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 83ارديبهشت 8912

پنجشنبه
 82تیر

(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مصاحبه انگیزشی
(دوره جامع مداخالت درماني غیر دارويی در سوء
مصرف) مهارتهای اجتماعي
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مصاحبه انگیزشی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصر ) مهارتهای اجتماعی

حمید رضا طاهری نخست

 1خرداد 8912

پنجشنبه
 44تیر

(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مهارتهای اجتماعی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مصاحبه انگیزشی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مهارتهای اجتماعی

زهرا شهريور

 3خرداد 8912

پنجشنبه
 43تیر

خرداد 8912

عنوان
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصر ) مصاحبه انگیزشی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مهارتهای اجتماعی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مصاحبه انگیزشی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف ) مهارتهای اجتماعی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مصاحبه انگیزشی

زمان

مدرس
حمید رضا طاهری نخست

 81ارديبهشت 8912

زهرا شهريور

 81ارديبهشت 8912

حمید رضا طاهری نخست

 81ارديبهشت 8912

زهرا شهريور

 2ارديبهشت 8912

حمیدرضا طاهری نخست

 9ارديبهشت 8912

اسفند 8911

هراس اجتماعی Social phobia- PTSاختالل
استرس پس از ضربه
اختالل پنیك -فوبیا
شناخت درمانی در اعتیاد

ستاره محسنی فر

 83اسفند 8911

ستاره محسنی فر
حمید رضا طاهری نخست

 81اسفند 8911
 1اسفند 8911

شناخت درمانی در اعتیاد
اختالل وسواسی جبری
اختالالت اضطرابی منتشر
شناخت درمانی در افسردگی

حمیدرضا طاهری نخست
رضا راد گودرزی
رضا راد گودرزی
رضا راد گودرزی

شناخت درمانی در افسردگی
شناخت درمانی در افسردگی
كلیات

رضا راد گودرزی
رضا راد گودرزی
رضا راد گودرزی

بهمن 8911

(مهارتهای زندگی ) نه گفتن ـ مقابله با فشار
همتاها
(مهارتهای زندگی ) تن به دعوا ندادن ـ در برابر
تمسخر واكنش نشان ندادن

 91بهمن 8911
 11بهمن 8911
 81بهمن 8911
 1بهمن 8911

دي 8911
 91دي 8911
 19دي 8911
 86دي 8911

شهريور 8911

زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 81شهريور 8911

زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 81شهريور 8911

مرداد 8911

(مهارتهای زندگي ) معذرتخواهی ـ مذاكره

زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 11مرداد 8911

(مهارتهای زندگی ) تفكر نقادانه ـ تفكر خالق

زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 11مرداد 8911

(مهارتهای زندگی ) روش مشكل گشايی ـ فرآيند
تصمیم گیری

زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 89مرداد 8911

عنوان
(مهارتهای زندگی ) خود آگاهی ـ ارتباط همدالنه
(مهارتهای زندگی ) براي حقوق خود ايستادگی
كردن ـ خويشتن داری
(مهارتهای زندگی) ارتباط

زمان

مدرس
زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 6مرداد 8911

زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 9مرداد 8911

تیر 8911
زهرا شهريور ،الهام شیرازی

 91تیر 8911

دي 8919
تکنیکهای شناختی و رفتاری در اختالالت روانی
تکنیکهای شناختی و رفتاری در اختالالت روانی

میترا حکیم شوشتری
زهرا شهريور

(خانواده درمانی) ارزيابي خانواده

الهام شیرازی

 19مهر 8919

(خانواده درمانی) ارزيابي خانواده

الهام شیرازی

 86مهر 8919

(خانواده درمانی)  PMTدر نوجوانان
(خانواده درمانی) ارزيابي خانواده
(شناخت درمانی در بزرگساالن) شناخت درمانی
در وسواس

