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تخصص:کارشناس ارشد مشاوره
حوزه فعالیت:
✓
✓
✓
✓
✓

مشاوره فردی
مشاوره پیش از ازدواج
روانشناسی زنان با رویکرد تحلیلی و عمقی(بحران های میانسالی ،روابط عاطفی،فرزند پروری)
طرحواره درمانی
مشاوره مشکالت فردی با رویکرد اگزیستانسیالیسم

سوابق تحصیلی:
 کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه عالمه طباطبایی
 کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مدرسه از دانشگاه تهران
سوابق کاری:
• فعالیت به عنوان روانشناس در دبستان ایران زمین از 1390تا 1392

• فعالیت به عنوان مدرس p4cفلسفه برای کودکان در دبستان پیوند و ایران زمین از 1390
تا 91

• فعالیت به عنوان مشاور تحصیلی،روانشناسی و مدرس آموزشی در دبیرستان فرهنگ1393
• فعالیت به عنوان مشاور تحصیلی،روانشناسی و مدرس آموزشی در دبیرستان نمونه دولتی شهید
بهرامی از  1393تا 1395
• فعالیت به عنوان روانشناس در دبیرستان غیر انتفاعی کوشش ازسال 1396تا کنون
سوابق دوره های آموزشی وکارگاهی:
▪ دوره تربیت مربی __ p4cمدرس:دکتر رضا قریب به مدت  30ساعت
▪ دوره  __ EMDRمدرس:دکتر شیوا دولت آبادی و دکتر فرنگیس کاظمی به مدت  10ساعت
▪ دوره سوپروایزر مشاوره__ مدرس :دکتر یاسر مدنی به مدت 40ساعت
▪ دوره درمان متمرکز بر شفقت __ مدرس:دکتر مهرنوش اثباتی به مدت  16ساعت
▪ دوره درمانگری آدلری__ مدرس :دکتر فرنوش اوقافی به مدت 8ساعت
▪ دوره روانشناسی اگزیستانسیال در مرکز روان درمانی طرحی نو به مدت 12ساعت
▪ دوره دوم روانشناسی اگزیستانسیال در مرکز روان درمانی طرحی نو به مدت 12ساعت
▪ دوره روایت درمانی__ مدرس :دکتر حسین اسکندری به مدت 5ساعت
▪ دوره اول و دوم اشنایی با فلسفه غرب__ مدرس:صالح نجفی مجموعا به مدت  80ساعت
▪ دوره تحلیل تست کلیدواژه و تحلیل رویا __مدرس :دکترمحمدرضا سرگلزایی به مدت 10
ساعت
▪ دوره سوپرویژن __ مدرس :دکتر محمدرضا سرگلزایی به مدت  10ساعت
▪ دوره طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته __ مدرس :دکتر حمید بهرامی مجموعا به
مدت 130ساعت

