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اعضای کمیتۀ راهبردی 

دبیر كمیتۀ راهبردی: دكتر حمید پورشريفی

اعضای كمیتۀ راهبردی  

دکتر رضا زمانی، رئیس هیئت مدیره و رئیس کنگرة حاضر و رئیس کنگره های دوم و سوم

 دکتر حمید یعقوبی، دبیر علمی کنگره و عضو هیئت مدیرة انجمن

دکتر حمید پورشریفی، دبیر علمی کنگره های سوم و ششم و دبیر کمیتة راهبردی کنگرة هفتم

دکتر شیوا دولت آبادی، نائب رئیس انجمن و رئیس کنگره های چهارم، پنجم و ششم

دکتر بهروز دولتشاهی، دبیر علمی کنگرة هفتم و دبیر اجرایی کنگره های دوم و سوم

دکتر حسین شکرکن، عضو هیئت مدیرة انجمن

دکتر شهریار شهیدی، دبیر علمی کنگرة پنجم

دکتر الدن فتی، دبیر علمی کنگرة چهارم

 دکتر مهرنوش اثباتی، معاون کمیتة علمی کنگرة هفتم و رئیس دبیرخانة الکترونیک در کنگره های پنجم، ششم و هفتم

 محسن پروازی، دبیر اجرایی کنگرة هفتم

دکتر خسرو حمزه، دبیر اجرایی کنگره های پنجم و ششم

سهیل جعفرصالحی، دبیر اجرایی مشترک کنگرة حاضر

مسعود ظفر، دبیر اجرایی مشترک کنگرة حاضر

دنیا یرمیان تهران فر، رئیس دبیرخانه الکترونیک کنگرة حاضر
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کمیتۀ علمی کنگره

دبیر كمیتۀ علمی: دكتر حمید يعقوبی

اعضای كمیتۀ علمی )به ترتیب حروف الفبا(

دکتر سیمین بشردوست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن دکتر پرويز آزادفالح، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمد برجعلی، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر علیرضا آقايوسفی، دانشگاه پیام نور، مرکز قم

دکتر شکوه السادات بنی جمالی، دانشگاه الزهرا دکتر مهرنوش اثباتی

دکتر بهمن بهمنی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر محمد احمدپناه، دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر منصور بیرامی، دانشگاه تبريز دکتر عبدالجواد احمدی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوين

دکتر بهروز بیرشک، دانشگاه علوم پزشکی ايران دکتر نسرين ارشدی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر ايمان اله بیگدلی، دانشگاه فردوسی مشهد دکتر منوچهر ازخوش، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

دکتر حمید بیگی، دانشگاه صنعتی شريف دکتر معصومه اسماعیلی، دانشگاه عالمه طباطبايی

دکتر حسن پاشاشريفی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن دکتر عماد اشرفی، دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر شهال پاکدامن، دانشگاه شهید بهشتی دکتر غالمعلی افروز، دانشگاه تهران

دکتر مرجان پشت  مشهدی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر مهدی اکبری،  دانشگاه خوارزمی

دکتر شهال پزشک، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر احمد امانی، دانشگاه کردستان

دکتر حسین پیوندی، دانشگاه صنعتی شريف دکتر عبدالله امیدی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دانشگاه شهیدبهشتی دکتر مرتضی امیديان، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حمید پورشريفی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر امیر امین يزدی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس پورشهباز، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر مرتضی امینی، دانشگاه صنعتی شريف

دکتر علی پوالدی ريشهری، دانشگاه پیام نور بوشهر دکتر جلیل باباپور خیرالدين، دانشگاه تبريز

دکتر بیوک تاجری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دکتر فرشته باعزت، دانشگاه مازندران

دکتر فريده ترابی میالنی دکتر فاطمه باقريان، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زهرا ترکمانی دکتر رضا باقريان سرارودی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سامان توکلی دکتر نورمحمد بخشانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر جهانشیر توکلی زاده، دانشگاه علوم پزشکی گناباد دکتر عباس بخشی پور رودسری، دانشگاه تبريز

دکتر سید احمد جاللی دکتر محمدعلی بشارت، دانشگاه تهران



راهنما و برنامۀ هشتمین کنگرۀ انجمن روان شناسی ايران | 8

دکتر فريبرز درتاج، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر محمدرضا جاللی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوين

دکتر مهدی درويش دکتر جواد حاتمی، دانشگاه تهران

دکتر محمود دژکام، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر محمد حاتمی، دانشگاه خوارزمی

