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  آلمانی زبان به  Basicمسلط به 

 : فرهنگی –سوابق اجرایی 

 5915در سال  مسئول طرح همتایاران مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 5915ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد  در دانشگاه علوم پزشکی و فوق برنامه نماینده مدیریت فرهنگی

 5915استاد مشاور انجمن علمی دانشگاه بینالود در سال 

 5915برگزار کننده کالس های آموزشی روانشناختی برای بانک ملی از سال 

 5911مسئول انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 

 5911د از سال کارشناس  فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی مشه

 5911ناظر فرهنگی در فعالیت های فوق برنامه، انتخابات دانشجویی، فعالیت های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 

 5911برگزاری اردو و کالس های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 5911کاندید شورای شهر مشهد 

 5912ای کلینیک های مختلف از جمله روان پژوه از سال مسول دپارتمان روانشناسی و گروه درمانی ه

 5915 سال در کشوری دانشگاهی نشریات در سوم رتبه اخذ و بیداری نشریه مسئول

 5915 سال در فردوسی دانشگاه فرهنگی فعال
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 5931 سال در فردوسی دانشگاه فرهنگی الفع

 5931فردوسی دانشگاه صنفی-پژوهشی طرح در همکاری

 روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده میعل انجمن عضو
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 سوابق کارورزی و دورهای آموزشی گذرانده شده

 

 مدرس مدرک مدرس سال شهر محل برگزاری عنوان آموزشی دوره 

 جمعی از مدرسان  بین المللی 1931 تهران بیمارستان برج میالد سومین کنگره بین المللی روانکاوی 1

 جمعی از مدرسان  بین المللی 1931 مشهد مرکز مطالعات روانکاوی تهران وانکاوی آموزش ر 2

 

  

 

 
 

 1931 مشهد تهران )اسکایپ( سوپرویژن درمان فردی تحلیلی 9
عضو هیئت علمی دانشگاه 

 ایران

دکتر امیر حسین 

 جاللی ندوشن

 1931 مشهد سوئد )اسکایپ( سوپرویژن گروه درمانی تحلیلی 4
و انستیتو گروه درمانی عض

 و انجمن روانکاوی سوئد
 هادی رحیمی دانش

 1931 تهران آمفی تئاتر بیمارستان میالد آموزش گروه درمانی  5
عضو انستیتو گروه درمانی 

 و انجمن روانکاوی سوئد
 هادی رحیمی دانش

 1931 مشهد کلینیک روان پژوه روانکاوی خودشیفتگی 6
عضو انستیتو گروه درمانی 

 انجمن روانکاوی سوئد و
 هادی رحیمی دانش

1 
گروه درمانی تحلیلی به روش 

 فولکس
 1931 مشهد کلینیک روان پژوه

عضو انستیتو گروه درمانی 

 و انجمن روانکاوی سوئد
 هادی رحیمی دانش

 1931 مشهد کلینیک روان پژوه روانشناسی سازمانی و عمل گرا 1
عضو انستیتو گروه درمانی 

 اوی سوئدو انجمن روانک
 هادی رحیمی دانش

 کالس های بازخوانی آثار فروید 3
جهاد دانشگاهی دانشگاه 

 فردوسی
 مشهد

1935 

الی 

1931 
 جمعی از مدرسان  گروه فرویدین مشهد

 1931 مشهد کلینیک جهاد دانشگاهی اخالق حرفه ای روانشناسی 11
هیئت علمی دانشگاه 

 فردوسی

خانم دکتر سپهری 

 شاملو

 وانکاویآموزش ر 11
 ژورنال کالب های عمومی تحلیلی

 بیمارستان ابن سینا 

 کلینیک رهیاب
 مشهد

1939 

الی 

1931 
 جمعی از مدرسان  درمانگران تحلیلی

 جمعی از مدرسان روانکاوان سوئیسی 1936 تهران انستیتو روانکاوی تهران آموزش گروه درمانی تحلیلی 12

