
Elham
Zare

E L H A M  Z A R E
ع  --------------- ----------------   الــهــام زار

@honare_rabete :شماره تماس: 09309899134        شهر: تهران         اینستاگرام 

کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
سوپروایزر و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

تاریخ ویرایش :۱۳۹۸/۹/۲۲
www.thebetterchoice.ir

زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج
به پای او دمی است این درنگ درد و رنج...

      بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند
رونده باش

امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش
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عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر و موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران.	 

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 25228	 

عضو انجمن روانشناسی ایران.	 

عـضـویـــت در 
مجامع علمی و 

حـــرفـــــه ای

93-1390 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده	 

88-1384 کارشناسی روانشناسی عمومی	 

2019. گواهینامه دوره زوج درمانی تخصصی )جان گاتمن( از موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت 	 

درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکندری.

آسیبهای 	  از  مشاوران)پیشگیری  و  روانشناسان  سراسری  همایش  سومین  در  شرکت  گواهینامه   .2019

روانی، اجتماعی و مشارکت در مدیریت بحران از خانه روانشناسان و مشاوران و سازمان بهزیستی کشور.

2017. گواهینامه دوره آموزشی مداخالت روانشناختی برای زوجین در بحران طالق از بهزیستی استان تهران.	 

2017. گواهینامه دوره آموزش عالی مربیگری مهارتهای ازدواج از موسسه آموزش عالی مدت.	 

از موسسه 	  راهبرانه  انتخاب و مدیریت  2017. گواهینامه مربی دوره های عملی واقعیت درمانی، تئوری 

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

بین 	  موسسه  از  راهبرانه  مدیریت  و  انتخاب  تئوری  درمانی،  واقعیت  پایه  دوره  مربی  گواهینامه   .2016

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

2016. گواهینامه دوره زوج درمانی تخصصی درمان خیانت)affair( از موسسه بین المللی ویلیام گلسر 	 

زیر نظر دکتر علی صاحبی.

2016. گواهینامه دوره تخصصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )ACT( از موسسه آموزش تئوری انتخاب 	 

و واقعیت درمانی ایران زیر نظر دکتر علی صاحبی و مهدی اسکندری.

2016. گواهینامه دوره کارورزی تخصصی واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از مرکز مشاوره 	 

انتخاب زیر نظر دکتر علی صاحبی.

2015. گواهینامه شرکت در نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره از دانشگاه آزاد مرودشت.	 

المللی 	  بین  موسسه  از  راهبرانه  مدیریت  و  انتخاب  تئوری  درمانی،  واقعیت  تخصصی  گواهینامه   .2014

ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.

واقعیت 	  موسسه  از  انتخاب  تئوری  و  درمانی  واقعیت  پیشرفته(  چهارم)عملی  دوره  گواهینامه   .2014  

درمانی و تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.

و 	  درمانی  واقعیت  موسسه  از  انتخاب  تئوری  و  درمانی  واقعیت  سوم)پیشرفته(  دوره  گواهینامه   .2013

تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.

2013. گواهینامه دوره آموزشی تشخیص و درمان اختالالت جنسی از موسسه عصر اندیشه زیر نظر دکتر 	 

محمدرضا سرگلزایی.

2013. گواهینامه دوره آموزشی رویکردهای پست مدرن زوج درمانی از سومین همایش ملی روانشناسی، 	 

تربیت، کار و سالمت زیر نظر دکتر نصیر داستان.

تحصیالت

گواهینامه ها

حـــــــــوزه 
از فعـالیــت پیش  مشاوره  عاطفی(،  شکست  فردی،  بین  روابط  بهبود  خود،  مدیریت  شخصی،  فردی)رشد  مشاوره 

ازدواج، درمان رابطه ها )زوج درمانی و غنی سازی رابطه، خانواده درمانی و بهبود رابطه والد و فرزندی(.
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2013. گواهینامه شرکت در سومین همایش ملی روانشناسی، تربیت، کار و سالمت از دانشگاه آزاد مرودشت. 	 

2013. گواهینامه دوره آموزشی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان از سومین همایش ملی روانشناسی، 	 

تربیت، کار و سالمت زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران. 

و 	  از موسسه واقعیت درمانی  انتخاب  تئوری  پایه( واقعیت درمانی و  2012. گواهینامه دوره دوم)عملی 

تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.