دکتر شیوا دولت آبادی، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر نادر حاجلو، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر بهروز دولتشاهی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر مسعود حجازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

دکتر محسن دهقانی، دانشگاه شهید بهشتی دکتر حمیدرضا حسن آبادی، دانشگاه خوارزمی

دکتر سپیده راجزی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر جعفر حسنی، دانشگاه خوارزمی

دکتر حمیدرضا ربیعی، دانشگاه صنعتی شريف دکتر سید داوود حسینی نسب، دانشگاه تبريز

دکتر محمد ربیعی، دانشگاه شهرکرد دکتر خسرو حمزه

دکتر محمدعلی رحمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن دکتر حسن حمیدپور

دکتر عباس رحمتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتر محمود حیدری، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر چنگیز رحیمی، دانشگاه شیراز دکتر احمد خامسان، دانشگاه بیرجند

دکتر اسحق رحیمیان بوگر، دانشگاه سمنان دکتر مهدی خانجانی، دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتر فرزين رضاعی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان دکتر علی خانزاده، دانشگاه تهران

دکتر مظاهر رضايی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر رضا خجسته مهر، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حسن رفیعی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر حسین خدمتگزار، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتر مهوش رقیبی، دانشگاه زاهدان دکتر شیرعلی خرامین، دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

دکتر رسول روشن، دانشگاه شاهد دکتر سید علی نقی )کمال( خرازی، دانشگاه تهران

دکتر مصطفی زارعان، دانشگاه تبريز دکتر روشنک خدابخش، دانشگاه الزهرا

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی، پژوهشکده سمت دکتر مهدی خدادادی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

دکتر فريبا زرانی، دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد خداياری فرد، دانشگاه تهران

دکتر رضا زمانی، دانشگاه تهران دکتر زهره خسروی، دانشگاه الزهرا

دکتر محمود ساعتچی، دانشگاه عالمه طباطبايی  دکتر جواد خلعتبری، دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر سیامک سامانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت دکتر اکرم خمسه ای، دانشگاه الزهرا

دکتر سیدحسین سراج زاده، دانشگاه خوارزمی دکتر حسین داداش زاده، دانشگاه علوم پزشکی تبريز

دکتر علی سلیمانی، دانشگاه علم و فرهنگ دکتر پرويز دباغی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش
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دکتر محمدرضا عابدی، دانشگاه اصفهان دکتر مهديه سلیمانی، دانشگاه صنعتی شريف

دکتر حسن عشايری، دانشگاه علوم پزشکی ايران دکتر احمد سهرابی، دانشگاه کردستان

دکتر شهین علیايی زند، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر فرامرز سهرابی، دانشگاه عالمه طباطبايی

دکتر ندا علی بیگی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر مريم سیف نراقی، دانشگاه عالمه طباطبايی

دکتر احمد علی پور، دانشگاه پیام نور دکتر محمدرضا شعیری، دانشگاه شاهد

دکتر حسن عماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین دکتر حسین شکرکن، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی عیسی زادگان، دانشگاه ارومیه دکتر شیما شکیبا، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

دکتر باقر غباری بناب، دانشگاه تهران دکتر مهرناز شهرآرای، دانشگاه خوارزمی

دکتر بنفشه غرايی، دانشگاه علوم پزشکی ايران دکتر منیجه شهنی يیالق، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر جلیل فتح آبادی، دانشگاه شهید بهشتی دکتر شهريار شهیدی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی فتحی آشتیانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دکتر علی صاحبی، موسسه واقعیت درمانی گالسر

دکتر الدن فتی، دانشگاه علوم پزشکی ايران دکتر خیرالله صادقی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر ولی الله فرزاد، دانشگاه تربیت معلم تهران دکتر منصوره السادات صادقی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فاطمه قاسم زاده، انجمن روانشناسی ايران دکتر جواد صالحی فدردی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جمشید قسیمی، بنیاد پروفسور حسابی دکتر حسین صامتی، دانشگاه صنعتی شريف

دکتر حمیرا قزوينی نژاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن دکتر ناصر صبحی قراملکی، دانشگاه عالمه طباطبايی

دکتر سیدموسی کافی، دانشگاه گیالن دکتر حمیدرضا صرامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر

دکتر حسین کارشکی، دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمدرضا صفاريان طوسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

دکتر کیوان کاکابرايی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه دکتر مجید صفاری نیا، دانشگاه پیام نور

دکتر فرنگیس کاظمی، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر کمال صولتی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دکتر آمنه سادات کاظمی، دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی تهران دکتر محمدرضا صیرفی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