19 
کارگاه آموزشی بازخوانی میراث 

 فروید
 دکتر سرگلزایی هیئت عملی دانشگاه 1936 مشهد مرکز جامع آرن

14 Psychoanalysis Case 
Report 

 دکتر مکارمی روانکاو فرانسوی 1936 مشهد کلینیک روان پژوه

 پروفسور گرینبرگ روانکاو آمریکایی 1936 مشهد بیمارستان ابن سینا آموزش روانکاوی 15

 مدرسان دروه: 

 سهیال کیانی -دکتر جاللی  –دکتر هنر بخش ––دکتر علی پژوهنده  –دکتر الهه ساگارد  –دکتر کامران علی پناهی  –دکتر بابک روشنایی 
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 1936 مشهد لینیک روان پژوهک سوپرویژن گروه درمانی تحلیلی 16
عضو انستیتو گروه درمانی 

 و انجمن روانکاوی سوئد
 هادی رحیمی دانش

 1936 تهران کلینیک احیا فروید خوانی 11
فارغ التحصیل از دانشگاه 

 وین -زیگموند فروید

دکتر علیرضا 

 طهماسب

 وفسور سلمان اخترپر روانکاو آمریکایی 1935 مشهد بیمارستان ابن سینا آموزش روانکاوی 11

 جمعی از مدرسان روانکاوان فرانکفورت 1935 تهران کلینیک سیاوشان آموزش روانکاوی 13

 1934 مشهد آستان مهر روانکاوی عملی 21
 هیئت علمی دانشگاه

 شهید بهشتی
 دکتر فرح بخش

 1934 مشهد موسسه خانه روشن دوست 1روانکاوی مقدماتی  21
هیئت علمی دانشگاه 

 شیراز

علی کتر د

 فیروزآبادی

 1934 مشهد موسسه خانه روشن دوست 2روانکاوی مقدماتی  22
هیئت علمی دانشگاه 

 شیراز

علی دکتر 

 فیروزآبادی

 1934 مشهد موسسه خانه روشن دوست 9روانکاوی مقدماتی  29
فارغ التحصیل از دانشگاه 

 وین -زیگموند فروید

دکتر علیرضا 

 طهماسب

 روانکاو سوئیسی 1934 تهران مرکز هم آوا نوجوانروان درمانی تحلیلی  24
پروفسور پاسکال 

 رومن

 دکتر عابدین هیئت علمی دانشگاه 1934 مشهد مرکز جامع آرن گروه درمانی روان تحلیلی 25

 1934 مشهد موسسه خانه روشن دوست ؟ن درمانی تحلیلی چیستروا 26
علوم  هیئت علمی دانشگاه

 پزشکی مشهد
 ثاقبیعلی دکتر 

 خانم عرفانیان -  1934 مشهد کلینیک ذهن برتر تحلیل رفتار متقابل 21

 خانم عرفانیان - 1934 مشهد کلینیک ذهن برتر کارورزی تحلیل رفتار متقابل 21

 دکتر شفیعی پور هیئت علمی دانشگاه 1934 مشهد آستان مهر طرحواره درمانی 23

 طرحواره درمانی 91
ان مرکز روانشناسی و نماینده ژ

 پیاژه
 دکتر عسگری - 1934 تهران

 کشاورزآذیتا دکتر  هیئت علمی دانشگاه 1934 مشهد خانه علوم تربیتی و روانشناسی طرحواره درمانی و انتخاب همسر 91

 آقای جواد حسینی - 1939 مشهد آستان مهر ذهن اگاهی 92

 خانم دکتر حافظ - 1931 هدمش فردوسی دانشگاه مشاوره مرکز ازدواج از پیش کارگاههای سلسله 99

94 
مهارت های زندگی و مهارت های 

 پیش از ازدواج
 1931 مشهد دانشگاه فردوسی

هیئت علمی دانشگاه 

 فردوسی

دکتر صالحی 

 دکترکیمیایی
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 سوابق شغلی و آموزشی

