
 

 

 به نام او 

              

 ولماز عبداله زاده سردهاییسخانم  نام و نام خانوادگی:

  nobat.ravanaram@gmail.com :مستقیم نوبت دهی ایمیل 

 02188216100-09905758590 :تلفن مستقیم نوبت دهی

 /https://ravanaramclinic.com مشاوره-وقت - تعیین/ :دهی آنالینلینک مستقیم نوبت 

 16. واحد3.ط  181میدان ونک.خ مالصدرا.خ شیرازی شمالی.نبش کوچه شهریار.پالکآدرس کلینیک:

 یروانشناس  یدکتر  تخصص:

 من درباره

 درمانگر و سکس تراپ زوج  

   خانواده و فردی های  حوزه در  مشاور 

  کودک -نوجوان - بزرگسال جنسی  مشاوره 

 ایران  مشاوره  و  روانشناسی سازمان رسمی  عضو

 های تخصصی روانشناسی  همایش و ها کارگاه  برگزارکننده 

 (. جنسی و عاطفی خود باشیددرمانگر روابط )کتاب  مترجم 

 تحصیلی سوابق

   روانشناسی   دکتری

 تحقیقات(  علوم  واحد ) روانشناسی ارشد  کارشناسی

 شغلی سوابق

 روان   آرامش ندای  روانشناختی  و مشاوره  کلینیک •

 و خدمات روانشناختی خانه مهر  مشاوره  مرکز•

 مرکز مشاوره روان آرام

 سابقه آموزشی

 79 سال  از  تدریس  سابقه
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     برگزارکننده کارگاهای آموزشی 

 ها گواهینامه و ها دوره

)تنها   دکتر ذوالفقاری نیا (.EFTمتمرکز بر هیجان ) دوره مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد -1

 از کانادا با همکاری کلینیک بینش نوین( ISEFT   رسمی فارسی زبانان تایید شده  سوپروایزر

 سوپروایزر تنها )  نیا ذوالفقاری دکتر (. EFT) هیجان بر  متمرکز  رویکرد  باشناخت هیجانات  دوره  -2

 (نوین  بینش کلینیک  همکاری با  کانادا زا  ISEFT  شده  تایید  زبانان  فارسی  رسمی 

  تنها ) نیا ذوالفقاری دکتر(. EFT) هیجان بر متمرکز رویکرد بامارکرهای تشخیصی  شناخت دوره -3

   (نوین بینش   کلینیک  همکاری با کانادا از  ISEFT شده  تایید زبانان  فارسی   رسمی سوپروایزر

   رسمی  سوپروایزر  تنها )  نیا   ذوالفقاری دکتر (.  EFT)   هیجان  بر   متمرکز   رویکرد   با  EMPATHY  دوره -4

 ( نوین بینش  کلینیک  همکاری با کانادا از ISEFT شده تایید  زبانان  فارسی 

 (CBT) رفتاری  شناختی رویکرد با درمانگری جامع دوره -5

 ماورا  روانشناسی   موسسه  –  تهران دانشگاه

 ABCD2))نوجوانان  جنسی رفتارهای  مدیریت   و کودک  جنسی تربیت جامع دوره  -6

   RASESH جنسی سالمت  گروه  – تهران پزشکی  علوم دانشگاه

  خویی مرقاتی دکتر  خانم

 ( SAR)جنسی  دوره آموزشی بازنگری نگرش  -7

Sexual Attitude Reassessment       

 RASESH  جنسی  سالمت  گروه  – تهران پزشکی  علوم دانشگاه

 خویی  مرقاتی دکتر  خانم

   PLIISSIT MODEL درمانی در سکس تراپی با مدل دوره مصاحبه و اقدام  -8

 RASESH  جنسی  سالمت  گروه  – تهران پزشکی  علوم دانشگاه

 خویی  مرقاتی دکتر  خانم

 ( 1)جنسی درمانگر  تربیت تخصصی   دوره  -9

 کامیاب  مشاوره و  روانشناسی   خدمات مرکز

 ( 2تربیت درمانگر جنسی)دوره تخصصی  -12

Initial concepts & perliminary assessment of sexual dysfunctions 
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 تحقیقات

  خانواده و   بهزیستی  پوشش تحت  نوجوان   پسران  در نفس  عزت  و  ارزشها نظام  هویت،  مقایسه   مقاله •

  (1397) مدرسه  روانشناسی  مجله

 دیگر سوابق 

 جنگل(  انتشارات) باشید خود  عاطفی و  جنسی  روابط درماتگر  کتاب  مترجم-

  دکتری دوره نمونه  دانشجوی-

  شفاهی مترجم  عنوان به  میالد  برج   های همایش مرکز  از  تقدیرنامه  دریافت -

 شهری زندگی  و  زنان  همایش مترجم شفاهی در  -

 