فريبا عربگل
الهام شیرازی

 3مهر 8919
 1مهر 8919

علي اكبر نجاتی صفا

 8مهر 8919

 86دي 8919
 82دي 8919

مهر 8919

شهريور 8919

(خانواده درمانی)  PMTدر نوجوانان

فريبا عربگل

 16شهريور 8919

(خانواده درمانی) ارزيابی خانواده
(شناخت درمانی در بزرگساالن) شناخت درمانی
در اعتیاد
(شناخت درمانی در بزرگساالن) شناخت درمانی
در اعتیاد
(خانواده درمانی)  PMTدر كودكان
(شناخت درمانی در بزرگساالن) جمع بندی مبانی
 CBTافسردگی
(شناخت درمانی در بزرگساالن) شناخت درمانی
در اعتیاد

الهام شیرازی

 83شهريور 8919

حمید رضا طاهری نخست

 81شهريور 8919

حمید رضا طاهری نخست

 89شهريور 8919

میترا حكیم شوشتری

 81شهريور 8919

رضا راد گودرزی

 88شهريور 8919

حمید رضا طاهری نخست

 6شهريور 8919

(خانواده درمانی)  PMTدر كودكان

میترا حكیم شوشتری

 2شهريور 8919

(شناخت درمانی در بزرگساالن) تمرين عملی
شناخت درماني افسردگي

رضا راد گودرزی

 1شهريور 8919

عنوان
(شناخت درمانی در بزرگساالن) هراس اجتماعی
شناخت درمانی در بزرگساالن -تمرين عملی و
برنامههای اجرايی  CBTافسردگی در كلینیك

زمان

مدرس

مرداد 8919

امیر شعبانی

 91مرداد 8919

رضا راد گودرزی

 11مرداد 8919

(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل پنیك

امیر شعبانی

 19مرداد 8919

(خانواده درمانی) ارزيابی خانواده

الهام شیرازی

 11مرداد 8919

(شناخت درمانی در بزرگساالن) افسردگي-
شناخت -شناخت درمانی
(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل استرس
پس از ضربه PTSD
(خانواده درمانی) ارزيابي خانواده
(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل استرس
پس از ضربه PTSD
(خانواده درمانی) ارزيابي خانواده
(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل اضطرابی

رضا راد گودرزی

 18مرداد 8919

امیر شعبانی

 86مرداد 8919

الهام شیرازی

 82مرداد 8919

امیر شعبانی

 86مرداد 8919

الهام شیرازی
امیر شعبانی

 82مرداد 8919
 3مرداد 8919

بیوفیدبک

مجید صادقی

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) زوج درمانی
(رفتار درمانی شناختي در روانپزشکی کودک و
نوجوان) اختالل سلوك
(رفتار درمانییشناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) كنترل خشم
رفتار درمانی شناختی درروانپزشکی کودک و
نوجوان-آموزش والدين كودكان لجباز4
رفتار درمانی شناختی درروانپزشکی کودک و
نوجوان-آموزش والدين كودكان لجباز8
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) سوء مصرف مواد
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) PTSD

تیر 8919
 88تیر 8919

ارديبهشت 8919

جواد عالقبند راد

 81ارديبهشت 8919

زهرا شهريور

 11فروردين 8919

مهدی تهرانی دوست

 11فروردين 8919

اسفند 8911
مهدی تهرانی دوست

 18اسفند 8911

مهدی تهرانی دوست

 81اسفند 8911

رزيتا داوری

 1اسفند 8911

بهمن 8911
میترا حكیم شوشتری

 91بهمن 8911

عنوان
(رفتار درماني شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) وسواس
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان)  ADHDدر نوجوانان
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان)  CBTافسردگي
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) وسواس
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) ADHD
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) ADHD
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) ADHD
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) رشد اخالق
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) كلیات
(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) كلیات

