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عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 	 

عضو انجمن روانشناسی ایران 	 

مربی و عضو هیئت علمی مؤسسه بین المللی ویلیام گلسر 	 

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

1396 – کارشناسی ارشد مشاور خانواده – دانشگاه آزاد قوچان 	 

1394 – کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشگاه پیام نور 	 

1357 – کارشناسی مدیریت بیمه – دانشگاه عالمه طباطبائی 	 

بین 	  موسسه  از  راهبرانه  مدیریت  و  انتخاب  تئوری   ، درمانی  واقعیت  پایه  دوره  مربی  گواهینامه   –  2019

المللی ویلیام گلسر زیر نظر علی صاحبی و عاطفه سلطانی فر 

2018 – گواهینامه جامع زوج درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی 	 

2017 – گواهینامه درمان روابط فرا زناشویی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی	 

زیر نظر دکتر 	  ایران  المللی ویلیام گلسر  ازدواج موسسه بین  از  – گواهینامه آموزش مشاوره پیش   2017

علی صاحبی 

2016 – گواهینامه آموزش پایه زوج درمانی موسسه بین المللی ویلیام گلسر ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی 	 

2016 – گواهینامه مدیریت راهبرانه موسسه بین المللی ویلیام گلسر ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی و 	 

جودی هتسویل

2016 – گواهی شرکت در دوره پیشرفته درمان پذیرش و تعهد از موسسه بین المللی ویلیام گلسر ایران زیر 	 

نظر دکتر علی صاحبی و مهدی اسکندری 

2015 – گواهینامه شرکت در کارگاه روان درمانی پذیرش و تعهد موسسه بین المللی ویلیام گلسر ایران زیر 	 

نظر دکتر علی صاحبی 

2015 – گواهینامه مربی دوره های عملی واقعیت درمانی ، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه 	 

بین المللی ویلیام گلسر ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی و جودی هتسویل 

2014 – گواهینامه واقعیت درمانی ، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر 	 

ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی

2014 – گواهی شرکت در کارگاه TA زیر نظر دکتر مظاهری و P.K.SARU  دانشگاه شهید بهشتی 	 

2014 – گواهی شرکت در کارگاه مدیریت رفتار و ارتباط مؤثر زیر نظر دکتر مظاهری و دکتر محمد سرگلزایی 	 

و P.K.SARU  دانشگاه شهید بهشتی 

2013 – گواهی مهارت در تشخیص و شیوه روان درمانی )آزادی درمانی ( به مدت 5 سال متناوب از سال 	 

2008 تا 2013 زیر نظر دکتر محمد مهدی خدیوی زند 

واقعیت 	  و  انتخاب  تئوری  موسسه  از  درمانی  روان  و  مشاوره  در  درمانی  تمثیل  کاربست  گواهی   –  2013

درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی 

2013 – گواهی مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی از مؤسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران زیر 	 

نظر دکتر علی صاحبی 

2013 – گواهی نامه تشخیص و درمان اختالالت جنسی در مؤسسه عصر اندیشه زیر نظر دکتر محمدرضا سرگلزایی 	 

2012 – گواهینامه طرحواره درمانی در جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی زیر نظر دکتر حسن حمیدپور 	 

تحصیالت

گواهینامه ها

حـــــــــوزه 
پیش از ازدواج ، ازدواج و غنی سازی رابطه ، توانمند سازی شخصی ، کنترل هیجانات ، بهبود روابط میان فردی فعـالیــت

، بهبود روابط والدینی ، مدیریت خود ، درمان خیانت
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ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

98 – 1393 آموزش کاربست تئوری انتخاب در زندگی به خانواده ها بصورت انفرادی 	 

ــور 	  ــام نـ ــگاه پیـ ــن در دانشـ ــا زوجیـ ــه بـ ــی در رابطـ ــای مختلـــف واقعیـــت درمانـ ــزاری کارگاههـ 96 – 1393 برگـ

ــان  ــهد و آزاد قوچـ مشـ

1396 برگزاری کارگاه دوره دوم واقعیت درمانی و تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه در مشهد 	 

1397 برگزاری دوره مقدماتی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب در تهران 	 

98 – 1397  برگزاری کارگاههای مختلف غنی سازی رابطه زوجی و مدیریت خود و کنترل هیجانات بصورت انفرادی 	 

98 – 1393 برگزاری کارگاه های ماشین رفتار و خرسها و فرزند پروری بصورت انفرادی 	 

پشتکار، روابط بین فردی توانمنــدی

مطالعه، ورزش، برنامه و تفریحات دسته جمعی، رقص 	 

بررسی اثر بخشی آموزشهای مبتنی بر صمیمیت و رضایت جنسی زنان متعهد 	 

عــــالیــــق

مقالــه ها

واقعیت 	  و  انتخاب  تئوری  موسسه  در  ها  خرس  کارتهای  با  آشنایی  و  ها  توانمندی  کارگاه  گواهی   –  2012

درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی 

2012 – گواهی کاربست تئوری انتخاب و فرزند پروری در موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران زیر 	 

نظر دکتر علی صاحبی 

2007 – گواهی تحلیل رفتار متقابل زیر نظر دکتر قنبری کالج دانشگاه فردوسی مشهد 	 

2007 – کواهی تفکر منطقی در کالج دانشگاه فردوسی زیر نظر اساتید دانشگاه فردوسی 	 

گاهی در کالج دانشگاه فردوسی زیر نظر اساتید دانشگاه فردوسی 	  2007 – گواهی خود آ

2007 – گواهی کاربرد هوش هیجانی در زندگی روزمره در کالج دانشگاه فردوسی زیر نظر استاد غنائی 	 


