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برگزاری تاریخ اتمام مجوز  عنوان کارگاه مدرس موسسه ی مجری 

21/3/1402 مرکز خدمات روانشناسی  

مهرآسا ی ومشاوره  

(استان فارس)  

 دکتر نازنین هنرپروران

 دکتر نازنین هنرپروران

 دکتر نازنین هنرپروران

 ساعت(16درمانی )مبانی و اصول طرحواره -1

 ساعت(24زوج درمانی تلفیقی طرحواره و ایماگو )-2

 ساعت( 24روان درمانی اختالالت جنسی )-3

21/3/1402 مرکز خدمات روانشناسی  

مهرآسا ی ومشاوره  

(استان فارس)  

 دکتر نازنین هنرپروران

 دکتر نازنین هنرپروران

 دکتر نازنین هنرپروران

ساعت(32بر روی ذهنیت ها( ) طرحواره درمانی پیشرفته)کار-1  

ساعت(24طرحواره درمانی والدین )-2  

ساعت(16طرحواره درمانی برای اختالل شخصیت مرزی و قربانیان تجاوز )-3  

 

4/4/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

رویش سبز ی مشاوره  

تهران(استان )  

 دکتر مستوره صداقت

 دکتر مستوره صداقت

 دکتر مستوره صداقت

ساعت(32درمانی )طرحواره -1  

ساعت(32درمان مبتنی برپذیرش و تعهد)اکت( )-2  

ساعت(32خانواده درمانی )-3  

4/4/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

حیات ی مشاوره  

()استان البرز  

ساعت(32رفتاری)سی بی تی( )-تربیت درمانگر شناختی-1 دکتر محمد قمری  

11/4/1402  ی مرکز خدمات مشاوره 

ازدواج و خانواده 

 مسیرآسایش

 )استان زنجان(

 دکتر حسن الهی فر

 دکتر حسن الهی فر

 ساعت(16رفتاری )-عملی رویکرد شناختی-مبانی نظری-1

 ساعت( 16رفتاری )-زوج درمانی براساس رویکرد شناختی-2

 

11/4/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

رویش سبز ی مشاوره  

تهران(استان )  

صداقتدکتر مستوره   

 دکتر مستوره صداقت

 ساعت(32درمان شناختی رفتاری )-1

 ساعت(32غنی سازی روابط زوجین )-2

 

25/4/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

سهند  ی مشاوره  

تهران(استان )  

 دکتر  ناصر صبحی قراملکی

 

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

 اختالالت روانیکاربرد گروه درمانی در درمان -1

 ساعت(16)مقدماتی و پیشرفته هر کدام

 کاربرد مصاحبه انگیزشی در تشخیص و مداخالت-2

 ساعت(16)مقدماتی و پیشرفته هرکدام

 تربیت درمانگر حرفه ای در اختالالت بزرگساالن-3

 ساعت( 32)مقدماتی و پیشرفته هر کدام
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25/4/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

سهند ی مشاوره  

تهران(استان )   

 دکتر  ناصر صبحی قراملکی

 

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

 مربیگری آموزش مهارتهای ازدواج و خانواده-1

 ساعت(16)مقدماتی و پیشرفته  

 مربیگری آموزش مهارتهای پیشگیری و کنترل طالق-2

 ساعت(16)مقدماتی و پیشرفته  

 ACTتعهددرمان مبتنی بر پذیرش و -3

 ساعت(23)مقدماتی و پیشرفته هر کدام 

25/4/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

سهند  ی مشاوره  

تهران(استان )  

 دکتر  ناصر صبحی قراملکی

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

 ساعت(16مصاحبه روانشناختی )-1

 تربیت درمانگر حرفه ای حوزه کودکان و نوجوانان-2

 ساعت(32)مقدماتی و پیشرفته  

 ساعت(8اخالق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره  )-3

25/4/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

سهند  ی مشاوره  

تهران(استان )  

 دکتر  ناصر صبحی قراملکی

 

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

 دکتر ناصر صبحی قراملکی

 

 مربیگری طرحواره درمانی-1

 ساعت(16هر کدام)مقدماتی و پیشرفته 

 مربیگری مهارتهای ذهنی-2

 ساعت(16)مقدماتی و پیشرفته هرکدام

 آزمونهای پرکاربرد درحوزه روانشناسی و مشاوره-3

 ساعت( 16)مقدماتی و پیشرفته هر کدام

25/4/1402 انجمن روانشناسی کودکان  

 با نیازهای خاص 

)استان چهارمحال و 

بختیاری،شهرستان 

 شهرکرد(

جاللی دهکردی دکتر داریوش  

 دکتر داریوش جاللی دهکردی

 دکتر داریوش جاللی دهکردی

 دکتر احمد غضنفری

 دکتر احمد غضنفری

 دکتر سعید رحیمی پردنجانی

 دکتر سعید رحیمی پردنجانی

 دکتر سعید رحیمی پردنجانی

 ساعت(8درمان مبتنی بر پذیرش و تهعد)مقدماتی( )-1

 ساعت(8آگاهی)مقدماتی( )شناخت درمانی مبتنی بر ذهن -2

زوج درمانی براساس مداخالت یکپارچه ذهن آگاهی، پذیرش و -3

 ساعت(16تعهد)

