سارا کامجو
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
تجربیات کاری و حرفهای

 مشاور و درمانگر بالینی  1393 /تا کنون
سازمان بهزیستی استان فارس – حضوری و واحد 1480
 نویسنده و کارشناس روانشناسی 1397 - 139۴ /
ماهنامهی وب

پیشینهی تحصیلی و دانشگاهی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه سراسری شیراز 1393 – 1391 /
 پایاننامه :ارزیابی مدلی برای پیشبینی سالمت روان دانشجویان بر اساس ایمان
مذهبی ،با میانجیگری شادکامی ،سبک دلبستگی دوسوگرا و منبع کنترل

 نویسنده و مشاور روانشناسی 139۴ /
مجلهی اینترنتی مینیفید
 روانشناس و مشاور 1393 – 1391 /

کارشناسی روانشناسی بالینی
دانشگاه سراسری شیراز 1391 – 1387 /
 مقایسه خالقیت فردی بین گروهی از دانشآموزان تیزهوش و دانشآموزان عادی

گروه علمی-تجاری پارس عالمه آسیا
کارگاهها و دورههای آموزشی

 کارگاه زوجدرمانی ،خانوادهدرمانی ،مشاوره پیش از ازدواج ،زناشویی و
شکست عاطفی  100 /ساعت  /دکتر علیرضا بوستانیپور
 کارگاه طرحواره درمانی  70 /ساعت  /دکتر حمید بهرامیزاده

مقالهها و نوشتههای منتشر شده

 بررسی رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و احساس تنهایی در
متأهلین شهر شیراز 1397 /
 بررسی رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و طالق عاطفی در متأهلین
شهر شیراز 1397 /

 کارگاه درمان شناختی  -رفتاری ( )CBTپیشرفته در درمان اختالالت  رابطه گفتگو با خود و خودگردانی تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره
افسردگی ،اضطراب و وسواس  70 /ساعت  /دکتر مهرنوش اثباتی

متوسطه دوم 1395 /

 کارگاه رفتاردرمانی دیالکتیکی ( 3۲ / )DBTساعت  /دکتر خلعتبری  بررسی رابطهی شبکههای اجتماعی و جوامع امروزی  /ماهنامه وب 139۶ /
 کارگاه مصاحبه تشخیصی  1۶ /ساعت  /دکتر حمید بهرامیزاده

 روابط اینترنتی ،فرصت ها و تردیدها  /ماهنامه وب 139۶ /

 کارگاه آموزشی عشق ،سوگ و فقدان  9 /ساعت  /دکتر رزگار محمدی  بازیهای ویدئویی و اثرات آن بر جسم و روان  /ماهنامه وب 1395 /
 کارگاه داروشناسی  8 /ساعت  /دکتر رابرت فرنام

 تاثیر تکنولوژیهای جدید بر فعالیتهای شناختی ذهن  /ماهنامه وب 1395 /

 کارگاه شناخت خطای درمانگران  8 /ساعت  /دکتر مصطفی محسنی  اعتیاد به ابزارهای تکنولوژی و راههای درمان آن  /ماهنامه وب 1395 /
 کارگاه ( ACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)  1۶ /ساعت /
دکتر عبدالرضا امیدی و دکتر انیس خوشلهجه
 کارگاه مصاحبه انگیزشی  8 /ساعت  /دکتر مصطفی محسنی

 نگاهی به اثرات تکنولوژیهای نوین بر ارتباطات اجتماعی  /ماهنامه وب 1395 /
 نگاهی به دنیای تکنولوژی و زمینهسازی آن برای بروز خودشیفتگی  /ماهنامه
وب 1395 /

 کارگاه مشاوره تلفنی  1۶ /ساعت  /سعید زارع

 بررسی رابطه بین تکنولوژی و اضطراب در افراد  /ماهنامه وب 1395 /

 کارگاه مصاحبه تشخیصی  8 /ساعت  /دکتر بنفشه فرزین راد

 تکنولوژی و تغییرات فرهنگی جوامع  /ماهنامه وب 1394 /

 دوره کارورزی مصاحبه تشخیصی  /دکتر محمد جعفر بهرهدار

 راهنمای جامع استفاده نوجوانان از ابزارهای تکنولوژی  /ماهنامه وب 1394 /

 دوره کارورزی آزمون  MMPIپیشرفته  /دکتر محمد جعفر بهرهدار

 بررسی اثرات شبکه های اجتماعی بر زندگی زوجهای جوان  /ماهنامه وب /

 کارگاه تشخیص و درمان سیستمی اختالالت جنسی  1۶ /ساعت /
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دکتر علیرضا بوستانیپور

مهارتهای تخصصی

 کارگاه  CBTپیشرفته  1۶ /ساعت  /دکتر جواد خلعتبری
 کارگاه استعاره درمانی  4 /ساعت  /دکتر نظیری
 درمان سیستمی اختالالت اضطرابی  8 /ساعت  /دکتر بوستانیپور
 کارگاه شکست عاطفی  8 /ساعت  /دکتر حسن حمیدپور

اختالالت خلقی

اختالالت اضطرابی

مشکالت فردی

مشکالت تصمیمگیری

وسواس

روابط عاطفی

رشد فردی

