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عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 11304	 

دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 5043	 

عضو رسمی هیئت علمی موسسه ویلیام گلسر	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

1391-1389. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه UTM مالزی	 

1385-1381. کارشناسی روانشناسی عمومی 	 

2018. گواهینامـــه مربـــی دوره پایه واقعیـــت درمانی، تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه از مؤسســـه بین 	 

المللـــی ویلیام گالســـر زیر نظر دکتـــر علی صاحبی و جودی هتســـویل

2016. گواهینامـــه مدیریت راهبرانه در ســـازمان از مؤسســـه بین المللی ویلیام گالســـر زیـــر نظر دکتر علی 	 

صاحبی و جودی هتســـویل

2016. گواهینامـــه زوج درمانـــی و مداخـــالت روانشناســـی در روابط فرازناشـــویی از مؤسســـه بین المللی 	 

ویلیـــام گالســـر زیر نظـــر دکتر علـــی صاحبی  

2015. گواهینامـــه مربـــی دوره عملـــی  واقعیـــت درمانی، تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانه از مؤسســـه 	 

بین المللـــی ویلیام گالســـر زیر نظـــر دکتر علـــی صاحبی و جودی هتســـویل

2015. گواهینامـــه دوره پیشـــرفته مقدماتی درمـــان مبتنی بر تعهـــد و پذیرش )ACT( زیـــر نظر دکتر علی 	 

حبی صا

2014. گواهینامه دوره مقدماتی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش )ACT( زیر نظر دکتر علی صاحبی	 

2013. گواهینامـــه واقعیـــت درمانی، تئوری انتخـــاب و مدیریـــت راهبرانه از مؤسســـه بین المللی ویلیام 	 

گالســـر زیر نظر دکتر علـــی صاحبی

2012. گواهینامه تکنسین NLP از مؤسسه BODY & MIND CONCEPTION  فرانسه	 

2013. گواهینامه مهندسی NLP از مؤسسه BODY & MIND CONCEPTION  فرانسه	 

2013. گواهینامـــه دوره هیپنوتیـــزم و خـــود هیپنوتیـــزم عمیق از انجمـــن هیپنوتیزم ایران )زیـــر نظر دکتر 	 

باقری، دکتر شـــهیدی و اســـاتید دیگر(

2013. دوره خانواده درمانی زیر نظر Max Vaussard  از فرانسه	 

تحصیالت

گواهینامه ها

98-1395. مربی دوره های عملی و پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه	 

1398. مربـــی کارگاه هـــای ارتباط مؤثر در ســـازمان، مدیریت اســـترس، تئوری انتخاب و روابـــط بین فردی 	 

برای اســـاتید و مدیران دانشـــگاه علوم پزشـــکی ســـمنان؛ اعضای هیات علمی دانشـــگاه علوم پزشـــکی 

ســـمنان؛ و بخش های خصوصی شـــهرهای تهران، کرج، ســـاری، قم، گنبـــد کاووس و ... 

1398-1393. روان درمانگر و مشاور کلینیک انتخاب	 

1398-1392. روان درمانگر و مشاور کلینیک راز	 

1398-1394. مربی کارگاه های شناخت خود و ارتباط مؤثر	 

1398-1393. مربی کارگاه های پیش از ازدواج	 

1398-1395. روان درمانگر و مشاور کلینیک جزیره	 

1398-1393. روان درمانگر و مشاور کلینیک آتیه درخشان ذهن	 

1397. مربی  کارگاه ها و  روان درمانگر مدارس فرزانگان، عالمه حلی در تهران	 
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 	UTM 1391. بررسی همبستگی میان شباهت پنج نیاز اساسی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه

1391. بررسی سهم هر یک از پنج نیاز اساسی در رضایت زناشویی، کنفرانس بین المللی موسسه ویلیام 	 

گالسر،لس آنجلس

دومین 	  متاهل،  دانشجویان  در  زناشویي  رضایت  با  بیرونی(  )درونی،  مذهبي  گیری  جهت  ارتباط   .1391

کنفرانس ملی روانشناسی، روانشناسی خانواده، دانشگاه آزاد مرودشت

1385. بررسی اثر موسیقی درمانی در کاهش اضطراب دانش آموزان پیش دانشگاهی	 

مقالـــه ها

1397-1396. روانشناس و کارشناس برنامه های رادیو گفتگو	 

1396. مربی کارگاه ارتباط موثر با فرزندان در موسسه مادران امروز	 

1396. مربی کارگاههای کنترل خشم	 

1395-1394. مربی کارگاه ها، روان درمانگر و مشاور پتروشیمی خارک	 

1395. مربی کارگاه های تئوری انتخاب ویژه مدرسه )مدرسه کیفی( درمدارس رهیار و مفید در شهر تهران	 

1395. مربی کارگاه های فرزندپروری	 

1393. مشاور و مربی مرکز شهرداری منطقه 14 و سرای محله های منطقه 14	 

1393. مربی کارگاه های آموزشی سرای محله های منطقه 14 ) بهبود روابط بین فردی برای زوجین(	 

1393. مربی کارگاه های آموزشی سرای محله های منطقه 14 )برای والدین دانش آموزان مدارس منطقه 14(	 

1391-1389. مربی و مشاور مدرسه و کلینیک در مالزی	 

1389-1391. مشاور گروه درمانی در مدارس مالزی	 

1385. مشاور و موسیقی درمانگر در مقطع پیش دانشگاهی	 

انعطاف پذیری، همدلی، تاب آوری، تدریس، خوش بینی، مسئولیت پذیریتوانمنــدی

ســفر، هنر، موســیقی، نقاشــی، شــعر، تئاتر، فیلــم، تفریح با دوســتان و خانــواده، کتاب خوانــی، طبیعت ، 	 
هیجان انگیز فعالیت هــای 

عــــالیــــق


