به ارتقای سطح آگاهی  و مهارت

 کمک به ارتقاء آگاهی والدین از مراحل رشدی فرزندان به منظور داشتن انتظارات متناسب با سن و کمک به ارتقاء عزت نفس آنها

 گیری شخصیت فرزندانو تاثیر آن بر شکل بررسی ارتباطات زوج، شناسایی نقاط قوت و ضعف ارتباط



 های اجتماعی بر روند تفکر و رفتار آنهاها با توجه به گستردگی تاثیر شبکهزندگی به زوجهای آموزش مهارت

 


