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تحصیالت

◂ .1379-80پسـت دکتری اختالالت وسـواس ،دانشـکده علوم رفتاری دانشگاه سـیدنی – کلینیک اختالالت
اضطرابی
◂ .1372-76دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه  NSWاسترالیا

◂ .1367-69کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودکان دانشگاه تهران سال
◂ .1362-66کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

حـــــــــوزه
فعـالیــت

عـضـویـــت در
مجامع علمی و
حـــرفـــــهای

اختلاالت اضطرابـی ،وسـواس  /درمـان رابطههـا (خانـواده ،مدرسـه ،سـازمان)  /توسـعه سـرمایه انسـانی در
سـازمان  /کوچینـگ فـردی و سـازمانی

◂عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS

◂عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا – APS Colleague of Clinical Psychologist
◂مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
◂مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
◂عضو انجمن روانشناسی ایران

◂عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا Ahpra -
◂عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

گواهینامهها

◂ .2016گواهینامه مربیگری زندگی ( )life coachingاز موسسه  choice coachingآمریکا.
◂ .2014گواهی شرکت در دوره فنون و روشهای اکت استیون هیز .دنور آمریکا.

◂ .2013گواهی شرکت در دوره پیشرفته درمان پذیرش و تعهد راس هریس .کتابخانه نیوساتولز سیدنی.

◂ .2010گواهینامه مربی ارشد واقعیت درمانی ،تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی
ویلیام گلسر زیر نظر باب وبلدینگ و لیندا هارشمن.

◂ .2009گواهینامه مربی دورههای پایه موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر باب وبلدینگ و ویلیام گلسر.
◂ .2009گواهی شرکت در دوره پایه درمان پذیرش و تعهد راس هریس .کتابخانه نیوساتولز سیدنی.
◂ .2007گواهینامه واقعیت درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر.

◂ .2004گواهینامه طرحواره درمانی پیشرفته .جفری یانگ .انجمن بین المللی طرحواره درمانی استرالیا،
دانشگاه سیدنی.

◂ .2002گواهینامه طرحواره درمانی مقدماتی .جفری یانگ .کنفرانس بین المللی روانشناسی .لندن.
◂ .1998گواهینامه هیپنوتیزم بالینی برای اختالالت اضطرابی .انجمن استرالیایی هیپنوتیزم بالینی.
◂ .1997دیپلمای هیپنوتیزم بالینی زیر نظر کریستوفر کالرک .استاد دانشگاه نیوسات ولز سیدنی.
◂ .1996گواهینامه دوره سه ماهه روشهای عقالنی عاطفی آلبرت الیس .نیویورک.

ســابــقــــه و
تجـربه هــای
کــــــــــــــــاری

◂ 28سـال سـابقه کار بـه عنـوان یک روانشـناس بالینی در زمینه ارزیابی ،مشـاوره ،روان درمانـی ،گروه درمانی،
آمـوزش ،نظارت ،و پژوهش.
◂ .1390-1398آمـوزش کاربسـت تئـوری انتخـاب در زندگـی ،مدرسـه و سـازمان بـه مدیـران کارخانـه جـات
سـیمان کشـور  /شـرکت آتیـه روشـن  /مدرسـه مفیـد  /مدرسـه رهیـار  /بانـک سـامان  /دفتـر امـور زنـان
وزارت نفـت  /کارکنـان وزارت نفـت در اسـتان هـای ایلام ،خراسـان ،خوزسـتان ،عسـلویه /شـرکت دارویـی
نوارسـیس  /شـرکت دارویـی عبیـدی و ...
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◂ .1390مدیر مسئول موسسه روانشناسی پارس .سیدنی.

◂ .1385-90درمانگر ارشد کلینیک خانواده وابسته به دانشگاه سیدنی .بیمارستان وست مید .سیدنی.

