
عضو سازمان نظام روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن روانشناسی امریکا 

مجوز سازمان نظام روانشناسی

مجوز سازمان بهزیستی

مجوز همکاري با فرهنگسراهاي کلیه مناطق شهرداري تهران

APA

عضوی تها و مجوزها

سوابق شغلی

موسس کلینیک روانشناسی روان آرام

مشاور و درمانگر کلینی ک حال خوب زندگی

درمانگر و مسئول فنی کلینیک حال خوب زندگی 

مشاور مدرسه مناطق 1 و 3 آموزش و پرورش

مدرس دانشگاه آزاد رودهن

مدرس دانشگاه آزاد اسالمشهر

مدرس دانشگاه آزاد تاکستان

مدرس دانشگاه آزاد واحد الکترونیک 

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

دکتري تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد

دکتري تخصصی روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان

 در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

����� �عایا� تا ا نا ر آز د

حوزه فعالیت

مشاور فردي

مشاور ازدواج

مشاور خانواده

مشاور و درمانگر کودك و نوجوان

dr.aminolroaya

+98 902 17 64 222

+98 21 88 21 61 00

www.ravanaramclinic.com

تهران م ونک خ مالصدرا خ شیرازي

 شمالی نبش  ك شهریار پ 181 ط

 3 واحد 16
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دور هها و گواهینام هها

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی تست وکسلر و 

مهار تهاي زندگی

اجرا، نمون هگذاري و تفسیر نسخه نوین تهران استنفورد 

MMPI2RFآزمون شخصیت 

کارگاه اختالالت یادگیري

CBTکارگاه درمانگري با رویکرد شناختی -رفتاري 

کارگاه لکنت زبان

ADHDکارگاه تشخیص و درمان 

T.A.T و آزمون C.A.Tکارگاه آزمون 

 Psycho motor disorderکارگاه اختالالت روانی حرکتی 

C.P.Tکارگاه بازدرمانی شناختی رفتاري 

کارگاه اوتیسم

کارگاه دور ههاي سوپرویژن اوتیسم

P.M.Tکارگاه مهار تهاي فرزندپروري 

MCMIکارگاه اجرا و تفسیر بالینی آزمون میلون 

کارگاه اختالالت اضطرابی 

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی

کارگاه داروشناسی در روا نشناسی

کارگاه ذهن آگاهی و بهزیستیروانی دانشگاه رایس
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