
 

 

 « به نام او»

 جاللی  سلمان :نام و نام خانوادگی

              1367تاریخ تولد: 

  nobat.ravanaram@gmail.com ایمیل مستقیم نوبت دهی:

 02188216100-09905758590 :تلفن مستقیم نوبت دهی

  دهی آنالین:لینک مستقیم نوبت 

https://ravanaramclinic.com/تعیین-وقت-مشاوره/ 

 16. واحد3.ط 181میدان ونک.خ مالصدرا.خ شیرازی شمالی.نبش کوچه شهریار.پالکآدرس کلینیک:

 " روانشناسیعضو نظام "کاو    و روان  روانشناس بالینی   تخصص: 

  حوزه فعالیت:

 -لکانی/فروید روانکاوی ت در حوزه های فردی و بین فردی با رویکردالدرمان اختال ✓

ی: اضطراب، افسردگی، اختالل پنیک، فوبیا، وسواس، ارتباطات بین فردی و عاطفی و  تحلیل روان 

... 

 گروه درمانی  ✓

 روانکاوی های آموزشی در حوزه روانشناسی و برگزاری دوره  ✓

 ایهای بینارشته برگزاری کارگاه  ✓

 های تحلیلی در حوزه ادبیات و سینما برگزاری نشست  ✓

 سوابق تحصیلی:

 عمومی  روانشناسی کارشناسی    

 دانشگاه آزاد واحد تنکابن  بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی    

 سوابق کاری:

mailto:nobat.ravanaram@gmail.com
https://ravanaramclinic.com/تعیین-وقت-مشاوره/


 

 

 90تا  89عنوان روانشناس   از ه ب    )دلیجان( بشارت اعتیاد ترک کلینیک فعالیت در •

 93تا  91از       عنوان روانشناسه ب  )تنکابن( اوسینا مشاوره فعالیت در مرکز •

 مدیر و عنوان روانشناسه ب  )تهران( محور سالمت رایا اندیشمندان مؤسسهفعالیت در  •

 95  تا 94توانمندسازی 

 95تا  94روان درمانگر و مدرس    از  عنوانه ب   فعالیت در باشگاه مثبت )مالرد( •

 ازپروژه  مدیر و عنوان روانشناسه ب آینده دنیای سالمت ارتقاء و پیشگیری فعالیت دربنیاد •

  97تا 95 خرداد

 تاکنون  95عنوان   روان درمانگر  از    فروردین ه ب )تهران( هستی فعالیت درکلینیک •

 تاکنون  97روان درمانگر      از آذر عنوان   ه ب روان آرام فعالیت درکلینیک •

 98مرداد خرداد   تا 97عنوان  روان درمانگر   از تیر ه ایرانیان ب فعالیت درخانه مشاوره •

 تدریس و برگزاری کارگاه :

 سال عنوان ردیف

« از آندری تارکوفسکیاستاکرفیلم » روانکاوانهکارگاه تحلیل   1  1398 

« از ویتوریو دسیکادزد دوچرخهفیلم » روانکاوانهکارگاه تحلیل   2  1398 

« از توماس وینتربرگشکارفیلم » روانکاوانهکارگاه تحلیل   3  1398 

4  
ی روانشناسان. « اثر آندری زویاگینتسف. ویژهبازگشتکارگاه تحلیل روانکاوانه فیلم »

 مجموعه خانه مشاوره ایرانیان، تهران.
1397 

5  

ی دانشجویان «. ویژهشخصیت و پردازش آن در سینما، تئاتر و ادبیاتشناخت کارگاه »

های روانشناسی، هنر و ادبیات. دانشگاه ملی سیستان و کارشناسی و ارشد رشته

 بلوچستان.

1397 

6  

«. ستاد شدن مبارزه با مواد مخدر ینهاد در اجتماعمردم یهانقش سازمانارایه پنل »

 مبارزه با مواد مخدر.
1397 



 

 

«.های اجتماعی در میان شهروندان شهر تهرانپیشگیری از آسیبکارگاه آموزشی »  7  
1394از   

1396تا   

« ویژه روانشناسانهای تسهیلگریمهارتکارگاه آموزشی »  8  1396 

«دیده از اعتیادهای زندگی ویژه همسران آسیبمهارتکارگاه آموزشی »  9  1396 

«های زندگی کودکان ویژه مربیان حوزه کودکمهارتتربیت مربی کارگاه آموزشی »  10  1396 

«حرکتی-های زندگی ویژه معلولین جسمیمهارتکارگاه آموزشی »  11  1396 

12  
« ویژه دانشجویان دوره کارشناسی بررسی اختالالت شخصیتکارگاه آموزشی »

 روانشناسی
1395 

آموزان « ویژه دانشپیشگیری از ایدزکارگاه آموزشی »  13  1394 

« ویژه شهروندان شهر تهران پیشگیری از ایدزکارگاه آموزشی »  14  1394 

تهران 11« شهرداری منطقه های اجتماعیپیشگیری از آسیبکارگاه آموزشی »  15  1394 

 

