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 محمود هدایت نژاد 

 

 سوابق تحصیلی

  1370کارشناس روان شناسی بالینی از دانشگاه تهران در سال 

 

 حوزه فعالیت

 مشاوره قبل و بعد از ازدواج 

 مشکالت ارتباطی زوج ها 

 غنی سازی روابط زوجین 

 مداخالت روان شناختی در طالق 

 ناکامی و شکست بعد از ازدواج 

 شکست های عاطفی 

  ارتباطی بین فردیمشاوره 

 

 سوابق حرفه ای و شغلی

 (1395الی  1370) شناسی بالینی بیمارستان روانپزشکی نیایش مسئولیت اداره واحد روان 

 (1385الی  1380)  شناس بالینی کلینیک اعصاب و روان جمعیت هالل احمر روان 

 (1394الی  1390)  شناس بالینی تیم تخصصی توانبخشی قلبی بیمارستان بقیه ا... روان 

 (1389الی  1385)    شناس بالینی و مشاور مرکز ترک اعتیاد بهجو روان 

 (1394الی  1388)   شناس بالینی و مشاور مرکز ترک اعتیاد خانه مهر روان 

 (1386الی  1383) شناس بالینی و همکار متخصص اعصاب و روان دکتر سید عباس توالیی روان 

 (1386الی  1383)     پزشکی نیایش مدیریت بیمارستان روان 

 (1394)               مدرس کارگاه تاب آوری 

 (1379)          پزشکی مدرس آموزش خانواده بیماران روان 

 

 

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده
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  1380سال      کارگاه خانواده درمانی 

 1381سال     کارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد 

  1381سال      بحرانکارگاه مداخله در 

  کارگاه تشخیص و درمان(PTSD)      1382سال 

  1388سال     کارگاه خانواده و سالمت جنسی 

 1394سال     کارگاه سالمت روانی خانواده 

  1396سال    کارگاه ارتباط مؤثر و حضور در کنار دیگران 

  1397سال      کارگاه مهارت های زندگی 

 

 های ملیشرکت در کنفرانس و همایش 

 سال عنوان ردیف

 1397الی  MS 1385کنگره سالیانه  1

 1398الی  1386 کنگره سالیانه نورولوژی 2

 1398الی  1380 پزشکان ایرانروان ه انجمن علمیکنگره سالیان 3

 1391 داوری و قضاوت از دیدگاه روان شناختیکنفرانس پیش 4

 1391 کنفرانس راهکارهای شاد زیستن 5

 1391 کنفرانس دنیای سایبر و چالش های حوزه سالمت 6

 1392 کنفرانس روان نمایشگری 7

 1392 شناختی سالمت نگرکنفرانس سبک زندگی سالم و مداخالت روان 8

 1393 پزشکیکنفرانس ارتباط فعال با بیماران روان 9

 1393 بخشی مبتنی بر خانوادهکنگره توان 10

 1397 بیماران مغز و اعصابکنگره استرس در  11

 1397 کنگره اختالالت اضطرابی و تأثیر آن در بیماری ها 12

 

 

       

       

      

   

 مقاالت آموزشی تألیف شده
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 سال عنوان ردیف

 1381 توصیه های کاربردی برای خانواده های بیماران اعصاب و روان 1

 1381 بیماری اسکیزوفرنیا چیست؟ 2

 1383 بر نمایش درمانیدریچه ای  3

 1388 چگونه به بهداشت روانی خود کمک نمائیم؟ 4

 1389 روان درمانی چیست؟ 5

 1390 مهارت شاد زیستن 6

 1393 مهارت تاب آوری 7

 1394 ارتباط مؤثر، حضور در کنار دیگران و فلسفه قلب ما 8
 

 سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی

 سال عنوان مقاله عنوان همایش ردیف

1 
سومین کنگره ورزش از دیدگاه پزشکی با 

 تاکید بر پیشگیری
 1374 نقش ورزش در بازتوانی بیماران اعصاب و روان

 دومین سمینار مشاوره و راهنمائی 2
نقش مشاوره با خانواده بیماران اعصاب و روان در 

 کاهش استرس ها
1374 

 1374 هاحلراه -اجتماعی -عوارض روانیی، ننشیاجاره سیاست های توسعه مسکن 3

 1375 چگونگی کمک به فرزندان طالق پیشگیری از طالق 4

5 
پنجمین کنگره علمی تربیت بدنی و 

 ورزش

نقش ورزش و تربیت بدنی بر رشد عاطفی، اجتماعی 

 و روانی کودکان
1375 

 1375 اثرات استرس ناشی از جنگ اولین کنگره اختالالت روانی مزمن 6

7 
اولین دوره آموزش خانواده بیماران اعصاب 

 و روان بستری 

توصیه کاربردی برای خانواده بیماران مبتال به  55

 بیماری اسکیزوفرنیا
1379 

 1384 بهداشت روانی رانندگان و نقش آن در بهبود ترافیک کنگره ترافیک 8

 MSششمین کنگره بین المللی  9
رویکرد روان شناختی به تشخیص و درمان اختالالت 

 MSجنسی در بیماران 
1388 

 1391 وضعیت سالمندی در ایران سالمندی 10

 1393 تی روانیبیک عمر سالمت با خودمراق خودمراقبتی 11

 1394 ارتباط مؤثر، حضور در کنار دیگران و فلسفه قلب ما سالمت روانی خانواده 12

 