دکتر جهانگیر کرمی، دانشگاه رازی کرمانشاه دکتر فرهاد طارمیان، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

دکتر يوسف کريمی، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر نرگس طالقانی

دکتر علیرضا کیامنش، دانشگاه خوارزمی دکتر کارينه طهماسیان، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمود گلزاری، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر محمدکاظم عاطف وحید، دانشگاه علوم پزشکی ايران

دکتر حمزه گنجی، دانشگاه عالمه طباطبايی دکتر احمد عابدی، دانشگاه اصفهان
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دکتر غالمرضا نفیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دکتر ناصر گودرزی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دکتر صادق نصری، دانشگاه شهید رجايی دکتر فرح لطفی کاشانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

دکتر محمدعلی نظری، دانشگاه تبريز دکتر پروانه محمدخانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

دکتر شکوه نوابی نژاد، دانشگاه خوارزمی دکتر شهرام محمدخانی، دانشگاه خوارزمی

دکتر احمد نورباال، دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجید محمود علیلو، دانشگاه تبريز

دکتر ابوالقاسم نوری، دانشگاه اصفهان دکتر محمدابراهیم مداحی، دانشگاه شاهد

دکتر ربابه نوری قاسم آبادی، دانشگاه خوارزمی دکتر عزالله مجاهد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر محمدکاظم واعظ موسوی، دانشگاه جامع امام حسین دکتر حسین مجتهدی

دکتر حبیب هاديان فرد، دانشگاه شیراز دکتر نهاله مشتاق

دکتر کیانوش هاشمیان، دانشگاه الزهرا دکتر مرتضی مدرس غروی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر شهرام وزيری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن دکتر علیرضا مرادی، دانشگاه خوارزمی

دکتر پريوش وکیلی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن دکتر منوچهر مرادی سبزواری، دانشگاه تهران

دکتر مصیب يارمحمدی، دانشگاه بوعلی سینای همدان دکتر محمدعلی مظاهری، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالقاسم يعقوبی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان دکتر علی مقدم زاده، دانشگاه تهران

دکتر حمید يعقوبی، دانشگاه شاهد دکتر علیرضا مهدويان، دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر فائق يوسفی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان دکتر آذرخش مکری، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سیدجالل يونسی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی دکتر نادر منیرپور، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

دکتر تورج هاشمی، دانشگاه تبريز

دکتر عادل مقصودپور، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

دکتر امیرهوشنگ مهريار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر فرشته موتابی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ولی اله موسوی، دانشگاه گیالن

دکتر خدامراد مومنی، دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر فرشته مومنی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

دکتر بهرام میرزائیان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

دکتر سمانه نجارپوريان، دانشگاه هرمزگان



11 | ۲6 الی ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰

کمیتۀ اجرایی کنگره

کمیتۀ اجرایی کنگره

 دبیران كمیتۀ اجرايی )به ترتیب حروف الفبا(: سهیل جعفرصالحی – مسعود ظفر                                                      

اعضای كمیتۀ اجرايی )به ترتیب حروف الفبا(

فاطمه رحمتی حسین آشیانی

گلناز رجايی راد حمیده انوشه

ساره سلیمانی ندا پرند

محمدامین فقیه سیروس تموک

شايان لطیفیان سهیال حاتم نیا

رضا معطوفی سیده مبینا حسین پورمقدم

محمد محمدی راضیه حیدری سورشجانی

دبیرخانۀ الکترونیک کنگره

دبیرخانۀ الکترونیک کنگره

 رئیس دبیرخانه الکترونیک: دنیا يرمیان تهران فر                                   

اعضای دبیرخانۀ الکترونیک )به ترتیب حروف الفبا(

سیده زهره مرشدی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگ ندا اقدامی پور، کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

ملیکا يعقوبی، دانشجوی دکترای داروسازی  هانیه رحیم جمارونی، دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

 ندا گودرزی، دانشجوی دکتری روان شناسی
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دبیرخانۀ دائمی کنگره

 رئیس دبیرخانۀ دائمی: صديقه صندوقدار                                                   

اعضای دبیرخانۀ دائمی )به ترتیب حروف الفبا(

ياسمن صفا  فريده اسدی

محبوبه ايزدی ياسمین صفا

شکوفه منتظم اعالء کوثر سیمیاريان

دبیرخانۀ دائمی کنگره
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راهنمای ارائه دهندگان مقاالت شفاهی

•    زمــان ارائــه ی هــر ســخنرانی ۱۰ دقیقــه اســت. بديهــی اســت کــه رعايــت دقیــق ايــن زمانبنــدی، رعايــت حقــوق ســاير ســخنرانان و نیــز 
ترويــج فرهنــگ گردهمايی هــای علمــی در جامعــه روان شناســی محســوب خواهــد شــد. 

