
 

 

 «به نام او»

 سمیه سعیدی  نام و نام خانوادگی:

  1366تاریخ 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 بالینی با گرایش خانواده درمانی تخصص:

  حوزه فعالیت:

 اب ضطرا زهحو بالینی مانگردر ✓

 گی دفسرا ✓

   اسسوو ✓

  شخصیت تختالالا ✓

 مانگر زوج در  ✓

 سوابق تحصیلی:

 کارشناسی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی

 دانشگاه شهید بهشتی  روانشناسی بالینی با گرایش خانواده درمانیکارشناسی ارشد 

 سوابق کاری:

 تاکنون  1394از  شخصیت( تختالالوا گیدفسرا ابضطرا) حوزه فردی بالینی مانگردر ✓

 تاکنون  1395بالینی از مانگرزوج در  ✓
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 مدرس دانشگاه  ✓

 1395 تا 1394 شد(و ر رماآ ) بالینی نشناسیروا  شدار مایشیآز  رکنکو تالاسو احطر ✓

 1393-1394بهشتی  شهید هنشگادا  ،هشیوپژ نتومعا  هشیوپژ  سشنارکا رستیاد ✓

  شناسیر کارکنکو نطلباو داو شناسیر کا ننشجویا دا به ستنباطیو ا توصیفی رماآ  رسمد ✓

 1393 تا 1392نشناسیروا شدار ننشجویادا تحقیقروش  رماآ  خصوصی رسمدو  شدار

 1394 تا 1391 شدار شناسیرکا رکنکو نطلبا داو  به نیروا  شناسی سیبآ رسمد ✓

 1394 تا 1391  شدار  شناسیرکا رکنکو نطلبا داو  به بالینی لصوا رسمد ✓

 ادمو كتردر دوره  ادفرو ا شخصیت زهحو دیفر تمشکال  بالینی مانگردر  ،حاضر لحادر  ✓

 د باآ دتسعادر  قعوا حیاراه ا کلینیکدر  لکلیا تباومشر و 

 نک در و قعوا هنذ نخشا در  تیهآ  کلینیک مانگرزوج در  ،حاضر لحا در ✓

   نبخشیاتوو  پیافیزیوتر کلینیک  سایکوسوماتیک ییهاربیما مانگردر  ،حاضر لحا در ✓

   نکدر و  قعوا نما آر

روان   کلینیک لگساربز زهحو تختالالو ا  تمشکال مانگرو در مانگرزوج در  ،حاضر لحادر  ✓

 را مالصددر  قعآرام وا

 آموزشی و کارگاهی: علمی،سوابق 

 ان یرا ریماآ تحلیل مید کاآ نظر تحت تریشاز ا SPSS ارفزا منر لمللیا بین ركمددارای  •

 ان یرا ریماآ  تحلیل مید کاآ نظر تحت تریشاز ا AMOS ارفزا منر لمللیا بین ركمددارای  •

 ان یرا ریماآ  تحلیل مید کاآ نظر تحت تریشاز ا LISREL ارفزا منر لمللیا بین ركمددارای  •

  انیرا ریماآ تحلیل میدکاآ نظر تحت تریشاز ا Smart PLS ارفزا منر لمللیا بین ركمددارای  •

 ان یرا ریماآ  تحلیل مید کاآ نظر تحت تریشاز ا CMA2 ارفزا منر لمللیا بین ركمددارای  •

  ساییرنا با منفی تهیجاناو   ندگیز سبک ،یستی ز یمولفهها بطهرا سیربر حطر هشگروپژ •

،   ناشوییز دعملکر میانجی  عامل: مزمن  قلبی ساییرنا به مبتال دمر  رانبیما جنسی دعملکر

دهقانی و کترد ،حبیبی مجتبی کترد نظر تحت  ادهخانو علمی قطب بهشتی شهید هنشگادا

 1394 تا 1392 دکتر تقوی

   فتی دنال کترو د موتابی فرشته کتر : دنسا رمد،  CBT ساعته106 هگارکا شرکت در •



 

 

  نکترطهماسیا : د رسمد هیدد  سیبآ نکا دکو  انبحردر  خلهامد ساعته 8 هگارکا شرکت در •

   هقانید کترو د  مانیا حلهرا کتر: دنسا رمد  ،پیاتر سکس ساعته 16 هگارکاشرکت در •

  هنشگادا  دكکوو  ادهخانو تخصصی  کلینیکدر observe   ساعت 80، دوره کارورزی •

 موتابی  فرشته کترد نظر تحت بهشتی شهید

  شهید هنشگادا دكکوو  ادهخانو تخصصی کلینیکدر observe   ساعت 80کارورزی •

 ن طهماسیا  ینهرکا کترد تحتنظر بهشتی

و   ادهخانو تخصصی کلینیکدر  لیهاو یابیو ارز یگیرلحا حشر  ساعت 60کارورزی بمدت  •

 بهشتی  شهید نشگادا  دكکو

 

 

 