 ساعت(8مصاحبه ی بالینی )-4

 ساعت(24آزمون های روانشناختی )-5

 ساعت(8بازی درمانی کودکان با اختالل یادگیری تحصیلی )-6

 ساعت(16)بازی درمانی کودکان با اختالل های عصب روانشناختی -7

 ساعت(8سنجش بالینی کودکان با اختالل های عصبی تحولی )-8

8/5/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

دامون ی مشاوره  

کرمان(استان )   

 دکتر  سیدمهدی حسینی فرد

 دکتر سیدمهدی حسینی فرد

 دکتر سیدمهدی حسینی فرد

 ساعت(32نشانه شناسی مصاحبه تشخیصی و مهارتهای پایه بالینی )-1

 ساعت(32اصول درمان شناختی رفتاری و درمان افسردگی )-2

 ساعت(32درمان شناختی رفتاری اختالالت اضطرابی و وسواس )-3

12/5/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

   مشاوره

 مهرصدرا 

(استان خراسان رضوی)  

 ساعت(32تربیت مدرس مهارتهای زندگی )-1 دکتر نگار اصغری پور زحمتی

12/5/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

آبان ی مشاوره  

(استان فارس)  

 دکتر فاطمه حسنی

 دکتر فاطمه حسنی

 دکتر فاطمه حسنی

ساعت(16)5دی اس ام -مصاحبه بالینی و تشخیص براساس -1  

ساعت(16شناختی )-مبانی نظری و تکنیکهای درمان رفتاری-2  

ساعت(16کمک های اولیه روانشناختی و عاطفی )-3  
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19/5/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

حس زندگی ی مشاوره  

تهران(استان )   

 دکتر داوود هزاره ای

 دکتر داوود هزاره ای

 دکتر داوود هزاره ای

ساعت(24رفتاری)مقدماتی( )-تربیت درمانگر شناختی-1  

ساعت(32رفتاری)پیشرفته( )-تربیت درمانگر شناختی-2  

ساعت( 32و24دام به ترتیب )هرک 2و 1مربیگری مهارتهای زندگی -3  

5/6/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

فرحان  ی مشاوره  

قم(استان )  

 دکتر کامبیز کامکاری

 دکتر زهره عباسی

ساعت(16مقیاسهای هوشی وکسلر کودکان نسخه ی پنجم )-1  

ساعت(16ارزیابی و تشخیص اختالالت دوره ی کودکی و نوجوانی )-2  

5/6/1402 روانشناسی و مرکز خدمات  

حیات ی مشاوره  

البرز(استان )  

 دکتر محمد قمری

 دکتر محمد قمری

 دکتر محمد قمری

ساعت(8زوج درمانی دیالکتیک )-1  

ساعت(8مداخله در بی وفایی زناشویی )-2  

ساعت(8مشاوره قبل از ازدواج )-3  

91/6/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

ی مشاوره  

 گلستان زندگی

اصفهان(استان )  

 دکتر ساالر فرامرزی

 دکتر ساالر فرامرزی

 دکتر ساالر فرامرزی

ساعت(32اختالل های یادگیری در نوشتن )-1  

ساعت(32ختالل های یادگیری غیرکالمی ) -2  

ساعت(32ختالل های یادگیری در خواندن ) -3  

91/6/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

   مشاوره

 حس زندگی

تهران(استان )  

بوستانی پوردکتر علیرضا   

 دکتر علیرضا بوستانی پور

ساعت(16زوج درمانی یکپارچه نگر )-1  

ساعت(16زوج درمانی سیستمی )-2  

2/8/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

فرحان ی مشاوره  

قم(استان )   

 دکتر زهره عباسی

 دکتر زهره عباسی

 دکتر زهره عباسی

ساعت(16مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان)-1  

ساعت(8شناخت درمانی کودک و نوجوان )-2  

ساعت(16ارزیابی و تشخیص و درمان اضطراب کودک و نوجوان )-3  

9/8/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

رشد ی مشاوره  

(استان فارس)  

 دکتر ژاله رفاهی

 دکتر ژاله رفاهی

 دکتر ژاله رفاهی

ساعت(24مشاوره پیش از ازدواج با موارد دشوار )-1  

ساعت(8مشاوره زوج و خانواده )مبانی -2  

ساعت(32شناسایی، پیشگیری، تشخیص و مداخله در خیانت و طالق )-3  

28/8/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

آرامش ی مشاوره  

تهران(استان )  