•    متأســفانه اکثــر ســخنرانان در کنگره هــا وقــت بیشــتری بــه مقدمــه اختصــاص می دهنــد و بــه بخش هــای روش، نتايــج و بحــث کمتــر 
ــه اهمیــت پژوهشــی آنهــا انتخــاب شــده اند. بنابرايــن انتظــار مــی رود  ــا توجــه ب ــد. در نظــر داشــته باشــید ارائه هــای شــفاهی ب می پردازن

بیشــترين تأکیــد ســخنرانان بــر روش پژوهــش خــود، يافته هــا و بحــث باشــد و نــه مــرور پیشــینه.
•    هرچنــد روش و بحــث از منظــری مهم ترنــد بــا وجــود ايــن، حتــی اگــر بــرای بخش هــای چهارگانــه )مقدمــه، روش، نتايــج، و بحــث( 
وقــت مســاوی در نظــر بگیريــد، در نظــر داشــته باشــید کــه بــا توجه بــه وقت ســخنرانی، بــرای مقدمــه و ذکر پیشــینه حداکثــر ۳ دقیقه وقت 

ــت. خواهید داش
•    از اساليد برای غنای ارائه ی خود استفاده کنید.

•    هــدف از ارائــه ی اســاليد، غنــای ســخنرانی اســت. اســاليدهای شــلوغ، باخــط ريــز، بــا رنــگ تنــد، بــا فونــت و قلــم تزئینــی و ناخوانــا، به 
جــای ايــن کــه بــه ســخنران و مســتمعین کمــک کنــد، بازدارنــده انتقــال اطالعــات خواهــد بود.

•    حتی االمــکان يافته هــا را بــه شــکل نمــودار نمايــش دهیــد و نــه جــدول. اگــر جــدول ارائــه می دهیــد، بــا قلــم ريــز و دارای جزئیــات 
فــراوان نباشــد.

•    قبل از شروع جلسه، فايل را در اختیار سمعی بصری قرار دهید و از امکان پخش آن مطمئن شويد. 
•    توصیــه می شــود اســاليد را روی چنديــن واســطه ی الکترونیکــی بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــید تــا احتمــال مشــکل در خوانــدن 

مطالــب توســط کامپیوتــر ســالن بــه حداقــل برســد.
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سخنرانی های کلیدی و پانل های تخصصی در یک نگاه 

عنوان پانل تخصصی عنوان سخنرانی کلیدی زمان نشست

----- نگاهی به پديدۀ التهاب عمومی فراگیر در سالمت روان  چهارشنبه ۲6 آبان ماه،
ساعت ۱۰:۰۰ – ۰۸:۳۰

ت
 نشس

 اول:افتتاحی
افتتاحیه

هیجان: از نظريه تا درمان
خدمات بهداشت روان برای حاشیه نشینان و مهاجرين جديد

 سالمت روان دانشجويان: راهبردها و برنامه های جديد دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

 چهارشنبه ۲6 آبان ماه،
ساعت ۱۲:۱۵ – ۱۰:۳۰

ت دوم
نشس

Trauma and Harmful 
Behavior

تروما و جنسیت
آخرين يافته های پژوهشی و کاربردها :PTSD درمان شناختی رفتاری

رشد پس از روان زخم

 چهارشنبه ۲6 آبان ماه
ساعت ۱6:۰۰ – ۱۳:۰۰

ت
 نشس

سوم

-----

Emotion Focused Therapy for Complex Traum
The role of Civil Society and Psychological Science at the United 

Nations
Updating Perspectives on Pavlovian Conditioning

جايگاه هیجان در روان درمانی: آشنايی با درمان هیجان مدار

 چهارشنبه ۲6 آبان ماه
ساعت ۱9:۰۰ – ۱6:۱۵

ت چهارم
نشس

 اختالالت مصرف مواد: مدل
های نظری و کاربست سالمت اجتماعی و اعتیاد  پنجشنبه ۲7 آبان ماه