 "دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی "

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 تاريخ پايان شروع تاريخ نوع فعالیت حیطه فعالیت

 Argo 19/3/1936 19/3/1936  تحلیل اجتماعی فیلم  روانشناسی رسانه 5

 -فعالیت فرهنگی در فضای مجازی) درس نامه ی تخصصی فرهنگی فرهنگی -روانشناسی اجتماعی 4

 سازمانی(

 ویژه ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

21/4/1931 24/4/1931 

ل تبلیغات و هدایت افکار عمومی ) درس نامه ی تخصصی اصو روانشناسی رسانه 9

 سازمانی( -فرهنگی

 ویژه ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

19/13/1931 16/13/1931 

 4/11/1931 4/11/1931 تحلیل فیلم طبیب، دانشکده پزشکی روانشناسی رسانه 2

 رسانه و فضای مجازی روانشناسی رسانه 1

 ن نشست نشریات شمال شرق کشورویژه ی کارشناسان اولی

6/11/1931 1/11/1931 

 دانشگاه خراسان  

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 91/9/1931 19/11/1936 روانشناسی رسانه و تبلیغات تدریس 5

 91/11/1931 1/1/1931 روانشناسی رسانه و تبلیغات تدریس 4

 91/9/1931 19/11/1931 انگیزش و هیجان تدریس 9

 Argo 91/1/1931 91/1/1931  تحلیل روانکاوی فیلم  روانشناسی رسانه 2

 Split 91/3/1931 91/3/1931  تحلیل روانکاوی فیلم  روانشناسی رسانه 1

 دانشگاه بینالود

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 91/9/1931 19/11/1936 تاریخ مکاتب روانشناسی و نقد آن تدریس 5

 91/11/1931 1/1/1931 تاریخ مکاتب روانشناسی و نقد آن تدریس 4

 91/9/1931 19/11/1931 تاریخ مکاتب روانشناسی و نقد آن تدریس 9
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 91/9/1931 19/11/1931 روانشناسی اجتماعی کاریردی تدریس 2

 The Circle 91/2/1931 91/2/1931  تحلیل روانکاوی فیلم  روانشناسی رسانه 1

 دانشگاه عطار

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 91/9/1931 19/11/1936 روانشناسی اجتماعی تدریس 5

 91/9/1931 19/11/1931 تمرین عملی روش تحقیق  تدریس 4

 91/9/1931 19/11/1931 روانشناسی اجتماعی تدریس 9

 91/9/1931 19/11/1931 تمرین عملی مشاوره و فنون آن تدریس 2

 دانشگاه شانديز

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 The Experiment 15/2/1934 15/2/1934   تحلیل روانشناسی اجتماعی بر فیلم  روانشناسی رسانه 5

 91/11/1935 1/1/1931 روانشناسی شخصیت تدریس 4

 91/9/1936 19/11/1935 روانشناسی رسانه و تبلیغات تدریس 9

 91/9/1936 19/11/1935 روانشناسی شخصیت تدریس 2

 91/9/1936 19/11/1935 تاریخ مکاتب روانشناسی و نقد آن تدریس 1

 Freud 15/2/1936 15/2/1936بررسی تاریخ روانشناسی بر اساس فیلم  روانشناسی رسانه 1
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 سوابق شغلی و آموزشی

 "داخل استانی روانشناختی  ک و مراکز مشاوره و یگلین"

 مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 در حال ادامه 1/1/1931 مسئول طرح همتایاران روانشناس 1

 26/3/1931 26/3/1931 مشارکت در گزینش روانشناختی فوریت های پزشکی روانشناس 2

   تربیتکانون اصالح   

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت 

 "پذیرش خود"سخنرانی با محوریت  روانشناس 1

 کانون اصالح و تربیت امام علی )ع(

11/9/1931 11/9/1931 

 1/6/1931 1/4/1931 اثر بخشی گروه درمانی طرحواره بر اختالل سلوک گروه درمانی طرحواره 2

