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 تحصيالت
 دانشگاه آزاد واحد رودهن  –كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي 

 
 سوابق كاري 

 ماه 80به مدت  )بنياد نيكوكاري رايحه(كلينيك همدلي در  مشاور و مصاحبه گر
 ماه 20در مركز مشاوره راه بهتر به مدت ) خانواده ج ووزفردي، ( و تلفني حضوري مشاوره رائها
 ماه 6به مدت  سامان ذهندر مركز مشاوره ) و خانواده ، زوجفردي( حضوريمشاوره  رائها

 ماه 60در مركز سوء مصرف مواد زندگي جديد به مدت ) اعتياد، فردي و خانواده( ارائه مشاوره حضوري 
 ماه 18در مركز سوء مصرف مواد آرمان حيات به مدت ) اعتياد، فردي و خانواده( ارائه مشاوره حضوري 

 ،)اثرات مطلوب و نامطلوب(تشويق فرزندان  خودكارآمدي، برقراري ارتباط موثر، مهارتهاي زندگي، آموزشي ايهه اجراي دور
، خانه سالمت قزل در بنياد نيكوكاري رايحهافسردگي  و مقابله با استرسچگونگي ، )علل و راه حلنشانه ها، (امتحان اضطراب 

 و دانشگاه رودهن) وابسته به شهرداري(قلعه 
 عضو انجمن روانشناسي ايران

 )جهت دريافت پروانه مرحله مصاحبه( عضو سازمان نظام روان شناسي و مشاوره
مسئول سال فعاليت در شركتهاي سمن، پارس بهين سيستم، تسكو و ايپاكو با سمت هاي كارشناس بازرگاني،  12مدت 

 ...مسئول آرشيو فني و كتابخانه، مسئول آموزش و تبليغات، 
 

 دوره هاي آموزشي گذرانده 
 ساعت 24به مدت دوره آموزشي زوج درماني سطح يك، مشاوره پيش از ازدواج تحت نظر دكتر علي صاحبي 

 ساعت 24دوره آموزشي زوج درماني سطح دو، مداخالت موثر در حل تعارضات زناشويي تحت نظر دكتر علي صاحبي به مدت 
 ساعت 24تحت نظر دكتر علي صاحبي به مدت  مداخله در روابط فرازناشوييدوره آموزشي زوج درماني سطح سه، 

 ساعت 100مركز جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران به مدت دوره آموزشي تربيت مدرس مهارتهاي زندگي در 
 ساعت 60به مدت  سازمان نظام روانشناسي و مشاوره عضودوره آموزشي فنون مشاوره تحت نظر دكتر باقر ثنايي 



 ساعت 50در مركز ملي مطالعات اعتياد به مدت ويژه روانشناسان  (MMT)دوره آموزشي درمان نگهدارنده با متادون 
  ساعت 24صاحبي به مدت  علي واقعيت درماني تحت نظر دكتردوره آموزشي 

 ساعت 32رفتاري دكتر موتابي به مدت  –دوره آموزشي زوج درماني شناختي 
 ساعت 18به مدت  (HIV)دوره آموزشي رفتارهاي پرخطر 

 رفتاري استرس در مركز مشاوره دانشگاه تهران –دوره آموزشي مهارتهاي شناختي 
 رفتاري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه تهران –دوره آموزشي مهارتهاي شناختي 

 كارگاه مهارتهاي ارتباطي با رويكردهاي درماني مختلف
 كارگاه ارتباط و فرا ارتباط زناشويي در مركز انجمن روانشناسي ايران

 كارگاه چگونه شاد زندگي كنيم در دانشگاه رودهن
 در دانشگاه رودهن) انتخاب –شناخت (كارگاه آسيب هاي ازدواج 

 دوره آموزشي مديريت و دريافت كارت مديريت آموزشگاهي از سازمان فني و حرفه اي
 

hd_ghasemlo@yahoo.com:  mail-E 
 66031361: تلفن ثابت     09123387754: تلفن همراه 
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