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 تعالیبسمه 

 مشخصات فردی

          1359/7/27:تاریخ تولد             : میرزازادهنام خانوادگی         نگار: نام

              09126091941:ماره تماسش

 :  سوابق تحصیلی

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی فارغ التحصیل -1

 دکتری روانشناسی -2

  :سوابق کاری

علمی و  به مدت دو سال تحت نظارت دکتر عبدالرحیم حزینی در بیمارستان شهدای تجریش و فیروزگر تهران بر روی بیماران مبتلا به سرطان پژوهش های -1

 مشاوره بالینی انجام داده ام.

 و.... فعالیت نموده ام. و سایکوتیک. پارانویید ، افسردهدر بیمارستان امام حسین تحت نظارت دکتر جمال شمس بر بیماران وسواس -2

   19در حال حاضر پژوهش بر بیماران کوید  -3

 در مرکز مشاوره صبا شروع به فعالیت بالینی کرده ام. 1393از پاییز  -4

 مشاوره بالینی در کلینیک آریا -5

 رامشمشاوره بالینی در مرکز روانشناسی  -6

 مشاوره بالینی در مرکز روانشناسی رهیاب -7

 روانشناسی صهبامشاوره بالینی در مرکز  -8

 مشاوره بالینی در مرکز روانشناسی نیک آرام -9

 مشاوره بالینی در مرکز روانمهر -10

 در سراهای محله تهرانپارس و سرای محله پونک مشغول به مشاوره بالینی و برگزاری کارگاهها بوده ام. -11

 در کلینیک فرهنگ منطقه آریاشهر تهران مشاوره بالینی نموده ام. -12

 دوره ههای درمانی

 دوره مشاوره قبل از ازدواج -1

 دکتر فرشته موتابی مرکز سگالبا استادی خانم دوره زوج درمانی مقدماتی  -2

   با استادی خانم دکتر فرشته موتابی مرکز سگال دوره زوج درمانی پشرفته -3

   با استادی خانم دکتر فرشته موتابی مرکز سگال دوره درمانی خیانت زناشویی -4

   با استادی خانم دکتر فرشته موتابی مرکز سگال دوره درمانی شکست عاطفی -5

 بشارت دکترمحمد علی دوره درمانی سکس تراپی -6

   با استادی خانم دکتر فرشته موتابی  و دکتر لادن فتی مرکز سگال دوره درمانی تنظیم هیجان -7

 و دکتر لادن فتی مرکز سگال  با استادی خانم دکتر فرشته موتابی  درمانی شناختی رفتاری اختلالات هیجانیدوره کامل  -8

 با استادی دکتر مژگان صلواتی دوره طرحواره درمانی -9

 با استادی خانم دکتر فرشته موتابی  و دکتر لادن فتی مرکز سگال دوره کامل مهارت های زندگی -10

 دوره درمانی بیماری افسردگی و وسواس -11

 ACTدوره های درمانی  -12

 دوره ذهن آگاهی -13

 واقعیت درمانه درمانی رویکرد ورد -14
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 زیر نظر دکتر نیما قربانی ISTDPدوره روانپویشی  -15

 دکتر آذرخش مکریمرکز ملی مطالعات اعتیاد  دوره درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان -16