 اه بینالودمرکز مشاوره دانشگ  
  

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

  "از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر "طرح  روانشناس 1

 سلسه کالس آموزش های پیش از ازدواج
1/1/1931 1/3/1931 

   کلینیک صدرا  

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 ادامه در حال 1/1/1931 مسئول اجرایی  1

  1/11/1931 گروه درمانگر روانشناس 4

 کلینیک روان پژوه

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 در حال ادامه 15/1/1936 گروه درمانی تحلیلی ویژه بزرگساالن گروه درمانگر تحلیلی 1

 2و  1کارگاه جنون تردید  آموزش روانشناختی 2

 خود باید بدانیم آنجه درباره ی انتخاب های

1/11/1936 1/12/1936 

 در حال ادامه 1/9/1931 فروید خوانی طرح مطالعاتی گروهی 9

 اعلیحضرت بچه آموزش روانشناختی 4

 از خودشیفتگی تا خودپرستی

15/1/1931 15/1/1931 
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 کلینیک رهیاب

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 1936سال  1935سال  بزرگساالن ویژه تحلیلی درمانی گروه لیلیتح درمانگر گروه 1

 1936سال  1935سال  ویژه نوجوانان تحلیلی درمانی گروه تحلیلی درمانگر گروه 2

 در حال ادامه 1935سال  درمانگر فردی درمانگر تحلیلی 9

 علمی سخنرانی بالینی روانشناسی 4

 (است؟ مناسب روانکاوی درمان برای کسی چه)پذیری  تحلیل
 5931سال  1935سال 

 علمی سخنرانی بالینی روانشناسی 5

 چیست؟ روانکاوی در انتقال
 1935سال  1935سال 

 علمی سخنرانی بالینی روانشناسی 6

 چیست؟ روانکاوی متقابل در  انتقال
 1935سال  1935سال 

 موسسه آرن

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 25/3/1931 25/3/1931 "بانو"بررسی چند جانبه ی فیلم  شناسی رسانهروان 1

 Room 2/11/1936 2/11/1936تحلیل روانکاونه فیلم  روانشناسی رسانه 2

 1935سال  1935سال  Divergentتحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم  روانشناسی رسانه 9

 زندگی روشنای کلینیک

 تاريخ پايان خ شروعتاري نوع فعالیت حیطه فعالیت

 1/4/1931 11/1/1931 (پژوهشی طرح) بزرگساالن ویژه تحلیلی درمانی گروه گروه درمانگر تحلیلی 1

 کلینیک نوانديش

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 1935تابستان  1935تابستان  (روانی اختالالت بندی طبقه) DSM 5 اختالالت مقدمه روانشناس 1

 1935تابستان  1935تابستان  سلسله کارگاه های آموزشی  ویژه زوجین کارکنان ارتش روانشناس 2

 کلینیک راشا

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 1935سال  1934سال  گروه درمانی طرحواره گروه درمانگر طرحواره 1

 Freudاس فیلم بررسی تاریخ روانشناسی بر اس روانشناسی رسانه 2

 

 1935سال  1934سال 
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 سوابق شغلی و آموزشی

 "گلینیک و مراکز مشاوره و  روانشناختی  خارج استانی"

 کلینیک دکتر رضوی 

 تهران

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 1935تابستان  1935تابستان  مرور اجمالی نظریه فروید درمانگر تحلیلی 1

 انديشانکلینیک به 

 تهران

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 1936تابستان  1936تابستان  مرور اجمالی بر آموزش گروه درمانی گروه درمانی 1
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 سوابق شغلی و آموزشی

 "بانک ها"

 "پرديس های سینمايی"

 "انجمن های مردمی"