◂ .1387تاسـیس موسسـه واقعیـت درمانـی ایـران (موسسـه ویلیـام گلسـر – ایـران) و ارائه تمـام آموزشهای
سـطح یـک تـا پنجـم تئـوری انتخـاب ،واقعیـت درمانـی و مدیریـت راهبرانـه بـرای متخصصین حوزه سلامت
روان ،معلمـان و مدیران سـازمانی.
◂ .1377-1384استادیار روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.

توانمندیها

کتــاب هــا

یکپارچگی ،گشودگی ،تاب آوری ،خوش بینی ،امید ،کارآمدی

آشـنایی با وسـواس و شـیوههای رهایی از آن  .احسـاس ارزشـمندی و راههای تقویت آن  .اراده به خردورزی

 .ازدواج بـدون شکسـت  .انسـان و انتخـاب دشـوار  .دیـدن دگرآمـوز  .شـنیدن دگـر آمـوز  .خـرد راهبـری
خـود و دیگـران  .بررسـی روانشـناختی خودکامگـی  .بـه پـا خاسـتن بـرای انسـانیت  .پـدر  ،مـادر کمـی هـم بـه
مـن گـوش کنیـد  .تمثیـل درمانگـری  .تئـوری انتخـاب  .تئـوری انتخاب در اتاق مشـاوره  .تئـوری انتخاب در
مدرسـه  .تقویت اعتماد به نفس زمینه شـکوفایی شـخصیت  .تئوری انتخاب و مدیریت زندگی  .هشـت

درس بـرای ازدواج شـادتر  .دعـوت بـه مسـئولیت پذیـری  .راهنمـای آمـوزش آرام سـازی روانـی  .روانشناسـی

موفقیـت در کنکـور  .روش تحقیـق در روانشناسـی بالینـی  .زندگـی در صـدف خویـش گهـر سـاختن اسـت .

شـناختی درمانـی اختلاالت شـخصیت :رویکـرد طرحـواره محـور  .شـناخت درمانی گروهی  .عشـق چیسـت .

قصـه درمانـی  .کاربـرد تحلیـل رویـا در روان درمانـی  .ماییـم کـه اصـل شـادی و کان غمیـم  .مدرسـه کیفـی

 .مدیریـت اضطـراب  .مدیریـت بـدون زور و اجبـار  .مسـئولیت پذیـری فضیلـت گمشـده در خانـه  .مدرسـه
و اجتمـاع  .واقعیـت درمانـی در قـرن بیسـت و یکـم  .هـر دانـش آمـوزی مـی توانـد موفـق باشـد  .واقعیـت

درمانـی  .روشهـا و فنـون مطالعـه موثـر  .ذهـن آگاهـی در رفتارهـای اعتیـادآور  .سـیلی واقعیـت  .تلـه

شـادمانی  .از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز  .تلـه شـادمانی مصـور  .رهایـی از چاقـی بـا رویکـرد

مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد  .تئـوری انتخـاب مصـور  .از ذهـن خـود خـارج شـو و بـه زندگـی بپـرداز نوجـوان .

رقصیـدن بـا آهنـگ زندگـی و نـه بـا آهنـگ خشـم  .مدیریـت راهبرانه با تئـوری انتخـاب  .کاهـش وزن با تئوری
انتخـاب؛ زندگـی بـه شـیوه بـزرگان  .واژگان روانشناسـی

عــــالیــــق

◂فوتبال ،سفر ،رمان و داستان ،شعر و ادبیات ،کوهنوردی و طبیعت گردی

افتخارهــا

◂ .2019سخنرانی در بیست و سومین کنفرانس روانشناسی پزشکی مالزی.
◂ .2019سخنرانی تداکس امید در شهر مشهد.
◂ .2017سخنرانی تداکس در شهر کیش.

◂ .2016سخنران در اولین کنگره جهانی انجمن جهانی روانپزشکی ،نشست منطقهای.

◂ .2016سخنران کلیدی کنفرانس ملی موسسه ویلیام گلسر استرالیا – برندپین استرالیا.

