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عضـو سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره ایـران بـه شـماره 2433 و دارای پروانـه نظـام روانشناسـی و 	 

مشـاوره ایـران بـه شـماره 641

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

70-1367.  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودکان دانشگاه تهران	 

66-1362.  کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران	 

58-1355.  کاردانی علوم تجربی از دانشسرای راهنمایی شهرری	 

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. 

2016  گواهینامه دوره مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر جودی هتسویل و 	 

علی صاحبی. 

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

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

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

زیر نظر علی صاحبی.

حـــــــــوزه 
فعـالیــت

تحصیالت

گواهینامه ها

تدریـس دروس تخصصـی روانشناسـی، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی تئـوری انتخـاب، مدرسـه کیفـی، مدیریـت 

راهبرانـه، مهـارت هـای زندگـی و ارائه خدمات روانشـناختی و مشـاوره با رویکـرد تئوری انتخـاب و واقعیت درمانی 

بـه کـودک، نوجـوان و خانواده

روان شناس مشاور مرکز خدمات روان شناختی دانشگاه شهید بهشتی؛ صدای مشاور معاونت پیشگیری 	 

آز آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی؛ مجتمع آموزشی رهیار؛ شرکت ره آوران فتون پتروشیمی مستقر 

در خارک؛ روانشناس مشاوره مامور در مدارس خارج از کشور )2 سال در امارت عربی متحده( 

مدرس دانشگاه در گروه مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران و حصارک کرج؛ دانشکده علوم توانبحشی 	 

دانشگاه تهران؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ پیام نور شهر ری؛ دانشگاه آزاد واحد مرکز؛ دانشگاه آزاد واحد شهر 

ری؛ دانشگاه بین المللی چاه بهار

روان شناس مشاور و مربی فردی و سازمانی برای ارتقاء بهداشت روانی و توسعه روابط سازمانی	 

برگزاری کارگاه های آموزشی با رویکرد تئوری انتخاب برای معلمان و خانواده های مدارس و دبیرستان های تهران	 

اساسی 	  های  مهارت  آموزش  اعتیاد؛  و  مواد  مصرف  سوء  از  پیشگیری  روان،  بهداشت  های  دوره   برگزاری 

زندگی و نقش آن در سالمت روان  نیرو های انسانی آبفا منطقه 6 و آبفا منطقه جنوب غربی شهر تهران

تدریس دوره های دانش افزایی و مهارت آموزی با رویکرد تئوری انتخاب برای آموزشگاه ها و شرکت های مختلف. 	 

کارگاه آموزش مدیریت تعارض در شرکت های مختلف. 	 

مشارکت در پروژه ارزیابی ممیزان ایزو برای بهبود کیفیت آزمایشگاه های پزشکی	 

مراکز 	  مددجویان  و  مربیان  برای  اجتماعی   / هیجانی  هوش  و  انتخاب  تئوری  آموزشی  های  دوره  اجرای 

حمایتی خیریه,

بازی 	  تربیتی/  روانشناسی  روانی/  شناسی  آسیب  روانشناسی  تخصصی  دروس  تدریس  سال   20 حدود 

درمانی/ روان شناسی تحول/ دروس تخصصی کودکان استثنایی
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برزسی تحول اخالقی نوجوانان نابینا در مقایسه با نوجوانان عادی دانش آموزان شهر تهران	 

بررسی هویت یابی نوجوانان دانش آموز مقیم در دبی در مقایسه با نوجوانان مقیم در تهران	 

بررسی میزان استرس مادران کودکان  و دانش آموزان ناشنوا در تهران	 

بررسی میزان استرس مادران دانش آموزان نابینا در تهران	 

بررسی سطح سالمت عمومی والدین کودکان عقب مانده ذهن	 

مقالـــه ها

گاه، فرزندان مسئولیت پذیر    .    راندن در جاده زندگیکتــاب هــا آزاد و صمیمی با فرزندان    .    والدین آ

ارایه خدمات روان شناختی و مشاوره؛ توانمندی ها برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی، عمومی، مدارس، سازمان ها؛ 

ترجمه و تالیف کتاب هایی با رویکرد تئوری انتخاب در زمینه فرزند پروری و مدرسه

گواهی تقدیرحضور و ارایه مقاله در چندین همایش با زمینه های آسیب های روانی -  شناختی کودک و 	 
نوجوان و خانواده

افتخارات

برگزاری بیش از 250  ساعت کارگاه های آموزش  دوره های تئوری انتخای و واقعیت درمانی  و مدیریت 	 

راهبرانه

برگزاری بیش از 1000 ساعت کارگاه های آموزش  در زمینه  مهارت های زندگی و هوش هیجانی/ اجتماعی 	 

و تئوری انتخاب و مهارت های فرزند پروری ، کاربست تئوری انتخاب در افزایش سطح ارتقا کیفیت زندگی.


