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سوپروایزر دوره های عملی موسسه ویلیام گلسر	 

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران به شماره 3298	 

عضو انجمن روان شناسی ایران	 

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

77-1375. کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد	 

71-1367. کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز	 

2019. گواهینامـــه مربی دوره های عملی واقعیـــت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه، موسســـه 	 

بین المللی ویلیام گلســـر، دکتر علـــی صاحبی، دکتر عاطفه ســـلطانی فر 

2018. گواهینامـــه دوره چهـــارم واقعیـــت درمانی، تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه، موسســـه واقعیت 	 

درمانـــی ایران، دکتـــر علی صاحبی

2018. گواهینامـــه واقعیـــت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه، موسســـه واقعیـــت درمانی ایران، 	 

دکتـــر علی صاحبی 

2018. گواهینامه کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج، دکتر علی صاحبی	 

2018. گواهینامه کارگاه آموزشی تعارضات زناشویی، دکتر علی صاحبی	 

2018. گواهینامه کارگاه آموزشی درمان روابط فرازناشویی و خیانت، دکتر علی صاحبی	 

2017. گواهینامه کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقدماتی، دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری	 

2017. گواهینامـــه دوره ســـوم واقعیـــت درمانی، تئـــوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه، موسســـه واقعیت 	 

درمانی ایـــران، دکتر علـــی صاحبی

2016. گواهینامه کارگاه آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کودکان مبتنی بر تئوری انتخاب، سید علی قاسمی	 

2015. گواهینامـــه دوره دوم واقعیـــت درمانـــی، تئـــوری انتخاب و مدیریـــت راهبرانه، موسســـه واقعیت 	 

درمانـــی ایران، حســـن ملکیان، ســـید علی قاســـمی

2015. گواهینامـــه کارگاه آموزشـــی ماشـــین رفتار ما، موسســـه واقعیـــت درمانی ایران، حســـن ملکیان، 	 

قاسمی علی  ســـید 

2012. گواهینامـــه دوره اول واقعیـــت درمانـــی، تئـــوری انتخـــاب و مدیریـــت راهبرانه، موسســـه واقعیت 	 

درمانـــی ایـــران، دکتر علـــی صاحبی

ــانه 	  ــاری اختـــاالت اضطرابـــی، وســـواس و نشـ 1394. گواهینامـــه کارگاه آموزشـــی درمـــان سیســـتمی رفتـ

هـــای بدنـــی، موسســـه آموزشـــی مـــدت، دکتـــر محمـــد علـــی بشـــارت

ــر 	  ــدت، دکتـ ــی مـ ــه آموزشـ ــاری، موسسـ ــتمی رفتـ ــی سیسـ ــی زوج درمانـ ــه کارگاه آموزشـ 1394. گواهینامـ

محمـــد علـــی بشـــارت

1394. گواهینامـــه کارگاه آموزشـــی تشـــخیص و درمـــان مشـــکات جنســـی، موسســـه آموزشـــی مـــدت، 	 

دکتـــر محمـــد علـــی بشـــارت

1393. گواهینامـــه کارگاه آموزشـــی زوج درمانـــی مقدماتـــی، ســـازمان بهزیســـتی کشـــور، دکتـــر منصـــوره 	 

ســـادات صادقـــی

1393. گواهینامـــه کارگاه آموزشـــی زوج درمانـــی شـــناختی رفتـــاری پیشـــرفته، ســـازمان بهزیســـتی کشـــور، 	 

ـــی ـــادات صادق ـــوره س ـــر منص دکت

تحصیالت

گواهینامه ها

حـــــــــوزه 
اختاالت اضطرابی، وسواس، مشاوره پیش از ازدواج، تعارضات زناشویی، روابط فرازناشویی وخیانتفعـالیــت
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ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

98-1385. روان شناس مرکز اورژانس اجتماعی	 

98-1396. تدریس در دانشگاه آزاد اسامی واحد نکا	 

98-1390. روان شناس مرکز مشاوره بامداد، ساری	 

98-1390. روان شناس مرکز مشاوره رشد، ساری	 

95-1390. تدریس در دانشگاه آزاد واحد ساری	 

94-1390. تدریس در دانشگاه علمی کاربردی سازمان بهزیستی 	 

90-1385. روان شناس مرکز مشاوره آرام، گرگان	 

89-1384. برگزاری کاس های آموزشی فرزندپروری برای والدین در مهدهای کودک، گرگان	 

توانمنــدی

کتــاب هــا

مثبت نگری، شادی آفرینی، امیدواری

وسـواس و شـیوه هـای رهایـی از آن  .    همـکاری در تالیـف واژه نامـه روانشناسـی و علوم تربیتی زیـر نظر دکتر 

علـی صاحبی.

 مطالعه، سفر، رقص، رستوران و کافی شاپ گردی، کنسرت	 

ترجمه دو کتاب در حوزه درمان زیر نظر دکتر علی صاحبی،	 
 مربی TOT دوره های آموزشی در سازمان بهزیستی	 

عــــالیــــق

افتخــارها

1393. گواهینامه کارگاه آموزشـــی زوج درمانی با رویکرد طرح واره محور، ســـازمان بهزیســـتی کشـــور، دکتر 	 

حمیدپور حسن 

1388. گواهینامه کارگاه آموزشی زوج درمانی، مرکز مشاوره مهر گرگان، دکتر علی صاحبی	 

1387. گواهینامـــه کارگاه آموزشـــی ویژه آموزشـــگران "دســـتورالعمل هایی برای مشـــاوره، مکالمات خط 	 

یاری و فعالیت های توانمند ســـازی"، توســـط یونیســـف و ســـازمان بهزیســـتی کشـــور، دکتر علی موال