◂ .2007سخنران کلیدی دوازدهمین کنفرانس بین المللی موسسه بین المللی ویلیام گلسر – لس انجلس
آمریکا.
◂ .1397سخنران اولین سمپوزیوم روانپزشکی پویا

علی صاحبـی
Ali Sahebi

3

مـقـالـه هـا

◂ .1398تعیین اثربخشـی آموزش تئوری انتخاب بر مسـئولیت پذیری و امیدواری دانشـجویان دختر .نشـریه
شناخت اجتماعی.
◂ .1398پیـش بینـی گرایـش بـه خودکشـی دانشـجویان بـر اسـاس معنویـت و ارضـای نیازهـای اساسـی و
طرحوارههـای ناسـازگار اولیـه .نشـریه اسلام و سلامت.
◂ .1398تاثیـر آمـوزش تئـوری انتخـاب بـه والدیـن بـر پرخاشـگری فرزنـدان دانـش آمـوز آنهـا در دوره ابتدایـی.
نشـریه فصلنامـه سلامت روان کـودک.
◂ .1397اثربخشـی درمـان مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد بـر شـادکامی و امیدواری بیمـاران زن مبتال بـه مولتیپل
و اسـکلروزیس .نشـریه علمی پژوهان.
◂ .1396احساس ارزشمندی عامل نیک زیستی .نشریه رشد معلم.

◂ .1396تاملی بر دوستی و شفقت ورزی .نشریه اطالعات حکمت و معرفت.

◂ .1395اثربخشـی مداخلـه مبتنـی بـر تئـوری انتخـاب و واقعیـت درمانـی بـر رضایـت زناشـویی .نشـریه
پژوهشهـای کاربـردی روانشـناختی.
◂ .1395اثربخشـی واقعیـت درمانـی بـه شـیوه مـوردی بـر افـراد مبتلا بـه افسـردگی اساسـی دارای سـابقه
اقـدام بـه خودکشـی .نشـریه طـب انتظامـی.
◂ .1394تئوری انتخاب :رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی .نشریه رویش روانشناسی.

◂ .1394بررسـی کاربسـت تئـوری انتخـاب بـر کیفیـت زندگـی و انعطـاف پذیـری کنشـی در افـراد مصـرف کننـده
مـواد مخـدر .نشـریه اعتیـاد پژوهی.
◂ .1393واکاوی پیامدهـای روانـی اجتماعـی کنتـرل بیرونـی رفتـار در نظـام خانـواده از دیدگاه تئـوری انتخاب.
نشـریه رویش روانشناسـی.
◂ .1392ماشین رفتار من .نشریه رشد آموزش مشاور مدرسه.

◂ .1391نظریه انتخاب و واقعیت درمانی .نشریه رشد آموزش مشاور مدرسه.

◂ .1391مقایسـه اثربخشـی آمـوزش گروهـی شـناختی رفتاری و واقعیـت درمانی بر عزت نفـس دانش آموزان
دبیرسـتانی .نشـریه اصول بهداشت روانی.
◂ .1390اثربخشـی مداخلـه گروهـی مبتنـی بـر نظریـه انتخـاب در افزایـش کیفیـت زندگـی بیمـاران دیابتی نوع
 .2نشـریه پژوهشـنامه تربیتی.
◂ .1390تفکر مسئوالنه بر پایه تئوری انتخاب .نشریه رشد آموزش مشاور مدرسه.

◂ .1390تاثیـر آموزشهـای شـناختی رفتـاری بـر تعدیـل انتظـارات غیـر منطقـی ،بلـوغ عاطفـی و نارضایتـی
زناشـویی در زنـان .نشـریه علـوم رفتـاری.

◂ .1389بررسی میزان اضطراب و افسردگی دختران در حوالی بلوغ .نشریه دانش و تندرستی.

◂ .1387بررسـی شـیوع و عوامـل موثـر بـر تودههـای بـدون عالمـت پسـتان مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتان
خانـواده .نشـریه دانشـگاه علـوم پزشـکی ارتـش.
◂ .1386بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر دلبستگی مادران .نشریه اصول بهداشت روانی.
◂ .1385رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی .نشریه روانشناسی تحولی.