 دکتر جواد خلعتبری

 دکتر جواد خلعتبری

ساعت(32( )1رفتاری)پیشرفته-درمان شناختی-1  

ساعت(32( )2هرفتاری)پیشرفت-شناختیدرمان  -2  

 دکتر جواد خلعتبری

 دکتر جواد خلعتبری

 دکتر جواد خلعتبری

ساعت(32رفتاری)مقدماتی( )-درمان شناختی -1  

ساعت(32مربیگری مهارتهای زندگی )-2  

ساعت(32زوج درمانی مبتنی بر طرحواره و اکت )مقدماتی( )-3  

17/10/1402 انجمن علمی روانشناسی  

 انتظامی ایران

 دکتر احمد سوری

 دکتر احمد سوری

 دکتر احمد سوری

 ساعت(16آشنایی با سنجش و تفسیر بالینی وکسلر کودکان ویرایش پنجم )-1

-3ساعت( 8فرم بلند )اجرا، نمره گذاری و تفسیر( ) mmpi-567آزمون-2

 ساعت(4)اجرا، نمره گذاری و تفسیر( ) neo-240-pi-rآزمون
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18/10/1402 خدمات روانشناسی و  مرکز 

مشاوره موسسه ی آموزش 

 عالی جهرم

 دکتر ژاله رفاهی

 دکتر ژاله رفاهی

 دکتر ژاله رفاهی

 ساعت(24مشاوره پیش از ازدواج با موارد دشوار )-1

 ساعت(8مبانی مشاوره زوج و خانواده )-2

 ساعت(32شناسایی، پیشگیری، تشخیص و مداخله در خیانت و طالق )--3

1/11/2140 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی فرحان 

قم(استان )  

 دکتر محمد ربیعی

 دکتر زهره عباسی

 دکتر زهره عباسی

 ساعت( 16مشاوره ی تحصیلی )افزایش توجه و تمرکز( )-1

 ساعت( 8مداخالت روانی و اجتماعی در بالیا )-2

 ساعت( 8مداخالت روانشناختی کودکان سوگ و طالق  )-3

30/11/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی حس زندگی

تهران(استان )  

 دکتر سعید حیدری

 دکتر سعید حیدری

 دکتر سعید حیدری

 ساعت(32رفتاری)مقدماتی( )-درمان شناختی-1

 ساعت(32رفتاری)پیشرفته( )-درمان شناختی-2

 ساعت(16درمان مبتنی بر شفقت )-3

 دکتر سعید حیدری

 دکتر سعید حیدری

سعید حیدریدکتر   

 ساعت(16مشاوره ی پیش از ازدواج )-1

 ساعت( 32و  24)به ترتیب  2و  1مهارتهای زندگی -2

 ساعت(16آسیب شناسی روانی )-3

30/11/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی نورخرد

تهران(استان )  

 دکتر زهره نصیری زارچ

 دکتر زهره نصیری زارچ

 ساعت(24نوجوان )طرحواره درمانی کودک و -1

 ساعت(8حرکتی )-یکپارچگی حسی-2

8/12/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی همدلی

)استان کرمان(   

 دکتر عشرت کریمی افشار

 دکتر عشرت کریمی افشار

 دکتر عشرت کریمی افشار

 ساعت(32( )1خانواده درمانی )مقدماتی-1

 ساعت(32( )2خانواده درمانی )مقدماتی-2

 ساعت(32خانواده درمانی )پیشرفته( )-3

 دکتر عشرت کریمی افشار

 دکتر عشرت کریمی افشار

 ساعت(TOT( )32مهارتهای زندگی)-1

 ساعت(32کارگاه اختالالت جنسی )-2

8/12/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی رها 

 )استان اصفهان(

 دکتر رضا شریفی

 دکتر رضا شریفی

 دکتر رضا شریفی

 ساعت(32مداخالت زوج درمانی در تعارض های شدید و مشاوره ی طالق)-1

 ساعت(32رفتاری پیشرفته و یکپارچه نگر )-زوج درمانی شناختی-2

 ساعت(32مداخالت روانشناختی در مشاوره قبل از ازدواج و ازدواج مجدد )-3

15/12/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی ندای مهرگان

 )استان گیالن(

 دکتر قربانعلی یحیایی

 دکتر قربانعلی یحیایی

 دکتر قربانعلی یحیایی

 ساعت(32کارگاه زوج درمانگری )-1

 ساعت( 32طرحواره درمانی برای زوج ها )-2

 ساعت(32طرحواره درمانی برای درمانگرها )-3

20/12/1402 دانشکده روانشناسی و  

علوم تربیتی دانشگاه 

 تهران

 دکتر محمد خدایاری فرد

 دکتر محمد خدایاری فرد

دوره ی تعامالتی پرورش مدرس و توان افزایی مهارتهای نیک -1

 ساعت(24زیستن)

