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 محبوبه خواجه رسولی :نام و نام خانوادگی

                              محل تولد:      تاریخ تولد:         

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

 02188216100-09905758590 :تلفن مستقیم نوبت دهی 

   لینک مستقیم نوبت دهی آنالین: 

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

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

 مشاور ارشد خانواده  تخصص:

  اده خانو وره مشا تخصصی ی پروانهو دارا وره مشاو  نشناسیروا منظا نمازسا عضو ❖

 حوزه فعالیت:

 ادهخانو  ورهمشا ✓

 ازازدواج  بعدو    قبل  ورهمشا ✓

 مانیزوج در ✓

 جنسی تختالالا  نمادر ✓

 یطتباو ار ناشوییز  تمشکال  نمادر ✓

 بیاضطرا  تختالالا  نمادر ✓

  مزمن  یهادرد  نشناختیروا  نمادر ✓

 سوابق تحصیلی:

 1388 لسا  ،تهران  ،بائیطباط ھعالم  هنشگااز دا  ادهخانو ورهمشا  شدار  شناسیرکا 

 1382  لسااراک    هنشگااز دا  راهنمایی  و  ورهمشا  شناسیرکا 
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  :کاریوابق س 

واحد اراک   -سالمیآزاد ا  هنشگادا  مانیو روان در  ورهمشا  تخصصی کلینیک  ورمشاو    مانگردر •

 94تا  88

 93  – 89اراک    هنشگادا  مانیو روان در  ورهمشا  تخصصی کلینیک  ورمشاو    مانگردر •

 93-  90 اراک    صنعتو    علم  هنشگاروان دا  بهداشتو    ورهمشا  مرکز  ورمشاو    مانگردر •

 اراک  صنعتو    علمو    سالمیاراک، آزاد ا  ه هاینشگادا  بگاهایاخو ورهمشا  کزامردر    فعالیت •

 هنشگا، در دا  89  تا  88  سالمیآزاد ا  هنشگادر دا  ندگیز  مهارتهای  نفنو  زشموو آ  یسرتد •

 1391  لسادر   تحصیلی  لنیمسا  یک  تمد  به  پزشکی  معلو  هنشگاو در دا  92 تا 90اراک  

 ،اراک  صنعتو   علم  هنشگادر دا  یآور بتا موھمفو    سسترا  مدیریت  ه هایگارکا  یاربرگز •

 92  بهمن

 -اراک  هنشگادا  یها  هنشکددا  ننشجویادا  هیژو  مؤثر  طتباار  یاربرقر  های هگارکا  یاربرگز •

 92سفندا

 تا  نبستاد  عطمقا  ورانمشا  یابر  "نناانوجوو    نکادکو  جنسی تربیت"  هگارکا  یاربرگز •

 92بهمناراک،  ورشپرو    زشموآ 1منطقه  نبیرستاد

و   ورهمشا تخصصی  کلینیکدر    مزمندرد   شناختیروان    مدیریت  کارگاههای  یاربرگز •

 93هما  ید  ان،کیهان،تهرنشناسی  روا

از   پیش  ورهمشا،  (ننشجویاو دا  نگساالربز  هیژو)  ندگیز  مهارتهای  ههایگارکا  هکننداربرگز •

 لکنترو    مدیریت  ،مزمن  یهادرد  نشناختیروا  یها نمادر  ،جنسی تختالالا  نماازدواج، در

 بیاضطرا  تختالالا  نشناختیروا  نماو در  ،یآور  بتا  تقویت  و  سسترا

 تا  90  هایلسادر اراک،   نمادر  پیافیزیوتر  کلینیکدر    مزمن  یهادرد  نشناختیروا  مانگردر •

93 
 پفنا  شرکت نکنارکا  یابر  "خشم  لکنترو    هیجانات مدیریت" هایرسمینا  هکننداربرگز •

  96  همادر آذر  

  کلینیک  پلیازدواج در    ورمشاو    بیاضطرا  تختالالا  مانگردر  اده،خانوزوج و   مانگردر •