◂ .1385بررسـی رابطـه رضایـت منـدی زناشـویی بـا باورهـای ارتباطـی و انتظـارات غیرمنطقـی زوجیـن .نشـریه
خانـواده پژوهـی.
◂ .1385بررسـی و مقایسـه تاثیـر شـناخت درمانگـری بـک بـا شـناخت درمانگـری تیـزدل و تلفیـق آن بـا
نرمشهـای یـوگا در درمـان افسـردگی اساسـی .نشـریه مطالعـات تربیتـی و روان شناسـی.
◂ .1384بررسی عوامل تنش زای دوران بارداری .نشریه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

◂ .1384مقایسـه کارایـی و اثربخشـی رویارویـی و بـازداری از پاسـخ بـا درمـان از طریـق کاهـش فکـر خطرنـاک در
اختلال وسـواس شستشـو .نشـریه اندیشـه و رفتـار.
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 مقایسـه کارآیـی و اثربخشـی شـناختی درمانـی بـک بـا شـناخت درمانـی تیـزدل در درمـان افسـرده.1384◂
. نشـریه اندیشـه رفتـار.خویـی
. بررسـی تاثیـر مقایسـه پوسـتی مـادر و نـوزاد بـر شـدت انـدوه پـس از زایمـان خانمهای سـزارین شـده.1383◂
.نشـریه اصـول بهداشـت روانی
. نشریه باروری و ناباوروری. تاثیر درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب خانمهای نابارور اولیه تحت درمان.1383◂
►

2007. The Study of Relationship Between Couple’s Relational Beliefs and Irrational

Expectations in marital Satisfaction. Journal of Family Research, Vol.2, No. 7. PP. 223-237
►

2006. Metaphor Therapy. Baztabe Danesh. A Journal on Cognition, Brain & Behavior.
Vol. 1, No. 2, PP. 88-94.

►

2006. The Relationship of Marital Standards and assumptions on marital satisfaction.
Quarterly Journal of Iranian Psychologists. Vol. 2, N0. 4.

►

2005. Validation of Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS21) for an Iranian
population. Quarterly Journal of Iranian Psychologists. Vol. 1, N0. 4. PP.299-312.

►

2005. Effectiveness of new Social/Cognitive Therapeutic Model for Aggressive
Children. Quarterly Journal of Iranian Psychologists. Vol. 1, N0. 3. PP.30-36

►

2005. Efficacy and Effectiveness of Beck’s and Teasdale’s Cognitive Therapy in
Treatment of Dysthymia. Quarterly Journal of Andeesheh Va Raftar, 41, Vol.11, No.2.
PP. 150-16

►

2005. Comparing Efficacy and Effectiveness of ERP and DIRT methods in Treatment
of Compulsive washing. Quarterly Journal of Andeesheh Va Raftar, 41, Vol.11, No.2.
PP. 139-149.

►

1998. Cognitive therapy: Past, present & Future. Iranian Journal of Psychology, 5, 621
629.

►

1998. Standardisation of Raven Colour Progressive Matrices test for elementary

school children in Mashhad city/Iran. Journal of Psychology & Education, Mashhad
University. 1, 11 21.
►

1998. Standardisation of Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) on Iranian
student Population. Iranian Journal of Psychology. 7, 381 390.

►

1996. Who worries? Personality Characteristics of worry. Presented at the 11th Annual
conference of APS, Sydney, Australia.

►

1996. The Relationship between Attentional Dysfunction, Intrusive thoughts and
Worry. Presented at the 1st International Congress on Stress and Health.

►

1996. The Effectiveness of Attention Control Therapy and Progressive Muscle

Relaxation in the treatment of worry. Presented at the 1st International Congress on
Stress and Health, Sydney, Australia.
►

1995. The Effectiveness of Mindfulness Meditation on reducing Test Anxiety. Journal
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