 بانک ملی

 تاريخ پايان تاريخ شروع الیتنوع فع حیطه فعالیت

 هوش هیجانی روانشناسی  سازمانی 5

 ویژه مدیران شعب بانک در استان ها

1/5/1931 19/5/1931 

 مدیریت استرس روانشناسی  سازمانی 4

 ویژه مدیران شعب بانک در استان ها

1/5/1931 19/5/1931 

 تغییر نگرش سازمانی روانشناسی  سازمانی 9

 د بانک در استانویژه مدیران ارش

11/1/1931 19/1/1931 

 پرديس سینما هويزه مشهد

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 Benny`s Video 14/1/1936 14/1/1936تحلیل روانکاوانه فیلم  روانشناسی رسانه 5

 Demolition 21/1/1936 21/1/1936تحلیل روانکاوانه فیلم  روانشناسی رسانه 4

 Funny Games 5/1/1936 5/1/1936تحلیل روانکاونه فیلم  روانشناسی رسانه 9

 شرکت سینمايی پژواک فرهنگ و هنر

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 Room 24/3/1936 24/3/1936تحلیل روانکاونه فیلم  روانشناسی رسانه 5

 گروه تخصصی آموزش کنکور دوپامین

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

 سخنرانی دروغ و ایگو  تدریس 1

 دروغ شناسی از نشانه شناسی ایگو 

11/1/1936 11/1/1936 

 موسسه خانه روشن دوست

 تاريخ پايان تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

  "و خود کاذب "خود حقیقی" روانشناس 1

 وینیکات

1934 1935 

 1935 1934 گروه درمانی تحلیلی ویژه  نوجوانان تحلیلی گروه درمانگر 2



11 

 

 

 فهرست سوابق پژوهشی

 1935  دانشگاه علوم تحقیفات خراسان رضوی ثر بخشی گروه درمانی تحلیلیا.1

 1936 به عنوان مقاله برتر(  همایش  ) انتخاب مقاله . اثر بخشی گروه درمانی تحلیلی2

 در دست اجرا کتاب در حال ترجمه در حیطه روان کاوی دو. 9

 در دست اجرا . یک کتاب درحال ترجمه در حیطه گروه درمانی تحلیلی4

 

 -طرحواره درمانی -نی روان تحلیلیگروه درما -روان تحلیلی -حیطه و رویکرد کاری : روانکاوی

 می باشد. 91/14/1931 این رزومه تا تاریخ

 1935 1934 گروه درمانی تحلیلی ویژه  بزرگساالن گروه درمانگر تحلیلی 9

 1935 1934 درمان فردی درمانگر تحلیلی 4

 1935 1934 )طبقه بندی اختالالت روانی( DSM5 سلسله کالس های  روانشناس 5

 1935 1934 اوتمر)مصاحبه تشخیصی اختالالت روانی(مصاحبه تشخیصی   روانشناس 6

 1935 1934 سیر مطالعاتی آثار کالسیک روانکاوی / دهه ی اول فروید تدریس 1

 1935 1934 "2ما و آسیب "کارگاه ه عمومی  تدریس 1

 1935 1934 "1ما و آسیب "کارگاه ه عمومی  تدریس 3

 When Nietzscheکاوی فیلم تحلیل روانشناختی و روان روانشناسی رسانه 11

Wept 

1934 1935 

 تحلیل  روانشناختی، در حوزه ی اختالالت اضطرابی  فیلم روانشناسی رسانه 11

ANNIE HALL 

1934 1935 

 Dead Poets Society 1934 1935حلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم  روانشناسی رسانه 12

 Seven Pound 1934 1935نکاوی فیلم تحلیل روانشناختی و روا روانشناسی رسانه 19

 Good Will Hunting 1934 1935تحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم  روانشناسی رسانه 14

 1935 1934 تحلیل روانشناختی انیمیشن باب اسفنجی / ویژه والدین روانشناسی رسانه 15

 بنیاد امید ايرانیان

 پايانتاريخ  تاريخ شروع نوع فعالیت حیطه فعالیت

/ حوزه ی تحلیل رویا   INCEPTIONتحلیل روانکاوانه  فیلم  روانشناسی رسانه 1

 و ضمیر ناخودآگاه

 1939سال  1939سال 


