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سر.	 
َ

مربی و عضو هیأت علمی موسسه بین المللی ویلیام ِگل

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران، به شماره عضویت 8481.	 

عضو انجمن روان شناسی ایران.	 

عضو سرای اهل قلم ایران.           	 

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

1393 تا کنون. کاندیدای دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی. 	 

88 – 1385. کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه عالمه طباطبائی.	 

بین 	  موسسه  از  راهبرانه  مدیریت  و  درمانی  واقعیت  انتخاب،  تئوری  پایه  دوره  مربی  گواهینامه   .2018

المللی ویلیام گلسر زیر نظر علی صاحبی و جودی هتسویل.

و 	  شمالی  آمریکای  آدلری  شناسی  روان  جامعه  از  آدلری  آموزش  پایه  دوره  المللی  بین  گواهینامه   .2018

انجمن روان شناسی آدلری ایران زیر نظر دکتر حمید علیزاده .

2016. گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مداخالت روان شناختی در خیانت های زناشویی دکتر علی صاحبی. 	 

موسسه بین المللی ویلیام گلسر.

2016. گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت راهبرانه در محیط کار دکتر علی صاحبی و جودی هتسویل. 	 

موسسه بین المللی ویلیام گلسر.

2015. گواهینامه مربی دوره عملی تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه از موسسه بین 	 

المللی ویلیام گلسر زیر نظر علی صاحبی و جودی هتسویل .

2013. گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر 	 

مرکز 	  نجاتی.  وحید  دکتر  مغز  شناختی  کارکردهای  سنجش  آموزشی  کارگاه  در  شرکت  گواهی   .1396

پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه شهید بهشتی .

1394. گواهی شرکت در دوره مقدماتی کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دکتر علی صاحبی 	 

و مهدی اسکندری. موسسه ویلیام گلسر )ایران( .

صاحبی. 	  علی  دکتر  خانواده/ازدواج  در  انتخاب  تئوری  کاربست  آموزشی  کارگاه  در  شرکت  گواهی   .1391

موسسه ویلیام گلسر )ایران( .

1391. گواهی شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد نظریه یادگیری اجتماعی در مشاوره های تربیتی دکتر مهدی 	 

دوایی. سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران .

1390. گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ماشین رفتار ما دکتر علی صاحبی. موسسه ویلیام گلسر )ایران(.	 

1389. گواهی شرکت در کارگاه آموزشی اصول و روش های گروه درمانی دکتر کیانوش هاشمیان. اولین 	 

کنگره ملی روان شناسان و مشاوران ایران.

1388. گواهی شرکت در کارگاه آموزشی چگونگی اجرا و تفسیر آزمون هوشی وکسلر دکتر علیرضا عابدین. 	 

دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی. 

حـــــــــوزه 
فعـالیــت

تحصیالت

گواهینامه ها

خانواده )مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی(؛ فرزندپروری؛ مشاوره مدرسه؛ مشاوره فردی. 
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اولین 	  راه حل مشکل مدارس ما«.  بر روان شناسی کنترل درونی؛ تنها  1394. »آموزش و پرورش مبتنی 

همایش علمی- تخصصی روان شناسی مدرسه .

1389. »رابطه نگرش مذهبی با انگیزش پیشرفت و خودتنظیمی یادگیری«. اولین همایش ملی عوامل 	 

اجتماعی مؤثر بر سالمت .

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

مقالـــه ها

دنیـای مطلـوب مـن  .   ویراسـتاری علمـی کتـاب احسـاس زندگـی )از تولـد تـا دوسـالگی(  .   ویراسـتاری علمـی کتــاب هــا

کتـاب آسـیب شناسـی آمـوزش و یادگیـری در فضـای سـایبر.

98 - 1389. ارائه خدمات بالینی روان شناسی و مشاوره در مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی: صبا – 	 

سپهر – شهرداری منطقه 14 تهران – انتخاب .

98 – 1391. آموزش کاربست تئوری انتخاب در فرزندپروری به والدین مدارس تهران )مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 7، 	 

8، و 14(.

صنایع 	  شرکت  کارشناسان  و  مدیران  برای  آموزشی  های  دوره  مدرس  و  انسانی  منابع  مشاور   .1393-98

غذایی سحر همدان .

98 – 1395. روان شناس دبیرستان )دوره دوم( رهیار تهران .	 

98 – 1395. مدرس کارگاه های انجمن روان شناسی تربیتی ایران .	 

98 – 1396. همکاری با مجله موفقیت و همشری سالمت در حوزه سالمت روان .	 

95- 1392. مدرس دوره های آموزشی سازمانی در شرکت آتیه روشن .	 

امید و خوش بینی، عشق به یادگیری، هوش هیجانی، قدردانی، نشاط و شوخ طبعی .توانمندی ها

کتاب  خواندن، تماشای فیلم، سفر و طبیعت گردی. 	  عــــالیــــق


