
 
 فرم ثبت نام درمانگر در سایت انتخاب بهتر

 
شناسی کنترل درونی در شهرهای مختلف کشور، شناسان صاحب صالحیت در حوزه روانهای مکرر افراد در خصوص معرفی روانبا توجه به تماس

های اقدام به انتشسسار فهرسسستی از افرادی که برای ایض مودسسول داوتلب ههسسه د نموده اسسستد ایض افراد حداقز در یکی از حوزه انتخاب بهتر موسسهسه
 اندد خود را دریافت نموده های ذیصالح پروانه کارسازمانرا سپری و از  های موسهه انتخاب بهترآموزشفردی، واقعیت درمانی، اکت و زوج درمانی 

 الزم برای ثبت نام در سایت انتخاب بهترالف( شرایط 
روان انتخاب بهتر از جمله: واقعیت درمانی، سسسپری نمودن یکی از دوره های آموزشسسی مبتنی بر کنترل درونی در موسسسهسسه بهداشسست و سسسالمت .1

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مثبت نگر، زوج درمانی مبتنی بر گلهر، زوج درمانی مبتنی بر گاتمض
 شناسی و مشاوره کشور و یا سازمان بهزیهتیداشتض مجوز از سازمان نظام روان .2
 پرداخت هزینه عضویت ساالنه .3

  ب( مدارک الزم درمانگر برای ارائه به موسهه سالمت روان انتخاب بهتر
 شناسی کشور و یا سازمان بهزیهتیارسال تصویر مجوز سازمان نظام روان 
 ط به حق عضویت ساالنهوارسال تصویر فیش پرداختی مرب 
  و امضاء شده توسط درمانگرتکمیز ارسال فرم ثبت نام 

 ج( نحوه ارسال مدارک

نهسسسبت به ثبت نام  ۰۹۳۶۶۸۶۷۳۸۵یا به شسسسماره تلگرام و   thebetterchoice.ir@gmail.comایمیز توانند با ارسسسسال مدارک به آدرس عالقمندان می
هتر )خانم رعنایی( دفتر موسهه سالمت روان انتخاب ب 02188663515، با شماره هر پرسشیتوانید در صورت داشتض خود اقدام کنندد همچنیض می

 تماس حاصز کنیدد 

  د( نکات قابز توجه برای ثبت نام درمانگر در سایت انتخاب بهتر
 د های ذیربط قابز استعالم خواهد بودفرد نبوده و تایید الزم از سازمان معنی تایید درمانگریبه معرفی در سایت 

نبوده و داشسسستض به داشسسستض گواهینامه تیوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه لزومی برای درج نام خود در سسسسسایت در بخش درمانگران، 
 روانشناسی کنترل درونی موسهه انتخاب بهتر برای ثبت نام افراد کافیهتد های مبتنی بر هر یک از رویکردهای های شرکت در دورهگواهینامه

 باشدد برای هر سال می لایر 5،۰۰۰،۰۰۰مبلغ حق عضویت 
بایهت نهبت به تجدید هرسال، تا اول آبان سال بعد بوده و پس از پایان ایض دوره افراد متقادی می دوره ساالنه معرفی افراد در سایت، از اول آبان

 .حق عضویت ساالنه خود اقدام نمایند
توانند در هر تاریخی بعد از زمان عضسسوگیری ثبت نام خود را انجام دهند، اما آغاز دوره سسساالنه به صسسورت رسسسمی در تاری  آبان هر سسسال اسسستد افراد می

 د معرفی فرد به عنوان درمانگر، ثبت نام تجدید گرددپایان عضویت ساالنه فارغ از زمان ثبت نام، در ماه آبان خواهد بود که میبایهت برای ادامه 
 

 ه شسسسماره ملی دددددددددددددددددددددددددددددددددددد، دارای مدرک تحصسسسیلی دددددددددددددددددددددددددددددددددددارای پروانه    ب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اینجانب
  ............................ شناسی و مشاوره به شمارهسازمان نظام روان

  .............................................................. سازمان بهزیهتی به شماره
بند فوق، تمامی  4ام، دسسمض ملالعه هر گذرانده که دورهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد را در موسسسهسسه سسسالمت روان انتخاب بهتر 

ض سسسسسایت شسسسرایط الزم برای ثبت نام و عضسسسویت به عنوان درمانگر در سسسسسایت انتخاب بهتر را دارا بوده و خواهان ثبت نام خود به عنوان درمانگر در ای
 د ههتم

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددد شماره تماس جهت درج در سایت: ددددددددددددددددددددددددددددددددددددنام مرکز: دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد شماره تماس شخصی: ددددد
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