 ساعت(16سلسله جلسات بررسی و تحلیل مراجعان دشوار )-2

21/12/1402 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی فانوس خرد

)استان البرز(   

 دکتر افسانه علیزاده اصلی

اصلی دکتر افسانه علیزاده  

 ساعت(32درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )-1

 ساعت(16تفسیر نقاشی کودکان )-2
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19/1/1403 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی باران امید

 )استان خوزستان(

 دکتر عباس امان اللهی

 دکتر عباس امان اللهی

 دکتر عباس امان اللهی

 ساعت(32تربیت درمانگر جنسی )دوره ی مقدماتی()-1

 ساعت(32()1تربیت درمانگر جنسی )دوره ی پیشرفته -2

 ساعت(32()2تربیت درمانگر جنسی )دوره ی پیشرفته -3

 دکتر عباس امان اللهی

 دکتر عباس امان اللهی

 دکتر عباس امان اللهی

  1کارگاه جامع زوج درمانی -1

 ساعت(24رفتاری()-)مبانی زوج درمانی، زوج درمانی شناختی 

 2زوج درمانی  کارگاه جامع -2

 ساعت(24رفتاری پیشرفته()-)زوج درمانی شناختی 

  3کارگاه جامع زوج درمانی -3

 ساعت(24زوج درمانی یکپارچه نگر()-)زوج درمانی راه حل محور

19/1/1403 مرکز تخصصی مشاوره  

ازدواج و خانواده خانواده 

)استان تهران( خوب  

 دکتر فاطمه فروزش یکتا

ادکتر فاطمه فروزش یکت  

 ساعت(32مربیگری مهارتهای زندگی ) -1

آموزش مشاوره ی پیش از ازدواج به همراه تفسیر آزمون های  -2

 ساعت(16شخصیت)

26/1/1403 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی باران امید

 )استان خوزستان(

 دکتر عباس امان اللهی

 دکتر عباس امان اللهی

 دکتر عباس امان اللهی

 ساعت(24روش گاتمن)دوره ی مقدماتی( )زوج درمان به -1

 ساعت(24( )1زوج درمانی به روش گاتمن)دوره ی پیشرفته-2

 ساعت(16زوج درمانی به روش گاتمن)دوره ی پیشرفته( )-3

 دکتر عباس امان اللهی

 دکتر عباس امان اللهی

 

 ساعت(24مشاوره ی پیش از ازدواج )-1

 ساعت(16مداخله در خیانت های زناشویی )-2

28/1/1403 مرکز خدمات روانشناسی  

فرحان  ی ومشاوره  

 )استان قم(

 دکتر زهره عباسی

 دکتر زهره عباسی

 دکتر زهره عباسی

 دکتر علیرضا زرندی

 ساعت(24مربیگری مهارتهای خودآگاهی و همدلی )-1

 ساعت(8مربیگری تفکرنقاد و تصمیم گیری، تفکرخالق و حل مسئله )-2

ارتباط موثر و روابط بین فردی)مهارتهای مربیگری مهارتهای -3

 ساعت(16اجتماعی()

 ساعت(ISTDP( )24روان درمانی پویشی و کوتاه مدت)-4

9/2/1403 مرکز خدمات روانشناسی و  

مشاوره ی حس زندگی 

 )استان تهران(

 دکتر یقوب شفیعی فرد جونقانی

 دکتر یعقوب شفیعی فرد جونقانی

 ساعت(24طرحواره درمانی )-1

 ساعت(32رفتاری)مقدماتی( )-کارگاه شناختی-2

9/2/1403 مرکز خدمات روانشناسی و  

 مشاوره ی صداقت

 )استان آذربایجان شرقی(

 دکتر یحیی عراقی

 دکتر یحیی عراقی

 دکتر بهرام اصل فتاحی

 ساعت(16اخالق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی )-1

 ساعت(16خانواده درمانی با رویکرد بوئن )-2

 ساعت(8پیش شرط های موفق در ازدواج )-3

9/2/1403 مرکز خدمات روانشناسی و  

مشاوره ی حس زندگی 

 )استان تهران(

 دکتر یقوب شفیعی فرد جونقانی

 دکتر یعقوب شفیعی فرد جونقانی

 دکتر یعقوب شفیعی فرد جونقانی

 ساعت(32( )1رفتاری)پیشرفته-کارگاه شناختی -1

 ساعت(32( )2پیشرفتهرفتاری)-کارگاه شناختی -2

 ساعت(32رفتاری )-کارگاه تربیت درمانگر شناختی-3


