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عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر 	 

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره:16392	 

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

92-1389. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علوم تحقیقات.                                                             	 

84-1379. کارشناسی ادبیات و زبان فرانسه دانشگاه اصفهان.	 

2018-گواهینامـــه مربـــی دوره هـــای عملـــی واقعیـــت درمانـــی ، تئـــوری انتخـــاب و مدیریـــت راهبرانه از 	 

موسســـه بیـــن المللـــی ویلیـــام گلســـر زیر نظرجـــودی هســـتویل و علـــی صاحبی 

2018- گواهی حضور در کارگاه آموزشی خرد راهبری خود و دیگران ، علی صاحبی 	 

2018-گواهینامه زوج درمانی )پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خیانت(. مشهد . علی صاحبی	 

2016- گواهی حضور در دوره ی آموزشی مدیریت راهبرانه در محل کار.جودی هستویل.علی صاحبی 	 

2016-گواهی حضور در هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده .دانشگاه شهید بهشتی	 

2015-گواهینامـــه واقعیـــت درمانی تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه از موسســـه بیـــن المللی ویلیام 	 

گلسر 

2015- گواهی حضور در دوره آموزشی مدیریت راهبرانه ، دکتر علی صاحبی	 

2014-گواهـــی حضـــوردر دوره مقدماتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد با 	 

ارائه دکتـــر علی صاحبی 

2016-زوج درمانی و خیانت زناشویی- تهران با ارائه علی صاحبی 	 

2014-گواهینامه کاراموزی تربیتی مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج .باقر ثنائی	 

2013-گواهینامـــه مداخلـــه در  بحران های ازدواج)پیمان شـــکنی ، خشـــونت و طالق و مشـــاوره پیش از 	 

ازدواج( . باقـــر ثنائی 

2013-گواهی حضور در کارگاه آموزشی خیانت زناشویی درمان شناختی – رفتاری . حسن حمیدپور	 

2013-گواهی حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری	 

2013-گواهی حضور در کنگره روانپزشکی کودک و نوجوان.دانشکده علوم پزشکی تبریز	 

2012-گواهینامه برنامه ریزی عصبی زبانی و کوچ انستیتو برلین.رضا عمرایی	 

2012-گواهی حضور در کارگاه اموزشی خانواده درمانی ساختی مینوچین . باقر ثنائی 	 

2012- گواهی حضور در کنگره  بین المللی سایکوسوماتیک.پروفسور سعید مشرف دهکردی	 

2012-گواهی حضور در کارگاه زوج درمانگری رفتاری- سیستمی . دانشگاه تهران.  محمد علی بشارت 	 

2012-گواهـــی حضـــور در کارگاه درمـــان رفتـــاری – سیســـتمی اختـــالل هـــای اظطرابـــی – دانشـــگاه تهران 	 

.محمـــد علی بشـــارت 

2012-گواهی حضور در کارگاه ســـالمت جنســـی – پژوهشـــگاه رویان جهاد دانشـــگاهی تهران. ســـید علی 	 

ین  ذ آ

2012-گواهی حضور در دوره های مربیگری مهارت های زندگی – دانشگاه تهران . یعقوب شفیعی فرد	 

2012-گواهی حضور در کارگاه اصول و فنون مشـــاوره پیش از ازدواج – دانشـــگاه تهران . یعقوب شـــفیعی 	 

د  فر

تحصیالت

گواهینامه ها

حـــــــــوزه 
مشاور فردی؛ مشاوره پیش از ازدواج؛ زوج درمانی؛ خانواده درمانی؛ تدریس دانشگاهی، تدریس کالس های فعـالیــت

کنکوری ارشد؛ آموزش دوره های عملی واقعیت درمانی
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زنان. 	  پراکنده  بر کاهش هویت  بر تعهد و پذیرش  تاکید  با  اثربخشی درمان شناختی رفتاری  بررسی   .2014

Social & Humanities مجله

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

مقالـــه ها

ازدواج. دانشگاه اصفهان و مرکز مشاوره یارستان و مرکز مشاوره 	  از  کارشناس خانواده و مشاوره پیش 

نگرش)اصفهان( و مرکز مشاوره دانا )تهران(. 

برگزار کننده زوج درمانی گروهی بر اساس واقعیت درمانی در مرکز مشاوره یارستان/نگرش/دانا/دانشگاه 	 

اصفهان

یارستان/نگرش/دانا/	  مشاوره  مرکز  درمانی  واقعیت  اساس  بر  زندگی  هنر  درمانی  گروه  کننده  برگزار 

دانشگاه اصفهان

برگزاری کارگاه های تخصصی واقعیت درمانی در شهرهای اصفهان، تهران و مشهد. 	 

برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع مدرسه کیفی، مدیریت راهبرانه، هنر توانمند سازی خود، سرمنشا 	 

خواسته های ما کجاست، نیازهای بنیادین تا چگونگی رفتار، تئوری انتخاب، ارتقا کیفیت زندگی با رویکرد 

واقعیت درمانی برای مراکز مختلفی از قبیل مدارس اصفهان، دانشگاه اصفهان، مرکز مشاوره یارستان، 

مرکز مشاوره نگرش، مرکز مشاوره دانا در شهرهای مختلف ایران. 

برگزارکننده سلسه جلسات کتاب خوانی تئوری انتخاب در مرکز مشاوره یارستان. 	 

یکپارچگی، گشودگی، کارامدی، خوش بینی، امید توانمنــدی

والیبــال، مســابقات فوتبــال جــام جهانــی، ســفر، طبیعــت گــردی، دوچرخــه ســواری، رانندگــی، مطالعه، 	 
مشــاوره دادن، تختــه نرد

البیرنــت در واقعیــت درمانــی )زوج درمانــی و درمان فردی( با درآمــد دکتر علی صاحبی )درحــال ثبت ایران 	 
استرالیا( و 

عــــالیــــق

افتخارها

2012-گواهی حضور در کارگاه اصول و فنون زوج درمانی – دانشگاه تهران . یعقوب شفیعی فرد 	 

2012-گواهی حضور در کارگاه سبک های فرزند پروری – دانشگاه تهران . یعقوب شفیعی فرد 	 

2012-گواهـــی حضـــور در کارگاه ارزیابـــی وتشـــخیص به روش رفتـــار درمانی شـــناختی – دانشـــگاه تهران . 	 

محمدی  ابوالفضـــل 

 2012-گواهـــی حضـــور در کارگاه درمـــان افســـردگی بـــر اســـاس رویکرد  یعقوب شـــفیعی فرد -دانشـــگاه 	 

CBT تهران.


