
 

 «به نام او»

 عذرا عظیمی  :نام و نام خانوادگی
                        اهوازمحل تولد:             1362تاریخ تولد:    

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

 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:

  کارشناس ارشد مشاوره :تخصص

 حوزه فعالیت:

 مشاوره فردی  ✓

 مشاوره پیش از ازدواج  ✓

 )بحران های میانسالی، روابط عاطفی،فرزند پروری(روانشناسی زنان با رویکرد تحلیلی و عمقی ✓

 طرحواره درمانی  ✓

 مشاوره مشکالت فردی با رویکرد اگزیستانسیالیسم  ✓

 سوابق تحصیلی:

 راهنمایی دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی رشته مشاوره و  

 کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مدرسه از دانشگاه تهران  

 سوابق کاری:

 1392تا 1390روانشناس در دبستان ایران زمین از فعالیت به عنوان  •

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


 

        1390فلسفه برای کودکان در دبستان پیوند و ایران زمین از  p4cفعالیت به عنوان مدرس •

 91تا 
   1393فعالیت به عنوان مشاور تحصیلی،روانشناسی و مدرس آموزشی در دبیرستان فرهنگ •

نمونه دولتی شهید فعالیت به عنوان مشاور تحصیلی،روانشناسی و مدرس آموزشی در دبیرستان  •

 1395تا  1393بهرامی از 

 تا کنون  1396فعالیت به عنوان روانشناس در دبیرستان غیر انتفاعی کوشش ازسال  •

 :وکارگاهی سوابق دوره های آموزشی

 ساعت  30مدرس:دکتر رضا قریب به مدت  __  p4cدوره تربیت مربی ▪

 ساعت  10مدرس:دکتر شیوا دولت آبادی و دکتر فرنگیس کاظمی به مدت  __   EMDRدوره  ▪

 ساعت  40مدرس: دکتر یاسر مدنی به مدت  __ دوره سوپروایزر مشاوره ▪

 ساعت  16مدرس:دکتر مهرنوش اثباتی به مدت __ دوره درمان متمرکز بر شفقت  ▪

 ساعت 8مدرس: دکتر فرنوش اوقافی به مدت__ درمانگری آدلریدوره  ▪

 ساعت  12در مرکز روان درمانی طرحی نو به مدت  دوره روانشناسی اگزیستانسیال ▪

 ساعت   12در مرکز روان درمانی طرحی نو به مدت  دوره دوم روانشناسی اگزیستانسیال ▪

 ساعت  5مدرس: دکتر حسین اسکندری به مدت __ دوره روایت درمانی ▪

 ساعت  80مدرس:صالح نجفی مجموعا به مدت   __ دوره اول و دوم اشنایی با فلسفه غرب ▪

 10مدرس: دکترمحمدرضا سرگلزایی به مدت __ دوره تحلیل تست کلیدواژه و تحلیل رویا  ▪

 ساعت

 ساعت  10مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی به مدت __ دوره سوپرویژن  ▪

مدرس: دکتر حمید بهرامی مجموعا به   __ دوره طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته  ▪

 ساعت 130مدت

  