زمان

مدرس
میترا حكیم شوشتری

 86بهمن 8911

الهام شیرازی

 3بهمن 8911

زهرا شهريور

 1بهمن 8911

دي 8911
میترا حكیم شوشتری

 12دي 8911

الهام شیرازی

 81دي 8911

الهام شیرازی

 88دي 8911

الهام شیرازی

 81دي 8911

جواد عالقبند راد

 1دي 8911

آذر 8911
جواد عالقبند راد

 11آذر 8911

جواد عالقبند راد

 11آذر 8911

مرداد 8911
 86-81مرداد 8911
پنجشنبه
 82مرداد

(درمان های شناختی رفتاری دربزرگساالن) فنون
درمان شناختی ،رفتاری در وسواس

امیر هوشنگ مهريار

جمعه
 82مرداد

بازآموزی فنون درمان های شناختی رفتاری در
بزرگساالن

امیر شعبانی

 1و  3مرداد 8911
پنجشنبه
 4مرداد

پنجشنبه
 3مرداد

عنوان
(درمان های شناختي رفتاری در بزرگساالن) اصول
اصالح رفتار کودکان
(درمان های شناختي رفتاری دربزرگساالن) فنون
درمان شناختی ،رفتاری در وسواس
(درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن)اصول
اصالح رفتار کودکان

مدرس

زمان

تیر 8911

مهدی تهرانی دوست

 11تیر 8911

امیر هوشنگ مهريار

 16تیر 8911

مهدی تهرانی دوست

 18تیر 8911
 81 ،2و  83تیر 8911

(درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن) اصول
كلی درمان های شناختی رفتاری /بررسی میزان
اثر بخشي CBT

حسین كاويانی ،ونداد شريفی

پنجشنبه
 2تیر

گیتی شمس

پنجشنبه
 84تیر

(درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن ) فنون
درمان شناختی  ،رفتاری در افسردگی و اختالالت
شخصیتی

پنجشنبه
 83تیر

(درمان های شناختی رفتاری دربزرگساالن)فنون
درمان شناخت  ،رفتاری در اضطراب

امیر شعبانی

خرداد 8911
 11 ،1و  13خرداد 8911
پنجشنبه
 1خرداد

پنجشنبه
 44خرداد

پنجشنبه
 43خرداد

 8خرداد 8911

ارديبهشت 8911
 81و  12ارديبهشت 8911
پنجشنبه
81
اردیبهشت

اسفند 8918
رويكرد شناختی اعتیاد
Neuropsychology of aphasia
The cognitive psychology of reading

آذرخش مكری ،حسین كاويانی
مري اورتون ونت ،رضا نیلی پور
اينگوار لوندبری

 1اسفند 8918
 1اسفند 8918
 1اسفند 8918

پنجشنبه
42
اردیبهشت

(درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن )
اصول كلی درمان های شناختی رفتاری /بررسی
میزان اثر بخشی CBT

حسین كاويانی ،ونداد شريفی

عنوان
هوش مصنوعی
artificial intelligence Embodied
درمان شناختی رفتاری وسواس
Repair of the nervous system after injury
گروه درماني به شیوه CBT
خانواده درماني سیستمي
پیشگیري از عود در اعتیاد  :تدابیر درماني غیر
داروئی

زمان

مدرس
حامد شاه حسینی ،هشام فیلی
رالف فايفر
امیر هوشنگ مهريار
جان نیكلز

 6اسفند 8918
 2اسفند 8918
 2اسفند 8918
 2اسفند 8918

بهمن 8918
حسین كاويانی
اشرف السادات موسوی

 81بهمن 8918
 81بهمن 8918

آذرخش مكری

 9بهمن 8918

دي 8918

مداخالت روان شناختی در نوجوانان مبتال به ADD
اصول آموزش خانواده جهت كنترل كودكان و
نوجوانان نافرمان و پرخاشگر
درمان شناختی  ،رفتاري وسواس

الهام شیرازی ،زهرا شهريور

 16دي 8918

مهدی تهرانی دوست

 83دي 8918

امیر هوشنگ مهريار

 81دي 8918

آشنايی با درمان های شناختی ،رفتاری

حسین كاويانی

تفكر و زبان تاكید بر مقوله زبان
فلسفه ذهن
مداخالت روان شناختی در ADHD

ارسالن گلفام
مهدی تهرانی دوست
الهام شیرازی ،زهرا شهريور

آذر 8918
 11آذر 8918

آبان 8918

خانواده درماني سیستمي
هوش مصنوعی
شناخت درماني معتادان

 91آبان 8918
 86آبان 8918
 1آبان 8918

مهر 8918
اشرف السادات موسوی
هشام فیلی

 81مهر 8918
 1مهر 8918

شهريور 8918
محمد علي گودرزی

 18شهريور 8918

