رزومه
سعید شاه حسینی تازیک
دوره های گذرانده شده
دوره جامع درمان و سوپرویژنی درمان روانپویشی فشرده کوتاه مدت زیر نظر دکتر علیرضا طهماسب و دکتر
سرافراز
مدرک بینالمللی تربیت درمانگر جنسی از آکادمی آکسفورد انگلستان
کارگاه تربیت درمانگر اختالالت جنسی و تربیت جنسی کودک و نوجوان (دکتر اوحدی ،دکتر آذرتاش ،دکتر کوکب،
دکتر بشارت)
کارگاه آموزشی طرحواره درمانی (دکتر حسن حمیدپور)
کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج

دوره های برگزار شده توسط اینجانب
برگزاری کارگاه درمان روانپویشی فشرده کوتاه مدت در کلینیک اندیشه و احساس مشهد و تهران با همکاری دکتر طهماسب
مدرس کارگاههای مرکز مشاوره دانشگاه تهران (کارگاه های سکستراپی ،تربیت جنسی کودک و نوجوان ،دانش و سالمت
جنسی زوجین)
تدریس کارگاه های فوق در خانه علوم تربیتی مشهد و شیراز
برگزاری کارگاه تشخیص و ارزیابی اختالالت جنسی
برگزاری کارگاه شخصیت شناسی مراجعین در اتاق درمان
برگزاری کارگاه آشنایی و تحلیل و تفسیر تست های پرکاربرد در زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد زوجی
()MCMI ،MBTI ، NEO،MMPI-2
برگزاری کارگاه تیپشناسی شخصیتی ازدواج به همراه تفسیر تستها در دانشگاه تهران
برگزاری کارگاه آمادگی کنکور در دانشگاه بجنورد

سابقه کاری
مدرس کارگاه های مرکز مشاوره دانشگاه تهران و مدرسه روانشناسی

ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره در کلینیک های مرکز مشاوره دانشگاه تهران و شیراز ،روانشناختی راشا و
فرهیختگان دانشگاه و خانه علوم تربیتی و روانشناسی ،اندیشه و احساس در مشهد ،راستی و بیات در شیراز (در
حیطههای درمان اختالالت جنسی و پیش از ازدواج ،اختالالت بالینی و منش شناختی با دیدگاه روانپویشی)
ارائه خدمات روانشناختی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران به مدت  18ماه
تدریس در دانشگاه های غیر انتفاعی مشهد و شیراز
سابقه تدریس درس آمار استنباطی پیشنیاز در دانشگاه تهران
مربی آموزش خانواده در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد
سابقه تدریس آمار و روش تحقیق آمادگی کنکور ارشد در دپارتمان ارشد و دکتری مشهد
انجام تحلیل آماری پروژه های تحقیقاتی

مقاالت و پژوهشهای علمی
رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خودناتوان سازی ادعایی و رفتاری در دانشجویان کارشناسی ارشد ،مجله
پژوهش های مشاوره
مقایسه ناگویی هیجانی با خالقیت هیجانی دانش آموزان تیزهوش وعادی شهر تهران ،مجله توانمند سازی کودکان
مقایسه کیفیت ارتباط و تعهد زناشویی در مردان و زنان بارور و نابارور ،مجله بیمارستان فوق تخصصی ناباروی صارم
اثربخشی درمان شناختی رفتاری تعدیل صفات مخرب اختالل شخصیت وابسته :مطالعه موردی ،کنفرانس بین المللی
نقش تعدیل کننده ناگویی هیجانی در رابطه بین طرحوارههای هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در افراد
مبتال به دیابت ،مجله علوم روانشناختی
مقایسه کیفیت ارتباط و تعهد زناشویی در مردان و زنان بارور و نابارور ،طرح تحقیقاتی در بیمارستان باروری و ناباروری
تهران
پیش بینی خودناتوان سازی بر اساس کمال گرایی و ابعاد هشتگانه آن ،کنفرانس ملی
اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور  ،آموزش و سالمت در علوم
پزشکی
ناگویی هیجانی  ،طرحوارههای هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در افراد مبتال به دیابت ()ISI
کیفیت ارتباط و تعهد زناشویی در مردان و زنان بارور و نابارور ،مجله علوم پزشکی افق دانش