 : سوابق آموزشی و کارگاهی

o ( دیفر  نالیزو آ زشموآ) وینکا دوره ی روا 

o  یتسهیلگر و داری سکالدوره 

o Drug Prevention among Drug Users’ Spouses 

o Training of Trainers Workshop on Life Skills Training for Youth 

o Overview Training on Drug Prevention for NGO Service Providers 

o سریع آزمایش HIV تست  انجام به توصیه و 

o  کارگاه آموزشی فرزندپروری 

o  /امتیاز بازآموزی   4های فضای مجازی )دارای ها و چالش تخصصی فرصتهمایش علمی

  شناسی(نظام روان 



 

 

o بنیان دانش  کارآفرینی 

o بیان  فن و بدن زبان 

 

 رفتاری شامل:  –دوره های درمان شناختی   ❖

 ماتریکس  شیوه به ]اعتیاد [ درمان ✓

✓ CBT اضطراب درمان در 

✓ CBT افسرگی  درمان در 

✓ CBT وسواس  درمان در 

 میگرن  و قلب ضربان خون، فشار بیوفیدبک ✓

 ادراری شب آالرم و الکتروشوک زبان، لکنت مترونوم ✓

 مراقبه  و ریلکسیشن ✓

 روانی  اختالالت تشخیص و  روانی وضعیت  معاینه و حال شرح ✓

 درمانی  روان  و مشاوره راهبردی و اخالقی شخصیتی، اصول ✓

 درمانی   روان و مشاوره اصول ✓

✓ CBT زبان  لکنت و ادراری شب درمان در 

 کودکان  روابط اصالح و ارزشیابی و مصاحبه ✓

 ازدواج  از قبل مشاوره ✓

 تحصیلی  و درسی ریزی برنامه ✓

 

 

 

 

 



 

 

 سوابق اجرایی کشوری :

 سال عنوان ردیف 

1 

طراحی الگوی بومی توانمندسازی افتصادی برای  مشارکت در اجرای پروژه میدانی »

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه «. مجرمین و آسیب دیدگان اجتماعی

 قضاییه.

1396 

2 
طراحی الگوی بومی کارآفرینی و اشتغال ویژه  مشارکت در اجرای پروژه میدانی »

«. ستاد مبارزه با مواد مخدر.دیدگان اعتیادبهبودیافتگان و آسیب  

1396 

 و

1397 

3 
صیانت از بهبودیافتگان و ی جامع تهیه بستهمشارکت در اجرای پروژه میدانی »

«. ستاد مبارزه با مواد مخدر.دیدگان اعتیادآسیب  

1396 

 و

1397 

4 

 

«. ستاد دیده از اعتیادپیشگیری از مصرف مواد درمیان همسران آسیبمربی دوره ملی »

 .UNODCمبارزه با مواد مخدر و 
1396 

«. فضای مجازیهای ها و چالشفرصت عضو کمیته اجرایی همایش ملی » 5  1395 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سوابق اجرایی استانی:

 سال عنوان ردیف 

1 
«. شورای هماهنگی اخوان مالرد 16طرح توانمندسازی کمپ ماده مشارکت در اجرای »

 مبارزه با مواد مخدر استان تهران.
1395 

2 
« به اجتماعیدیدگان طرح توانمندسازی و پایدارسازی شغلی آسیبمشارکت در اجرای »

 صورت پایلوت در محله فرحزاد تهران. شهرداری استان تهران.

1394 

و 

1395 

3 
« به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. شهرداری ابتدا گوش کنمشاور طرح »

 تهران.
1396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چاپ شده/نشده                                                                                                 تالیفات

 چاپ شده/ معاونت فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییهدیدگان اجتماعی                  الگوی توانمندسازی آسیب

 های مردمیچاپ شده/ دفتر توسعه مشارکت      دیدگان اجتماعیبهبودیافتگان و آسیبالگوی اشتغال و کارآفرینی ویژه 

 ستاد مبارزه با مواد مخدر                                                                                                                               
 های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدرچاپ شده/ دفتر توسعه مشارکت گان                       بسته جامع صیانت از بهبودیافت

 بسته جامع صیانت /پاتریانو                                                       چاپ شدهترجمه مطالعه موردی سن

 بخش فرهنگی مقاالت سایت سیاووشانچاپ شده/   ی زئوس(           ی اسطورهاسطوره شناسی )تحلیل روانکاوانه

 چاپ نشده                                         هایش« اثر بزرگ علوی          ی رمان »چشمتحلیل روانکاوانه

 نشده ی فیلم »سالو« اثر پیر پائولو پازولینی(                        چاپاستعمار سوژه در زبان )تحلیل روانکاوانه

 کُشتار معنا )هرمنوتیک آرای روالن بارت(                                                                     چاپ نشده

 تحلیل شعری از مجموعه »یادگاری ها با درخت بزرگ می شوند« اثر مهدی نظارتی زاده            چاپ نشده

 )تحلیلی بر فتیشیزم ایرانی(                                                              چاپ نشده [Gaze]نگاه خیره 

 چاپ نشده                            ی »کودکی را می زنند« اثر زیگموند فروید              ترجمه و تحلیل مقاله

 چاپ نشده                             ی مایک نیکولز                 تحلیل روانکاوانه فیلم معرفت جسمانی ساخته

 ای در باب انکار فتیشیستی                                                                                  چاپ نشدهمقاله

 . مروری بر آرای فروید درباره لذت                                          چاپ نشدهلذت یا رنج؟ مسئله این نیست

 چاپ نشده               ی میل. تحلیل بر تابلوی سفیران اثر هانس هولباین                 نمایش آنامورفیک ابژه

 


