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من اینجا ریشه درخاکم. من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یا پاکم. من اینجا تا نفس باقی 
ست می مانم. امید روشنایی گر چه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز دراین دشت خشک 
تشنه می رانم. من دراینجا روزی آخر از دل این خاک بادست تهی گل برمی افشانم. من اینجا 

روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید، سرود فتح می خوانم. 
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عضو سازمان نظام مشاوره ایران با شماره ۱۵۵۴۵	  عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

93-۱392. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از واحد علوم وتحقیقات مازندران	 

79-۱378. کارشناسی زیست شناسی دانشگاه آزاد گرگان 	 

20۱9 . گواهینامـــه مربـــی گـــری زندگـــی ) life coaching ( بارویکـــرد تئـــوری انتخاب و واقعیـــت درمانی از 	 

موسســـه of choice و رایمانـــا زیـــر نظر علـــی صاحبی و امیـــر پهلونژاد 

20۱9. گواهینامه زوج درمانی جامع از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیرنظر علی صاحبی 	 

20۱8. گواهینامـــه ســـوپروایزری دوره هـــای عملی تئوری انتخـــاب ، واقعیت درمانی و مدیریـــت راهبرانه از 	 

موسســـه بین المللی ویلیام گلســـر زیرنظـــر علی صاحبی و جودی هســـتویل 

20۱7. گواهینامه درمان روابط فرازناشویی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیرنظر علی صاحبی 	 

20۱7. گواهینامه درمان مشکالت و تعارضات زناشویی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیرنظر علی صاحبی 	 

20۱7. گواهینامـــه فرزندپـــروری با تئوری انتخاب از موسســـه بین المللـــی ویلیام گلســـر و مرکز آموزش و 	 

توســـعه نیروی انســـانی ســـوده زیرنظر علی صاحبی و مهدی اســـکندری 

20۱6. گواهینامه مشاوره قبل از ازدواج از موسسه بین المللی ویلیام گلسرزیر نظر علی صاحبی	 

20۱6. گواهینامـــه درمـــان مبتنـــی بر پذیـــرش وتعهد پیشـــرفته  از موسســـه بیـــن المللی ویلیام گلســـر 	 

زیرنظـــر علی صاحبـــی و مهدی اســـکندری 

20۱6. گواهینامـــه درمـــان مبتنـــی بـــر پذیرش وتعهـــد مقدماتی  از موسســـه بیـــن المللی ویلیام گلســـر 	 

زیرنظـــر علـــی صاحبی و مهدی اســـکندری 

20۱۴. گواهینامـــه دوره گواهینامـــه ) دوره پنجـــم ( تئوری انتخـــاب و واقعیت درمانـــی و مدیریت راهبرانه 	 

ازموسســـه بین المللی ویلیام گلســـرزیر نظـــر علی صاحبی

20۱3. گواهینامـــه تکنیک های شـــناختی – رفتـــاری اضطراب فراگیـــر) C.B.T ( از مراکز مشـــاوره آرام و مهر 	 

پور حمید  زیرنظرحســـن   گرگان 

20۱3. گواهینامه تکنیک های شـــناختی – رفتاری افســـردگی اساســـی ) C.B.T ( از مراکز مشاوره آرام ومهر 	 

گرگان زیرنظرحســـن  حمید پور

20۱3. گواهینامـــه تکنیـــک های شـــناختی - رفتاری ، فرمـــول بندی، رابطـــه درمانی ، طرح درمانـــی و..... ) 	 

C.B.T ( از مراکـــز مشـــاوره آرام و مهـــر گرگان زیرنظرحســـن  حمید پور

تحصیالت

گواهینامه ها

حـــــــــوزه 
زوج درمانی )مشاوره قبل از ازدواج، مشکالت زناشویی، شکست های عاطفی و روابط فرازناشویی( مشکالت فعـالیــت

رابطه ای )والدین و نوجوانان، مدرسه( اختالالت بالینی )افسردگی، استرس ...( کوچینگ فردی و سازمانی 
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2۱۱9. دریافت لوح تقدیروتشکر از ریاست جمهوری وقت و هالل احمر گلستان بابت کمک داوطلبانه و انسان 	 

دوستانه به سیل زدگان استان گلستان

2۱۱6. دریافت تندیس علم و عمل از آموزش وپرورش گرگان جهت آموزش به فرهنگیان گرگان 	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

افتخار ها

99-۱398. آموزش گروهی نوجوانان ۱۴-۱8 ساله دختروپسر ) کوچینگ نوجوان ( با رویکرد تئوری انتخاب 	 

99-۱398. آموزش فرزندپروری موفق برای مادران گروه نوجوان ذکرشده 	 

99-۱397. آمـــوزش دوره هـــای عملی )دوم وچهارم( تئوری انتخاب ، واقعیـــت درمانی و مدیریت راهبرانه 	 

درشـــهرهای اصفهان ، همدان ، تهران ، مشهد ، ساری و....

98-۱396. آمـــوزش کاربســـت تئوری انتخـــاب و مدیریت راهبرانـــه در بهبود کیفیت زندگی بـــه کارکنان زن 	 

اداره مالیات شـــهرگرگان/ ثبـــت نامی هـــای آزاد/ اداره منابع طبیعـــی گرگان/ ســـازمان تبلیغات گرگان/ 

بخشـــی از فرهنگیان گرگان/ کارکان شـــرکت نفت گرگان/ پرســـنل فروشـــگاه پردینه/ والدین دبیرستان 

دخترانـــه فرزانگان گرگان 

98-۱397. فرزند پروری موفق براساس تئوری انتخاب برای والدین مهدکودک های گرگان 	 

97-۱396. کنتـــرل ومدیریت اســـترس براســـاس اموزه هـــای تئوری انتخـــاب و درمان مبتنـــی برپذیرش 	 

وتعهد بـــرای دختران دبیرســـتان فرزانـــگان گرگان 

روابط 	  سازی  غنی  زمینه  در  عموم  برای  روانشناسی  آموزشی  های  کارگاه  ساعت   300 از  بیش  برگزاری 

شهر  در  و....  زندگی  وارزشهای  هویت  یافتن   ، فرزندپروری   ، استرس  ،مدیریت  زندگی  مهارتهای  زناشویی، 

گرگان 

ارتباط سازی موثرو نگهداری آن، بازو گشوده بودن، تدریس، مشتاق و پذیرنده، مقاوم وصبور و ...توانمنــدی

دوچرخه سواری ، کوهنوردی و طبیعت گردی ، سفر، عکاسی ، تنبک نوازی ، مطالعه ، بازی تنیس 	 
عــــالیــــق


