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کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
سوپروایزر دوره های عملی و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

آرزونظری هستم. عالقمند به توسعه وتغییر، رسالتم درحوزه کاری ام حمایت و پرورش افراد جهت بهبود کیفیت 
زندگی آنهاست؛ آینده شاید روشن نباشد، اما تکلیف من روشن است

ازخویشتن خویش بارویی بی افکنم
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عضو سازمان روانشناسی ایران به شماره عضویت 12744	 

عضو انجمن کوچینگ ICI به شماره عضویت 14174-14921	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

90-1389. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک .	 

81-1378. کارشناسی فیزیولوژی دانشگاه علوم اراک. 	 

2019. گواهینامه Fundumental coaching  انجمن ICI، زیر نظر آندریا میلز .	 

2019. گواهینامه Advance coaching  انجمن ICI، زیر نظر آندریا میلز .	 

2018. گواهینامه جامع زوج درمانی  از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر علی صاحبی و عاطفه سلطانی فر 	 

از موسسه 	  راهبرانه  انتخاب و مدیریت  2017. گواهینامه مربی دوره های عملی واقعیت درمانی، تئوری 

بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر جودی هتسویل و علی صاحبی. 

2015. گواهینامه واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر. 	 

2012. گواهینامه درمان سیستمی مشکالت زناشویی  از مرکز  مشاوره راه نوزیر نظر باقرثنائی ذاکر .	 

حـــــــــوزه 
فعـالیــت

تحصیالت

گواهینامه ها

روابط زوجین، خیانت های زناشویی، پیش ازازدواج، رشد و توسعه فردی)life coach(، وابستگی های ناسالم.

98-1391. کاربست تئوری انتخاب در مشاوره گروهی مراکز مشاوره انتخاب، نیک اندیشان، جزیره، پگاه. 	 

راهبرانه در موسسه 	  انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت  پایه تئوری  98-1397. مدرس دوره های عملی 

ویلیام گلسر. 

98-1397. آموزش کاربست تئوری انتخاب در روابط زوجین مراکز مشاوره انتخاب و نیک اندیشان. 	 

1396. آموزش تعارض و حل آن در شرکت نفت. 	 

96-1395. آموزش مهارت های ارتباطی با همکاری موسسه آتیه روشن.	 

91-1389. آموزش دوره های پیش از ازدواج در دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم اراک و موسسات خصوصی.	 

1390. آموزش مهارت های زندگی در مرکز مراقبت های پس از زندان، دبیران ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش 	 

اراک، در مرکز مشاوره پگاه و نرجس اراک. 

برگزاری بیش از 1400 ساعت آموزش در خصوص توانمندی زنان، آموزش ویژه زوجین، آموزش مهارت های 	 

گاهی و شناخت خود، فرزندپروی  زندگی ویژه کودکان و بزرگساالن در زمینه اضطراب، خشم، ارتباط، خودآ

در شهرهای مختلف ایران. 

برگزاری بیش از 200 ساعت آموزش تخصصی در زمینه آموزش پیش از ازدواج و آموزش عملی پایه تئوری 	 

انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه در شهرهای مختلف ایران. 

مشاوره پیش ازازدواج، روابط زوجین، خیانت های زناشویی، رشد وتوسعه فردی، رهایی ازوابستگی های ناسالم.توانمندی ها
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2011. رابطـه نگـرش مذهبـی وهیجـان خواهـی بـا رضایـت زناشـویی درزنـان بـا همسـران معتـاد وزنـان بـدون 	 

معتاد. همسـر 

2011. سـخنرانی  وارائـه  مقالـه در کنفرانـس بیـن المللـی مدیریـت وعلـوم اجتماعـی در تفلیـس، گرجسـتان 	 

)چـاپ درمجلـه کنفرانـس(.

مقالـــه ها

شناخت حدومرزها )دردست چاپ(.کتــاب هــا

2011. سخنرانی با موضوع نارضایتی زناشویی و رابطه آن با اعتیاد درکنفرانس بین المللی گرجستان )تفلیس(	  افتخارات