ساعت ۱۰:۰۰ – ۰۸:۰۰

ت
 نشس

پنجم

 چالش های مراکز مشاوره پس
از بازگشايی دانشگاه ها

رمزگردانی و بازيابی خاطرات تروماتیک
کوويد- ۱9 و تجربۀ ترومای جمعی

 پنجشنبه ۲7 آبان ماه
ساعت ۱۲:۱۵ – ۱۰:۱۵

ت
 نشس

ششم

ورزش و تروما سالمت روان در پاندمی کوويد- ۱9
در گذر از توصیف علی به تبیین علی در روان درمانی: نقش مکانسیم تغییر

 پنجشنبه ۲7 آبان ماه
ساعت ۱6:۰۰ – ۱۳:۰۰

ت
 نشس

هفتم

خانواده و تروما
Early Life Attachment, Stress, and  Caregiving  as  Predictors  of  Adult  

Health: A  Longitudinal  View
The Ecology of Problems and Solutions

 پنجشنبه ۲7 آبان ماه
ساعت ۱9:۰۰ – ۱6:۱۵

ت
 نشس

هشتم

 دستاوردهای هوش مصنوعی
در علوم شناختی تروما: عامل خطر زيرساختی در اختالالت روانی  جمعه ۲۸ آبان ماه

ساعت ۱۰:۰۰ – ۰۸:۰۰

ت
 نشس

نهم

درباره آلبرت بندورا سیطرۀ علوم شناختی بر درمان های موج چهارم: مروری بر پروتکل فراتشخیصی يکپارچه  جمعه ۲۸ آبان ماه
ساعت ۱۲:۱۵ – ۱۰:۱۵

ت
 نشس

دهم

راه و رسم روان درمانگری کارآمد Crisis intervention in trauma
سوپرويژن بالینی به منزلۀ شالودۀ آموزش حرفه ای روان شناسی

 جمعه ۲۸ آبان ماه
ساعت ۱6:۰۰ – ۱۳:۰۰

ت
 نشس

يازدهم

 تقدير از برگزيدگان جايزه دکتر
 سیاسی و برخی از بزرگان

روان شناسی کشور
تروما در سايه سار فرهنگ

 جمعه ۲۸ آبان ماه
ساعت ۱۸:۰۰ – ۱6:۱۵

ت دوازدهم:
 نشس

اختتامیه
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نشست هشتم کنگره
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مکان
)برای ثبت نام کلیک کنید( ساعت مدرس عنوان کارگاه تاریخ

اسکای روم 9 الی ۱۳ دکتر منصوره سادات صادقی
کارگاه آموزشی مالحظات 
نیمرخ MMPI در مشاورۀ 

پیش از ازدوا ج

چهارشنبه
3  آذر

اسکای روم 9 الی ۱۳  دکتر عبداله امیدی
 کارگاه آموزشی تشخیص

 بالینی بخش اصلی درمان
اختالل های روانی

اسکای روم ۱۳:۳۰ الی ۱7:۳۰ دکتر حسن حمیدپور
 کارگاه آموزشی کاربست

 انديشه های اريک فروم در
روان درمانی

اسکای روم ۱۳:۳۰ الی ۱7:۳۰ دکتر مجید محمودعلیلو
 کارگاه آموزشی مدل شناختی

 و تکنیک های شناختی
درمان وسواس

اسکای روم 9 الی ۱۳ دکتر سمیراسادات رسولی  کارگاه آموزشی زوج درمانی
هیجان مدار

پنجشنبه
4 آذر

اسکای روم 9 الی ۱۳  دکتر جواد خلعتبری 
 کارگاه آموزشی مبانی تاريخی

 و مفاهیم بنیادی درمان
 متمرکز بر شفقت

اسکای روم ۱۳:۳۰ الی ۱7:۳۰ دکتر فرشته باعزت

 کارگاه آموزشی تشخیص و
 درمان اختالل های يادگیری
 خاص بر  اساس روش های

نوين علوم روان شناختی

اسکای روم ۱۳:۳۰ الی ۱7:۳۰ دکتر حمیدرضا حسن آبادی
کارگاه آموزشی نسخۀ ايرانی 
مقیاس هوش وکسلرکودکان 

)ويرايش پنجم(

اسکای روم 9 الی ۱۳ دکتر نادر منیرپور

 کارگاه آموزشی راهکارهای
 غنا بخشی به فرمول بندی

 و مداخالت عملی در جلسۀ
 روان درمانی با تأکید بر نشانۀ

فرمانش
جمعه
5 آذر

)حضوری( سالن کنفرانس 
انجمن روان شناسی ايران دکتر شیوا دولت آبادی  9 الی ۱۳  EMDR کارگاه آموزشی

درمان انتخابی برای تروماها
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