
 

 «به نام او»

 نعیم مهیاری :نام و نام خانوادگی

                       محل تولد:      تاریخ 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:

 روانشناسیرشته :کارشناس ارشد تخصص

 زوج درمانگر  / روان تحلیلگر/ طرحواره درمانگر و روانکاو 

 حوزه فعالیت:

 ینیدرمان اختالالت بال ✓

 وسواس ...   ،یاضطراب، افسردگ ✓

 طرحواره درمانگر ✓

 مشاوره فردی ✓

 مشاوره قبل از ازدواج ✓

 زوج درمانگر ✓

 یفرد  انیمشاوره م ✓

 ،یابیاستعداد    ی/شغل   ی/ لیمشاوره تحص  ✓

 ... یزشیمشاوره انگ ✓

 سوابق تحصیلی:

 عمومی  کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 
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 عمومی  کارشناسی رشته روانشناسی 

  سوابق کاری:

 ؛یها  نهیدر زم ی و سخنران س یتدر  تجربه  سال  ستیب

 ی روانشناس •

 یشناس  تیشخص  •

 یچهره شناس •

 یخط شناس •

 انیفن بو    زبان بدن •

 رفتار  یگذار  ریتأث •

 :درمانی کار ابقوس 

 معتبر.  یها  کینیدر کل  مشاورو    درمانگربه عنوان    تیهفت سال سابقه فعال    

 :و کارگاهی سوابق دوره های آموزشی

 یدر پ  یسب مقام اول ابتکارات در چهار دوره پک ➢

 بار در جهان  نیاول  یبرا  switch play  هیارائه دهنده  فرض ➢

 درخشان یعضو انجمن استعدادها ➢

 و حق تدریس و برگزاری کارگاه  MMTکارگاه ساعت  40دارای گواهینامه گذراندن   ➢

و حق تدریس پیش از ازدواج / پس از ازدواج/ و طالق دارای گواهینامه گذراندن کارگاه های   ➢

 و برگزاری کارگاه 

 : تست های روانشناختی ساعت کارگاه  20دارای گواهینامه گذراندن   ➢

• TAT  

• CAT 

• K.H.T.P )تست خطوط شناسی( 

 این زمینه حق تدریس و برگزاری کارگاه درو   



 

و حق تدریس  MMPIو تست  شخصیت شناسیساعت کارگاه 20دارای گواهینامه گذراندن  ➢

 و برگزاری کارگاه 

  (ADHD)کودکان بیش فعالساعت کارگاه شناخت و روان درمانی 40دارای گواهینامه گذراندن  ➢
  در این زمینه  و حق تدریس و برگزاری کارگاه

و حق تدریس و  (Body languageزبان بدن)ساعت کارگاه 40دارای گواهینامه گذراندن ➢

 برگزاری کارگاه 

)درمان افسردگی، وسواس، زمینه  رد  CBTساعت کارگاه آموزشی  50دارای گواهینامه گذراندن   ➢

 و حق تدریس و برگزاری کارگاه   گفتار درمانی و ریلکسیشن(

              MBTIها(  تیپولوژی)شناخت آرکی تایپساعت کارگاه  60دارای گواهینامه گذراندن   ➢

 حق تدریس و برگزاری کارگاه و  

گواهینامه حضور و ایراد سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات  ➢

 1393رفتاری سال  

 

 

 