تئوری 	  و  درمانی  واقعیت  موسسه  از  انتخاب  تئوری  و  درمانی  واقعیت  اول)پایه(  دوره  گواهینامه   .2012

انتخاب و مدیریت راهبرانه از موسسه بین المللی ویلیام گلسر زیر نظر دکتر علی صاحبی.

2012. گواهینامه دوره آموزشی زوج درمانی هیجان مدار از مرکز مشاوره مهرسا زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران.	 

2012. گواهینامه دوره آموزشی پیش از ازدواج از مرکز مشاوره مهرسا زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران.	 

2012. گواهینامه دوره آموزشی زوج درمانی هیجان مدار از مرکز مشاوره مهرسا زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران.	 

2012. گواهینامه دوره آموزشی سکس تراپی از مرکز مشاوره مهرسا زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران.	 

2012. گواهینامه دوره آموزشی روان درمانی وجودی از مرکز مشاوره مهرسا زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران.	 

2012. گواهینامه دوره آموزشی مشاوره با نوجوان از مرکز مشاوره مهرسا زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران.	 

2012. گواهینامه دوره آموزشی مهارت های زندگی از مرکز مشاوره مهرسا زیر نظر دکتر نازنین هنرپروران.	 

ســابــقــــه و 
تجـربه هــای 
کــــــــــــــــاری

1398. روانشناس و مشاور زوج و خانواده در مرکز مشاوره کوثر.	 

1396-1398. روانشناس و مشاور زوج و خانواده در مرکز مشاوره اردیبهشت.	 

1393-1398. روانشناس و زوج و خانواده در مرکز مشاوره انتخاب.	 

1394-1397. روانشناس و مشاور در مدرسه رهیار.	 

1391-1393  روانشناس و مشاور زوج و خانواده و مدرس در فرهنگسرای حافظ.	 

1391-1393  روانشناس و مشاور زوج و خانواده و مدرس در مرکز مشاوره ایلیا.	 

برگـــزاری کارگاههـــای آموزش روانشناســـی بـــرای عمـــوم و متخصصین روانشناســـی در زمینه هـــای آموزش 

تئـــوری انتخاب، خودشناســـی، مدیریت خود و کنتـــرل هیجانات، مهـــارت های زندگی، مهـــارت های زندگی 

زناشـــویی، توانمندســـازی خود، بهبـــود کیفیت زندگی، غنی ســـازی و بهبود روابط زناشـــویی، ســـکس تراپی، 

مهـــارت هـــای پیـــش از ازدواج، هنر رابطـــه، مهارت هـــای فرزندپـــروری و تربیت جنســـی در شـــهرهای تهران، 

شـــیراز، اصفهان، مشـــهد و کرج.

ارتباط، مسئولیت پذیری، مهرورزی، خوش بینی، همدلی، تاب آوری، گوش دادن فعال، یادگیری، گشودگی، شنا.توانمنــدی

موســیقی، مطالعــه، یادگیــری، ســفر، طبیعت گــردی، برقــراری ارتباط، خطاطی، شــنا، شــعر، عکاســی، تئاتر و 

. سینما

عــــالیــــق
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1397. اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه واقعیت درمانی بر تمایالت جنسی زنان متاهل. نشریه پژوهش. 	 

1395. اثربخشـــی مشـــاوره گروهی به شـــیوه واقعیت درمانی بر رضایت جنســـی زنـــان متاهل. همایش 	 

ملی روانشناســـی و مشاوره و ســـالمت دانشگاه مرودشت.

1394. اثربخشـــی مشـــاوره گروهی به شـــیوه واقعیت درمانی بـــر صمیمیت زنان متاهـــل. همایش بین 	 

المللی روانشناســـی و مشاوره.

1393. اثربخشـــی مشـــاوره گروهـــی به شـــیوه واقعیـــت درمانی بـــر صمیمیـــت و رضایت جنســـی زنان 	 

متاهـــل. پایان نامه کارشناســـی ارشـــد.

1388. بررســـی و مقایسه رضایت مندی زناشـــویی در سه سبک ازدواج عاشقانه، ســـنتی و از پیش تعیین 	 

شـــده. پایان نامه کارشناسی.

مقالــه ها


