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 16. واحد3.ط  181میدان ونک.خ مالصدرا.خ شیرازي شمالی.نبش کوچه شهریار.پالكآدرس کلینیک:

 درمانگر بالینیو روانشناس و هیپنوتراپیست  : تخصص

 حوزه فعالیت:

 وج درمانگرز 
 یاضطراب  یتیو شخص   یمان اختالالت خلقدر 
 شاوره قبل از ازدواجم 
 مشاوره و درمان خیانت 
 مشاوره تخصصی طالق 
 معنویت درمانگر  
 طرحواره درمانگر متخصص درمان با رویکردCBT 
 رواندرمانی ACT 

 سوابق تحصیلی:

 روانشناسی بالینیدانشجوي دکتري   -
 روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد رشته   -
 روانشناسی  هکارشناسی رشت -
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 استعدادهاي درخشان دانشگاه آزاد اسالمی  اول و دوم  داراي رتبه -
 عضو انجمن هیپنوتیزم جهانی   -
 عضو انجمن هیپنوتیزم ایران -

 سوابق کاري:

 مدرس فن بیان و مهارت هاي و    وانشناس بالینیبه عنوان ر کلینیک همرازفعالیت در
 ارتباطی

 کوچینگ و درمانگر تخصصی اختالالت روانی)ICF.تهران دانشگاه.آزاد دانشگاه.گلسر  ویلیام( 
 سابقه درمان بالینی درکلینیک مددکاري و مشاوره همراز 
 نگاه نواکلینیک فرابقه فعالیت درس 
   سال تدریس هنردرمانی  18سابقه بیش از 
   سال تدریس روانشناسی  8سابقه بیش از 
 تدریس مهارت هاي زندگی 
  مربی بهبود فردي 
 مربی بهبود سبک زندگی 
 مربی منابع انسانی 
 یکوچ رشد فردي و سازمان 
 مدرس فن بیان و سخنرانی به شیوه ي روانشناختی 
 مدرس مهارت هاي ارتباطی 
  زندگیمدرس مهارت هاي 
  برگزارکننده کارگاه ها و سمینارهاي روانشناسی و آموزشی 
    سال سابقه تدریس رشته هاي هنري و مهارت هاي خودشناسی   18بیش از 
     سال سابقه تدریس روانشناسی با رویکردهاي مختلف به صورت وورك شاپ و   6بیش از

 سمینار
 مبدع روشی جدید در درمان روانشناختی اضافه وزن. 
   دانشگاهمدرس  
 یروانپژوهشگر بالین. 



 

 
: دستاوردها  

 گواهینامه واقعیت درمانی از موسسه ویلیام گلسر استرالیا .سه مدرك بین المللی ازIQS 
 انگلستان. استعدادهاي درخشان از 

 Personal Development Coac Business Coaching. 
 ننویسنده کتاب فراترازبود 
 استعدادهاي درخشان دانشگاه آزاد اسالمی  اول و دوم  داراي رتبه 

 :وابق دوره هاي آموزشیس 

 داراي مدرك تخصصی تربیت مدیران و منابع انسانی  •
داراي مدرك مدیریت ارتباطات داراي مدرك بیزنس کوچینگ تخصصی و کوچینگ مهارت  •

 هاي زندگی
 داراي مدرك سکس تراپی از مرکز تحقیقات علوم رفتاري •
داراي مدرك تخصصی مدیریت زندگی بر اساس تئوري انتخاب ازموسسه ویلیام گلسر  •

 استرالیا

 ، داراي مدرك استادي در رشته دیجیتال مارکتینگ و مهارت هاي بازاریابی، ارتباطات  •

 .سخنرانی و فن بیان از موسسه بیشتراز یک


	 فعالیت درکلینیک همراز به عنوان روانشناس بالینی و مدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی
	 سابقه درمان بالینی درکلینیک مددکاری و مشاوره همراز
	 سابقه فعالیت درکلینیک فرانگاه نو
	 سابقه بیش از ۱۸ سال تدریس هنردرمانی
	 سابقه بیش از ۸ سال تدریس روانشناسی
	 تدریس مهارت های زندگی
	 مربی بهبود فردی
	 مربی بهبود سبک زندگی
	 مربی منابع انسانی
	 کوچ رشد فردی و سازمانی
	 مدرس فن بیان و سخنرانی به شیوه ی روانشناختی
	 مدرس مهارت های ارتباطی
	 مدرس مهارت های زندگی
	  برگزارکننده کارگاه ها و سمینارهای روانشناسی و آموزشی
	  بیش از ۱۸ سال سابقه تدریس رشته های هنری و مهارت های خودشناسی
	  بیش از ۶ سال سابقه تدریس روانشناسی با رویکردهای مختلف به صورت وورک شاپ و سمینار
	 مبدع روشی جدید در درمان روانشناختی اضافه وزن.
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