 تهران درذهن    نخشادر  تیهآ تخصصی قفوو    تخصصی



 

 

 روزبه  نشناسیو روا  ورهمشا  تخدما  مرکزاز ازدواج در   پیش  ورمشاو   ادهخانوزوج و   مانگردر •

 تهران 

  نشناسیو روا ورهمشا  تخصصی  کلینیکازازدواج در    پیش  ورمشاو   ادهخانوزوج و   مانگردر •

 کیهان  

 مقاالت:

 حل  بر  مانیدر  ارهرحوط  دیکررو  ثربخشیا  سیربر  (.1389)م.    ،نیهقا، م؛ د  سولیر  جهاخو ✓

ه ادخانو شناسی  سیبآ  ملی  هکنگر  مینراھچ.  جینزو  ناشوییز  تضارتعا

  1398همادیبهشتار

 منفی  خلق  نشناختیروا  دبعاا  بین  رابطه  ع.ر.  د،فر  جمشیدیم؛    ،دهقانیم؛  ،سولیر  جهاخو ✓

. اتفقر  نستو  ھناحیدر    مزمندرد    به  مبتال  رانبیمادر    حرکتی  نیاناتو  بااز درد    سترو

 1369؛11( 2:)  49-34 .نشناختیروا  سالمتدر  مه پژوهش  فصلنا

 :پ چا یرو ز هشد پ چا کتب

.  ادهخانو یآور  بتا  تقویت  (1391)م.   ،عباسیس؛    ،محمدیم؛    ،سولیرجه  اخوم؛ ،هقانید ▪

 (هشد  ،چاپ)ترجمه  .تهرانهنژدا  راتنتشاا

 .شدر  راتنتشاا.شخصیت  نشناسیروا (1395) و همکارانم؛    ،سولیر  جهاخوم؛   ،دهقانی ▪

 ه(شد  پچا  ،رجمهتتهران)

 (آن  مدیریت  های  هشیودرد و    )شناخت  مزمندرد    (1396)م.  ،سولیر  خواجهم؛   ،هقانید ▪

 (هشد  پچا  ،تالیف).تهران.  شدر  راتنتشاا

  یابر هنماییرا)  یربیما  ابضطرا  (.غلبه برمنجاا  لحادر   ،.)تألیفم  ،سولیر  جهاخو ▪

 تهران .شدر  راتنتشاا  (نمانجویادر

 :ها هکنگرو  شیزموآ یه ها گارکادر  شرکت

o 1387ماهاردیبهشت  .خانواده  شناسی  آسیب  ملی کنگره  سومین  در  شرکت  

o 1389ماه  اردیبهشت.  خانواده شناسی  آسیب  ملی  کنگره  چهارمین در  شرکت 



 

 

o 1381 اسفندماه.  شناختی  علوم  المللی  بین  کنفرانس  سومین  در  شرکت 

o شهیدبهشتی   دانشگاه جنسی، اختالالت رفتاری -شناختی درمان آموزشی کارگاه در شرکت

 1387اردیبهشت

o مرکز یعقوبی، حمید دکتر درمان، و مداخله-کودکان جنسی سوءاستفاده کارگاه در شرکت 

 1392مهرماه    زندگی  مشاوره

o کلینیک  ،دهقانی  محسن  دکتر  جنسی،  اختالالت  درمان  و  تشخیص   ،حبهمصا  کارگاه  در  شرکت 

 1392  ماهمهر  ،کیهان  درمانی  روان  و  مشاوره  تخصصی

o مشاوره مرکز علیلو، محمود مجید دکتر فراگیر، اضطرابی اختالالت درمان کارگاه در شرکت 

 1392ماه  دی زندگی

o محمدی،  ابوالفضل دکتر اضطرابی، شایع اختالالت رفتاری شناختی درمان کارگاه در شرکت 

 1392  ماه  بهمن  زندگی،  مشاوره  مرکز


