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الهام شیرازی

 11مرداد 3121

(شناخت درمانی در بزرگساالن) افسردگی -شناخت -شناخت درمانی

رضا راد گودرزی

 13مرداد 3121

(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل استرس پس از ضربه PTSD

امیر شعبانی

 32مرداد 3121

(خانواده درمانی) ارزیابی خانواده

الهام شیرازی

 35مرداد 3121

(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل استرس پس از ضربه PTSD

امیر شعبانی

 32مرداد 3121

(خانواده درمانی) ارزیابی خانواده

الهام شیرازی

 35مرداد 3121

(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل اضطرابی

امیر شعبانی

 3مرداد 3121

كلينيك

تير 3121

سرفصل دروس

بیوفیدبک

مجید صادقی

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) زوج درمانی

جواد عالقبند راد

 31اردیبهشت 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) اختالل سلوک

زهرا شهریور

 11فروردین 3121

عنوان

مدرس

زمان

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) کنترل خشم

مهدی تهرانی دوست

 11فروردین 3121

رفتار درماني شناختي درروانپزشکي كودک و نوجوان-آموزش والدین كودكان لجباز1

مهدی تهرانی دوست

 13اسفند 3121

مهدی تهرانی دوست

 32اسفند 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) سوء مصرف مواد

رزیتا داوری

 1اسفند 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) PTSD

میترا حکیم شوشتری

 11بهمن 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) وسواس

میترا حکیم شوشتری

 32بهمن 3121

الهام شیرازی

 3بهمن 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان)  CBTافسردگی

زهرا شهریور

 1بهمن 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) وسواس

میترا حکیم شوشتری

 15دی 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) ADHD

الهام شیرازی

 32دی 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) ADHD

الهام شیرازی

 33دی 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) ADHD

الهام شیرازی

 32دی 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) رشد اخالق

جواد عالقبند راد

 2دی 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) کلیات

جواد عالقبند راد

 11آذر 3121

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و نوجوان) کلیات

جواد عالقبند راد

 11آذر 3121

بازآموزی فنون درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن

امیر شعبانی

 32-31مرداد 3121

امیر هوشنگ مهریار

 1و  3مرداد 3121

 33تير 3121

اردیبهشت 3121

اسفند 3121
رفتار درماني شناختي درروانپزشکي كودک و نوجوان-آموزش والدین كودكان لجباز3

بهمن 3121

(رفتار درماني شناختي در روانپزشکي كودک و نوجوان)  ADHDدر نوجوانان

دی 3121

آذر 3121

مرداد 3121
(درمان های شناختي رفتاری دربزرگساالن) فنون درمان شناختي ،رفتاری در وسواس

تير 3121

سرفصل دروس

(درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن) اصول اصالح رفتار کودکان

مهدی تهرانی دوست

 12تير 3121

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

امیر هوشنگ مهریار

 12تير 3121

(درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن)اصول اصالح رفتار کودکان

مهدی تهرانی دوست

 13تير 3121

امیر شعبانی

 31 ،5و  33تير 3121

عنوان

مدرس

زمان

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

گیتی شمس

 11 ،2و  13خرداد 3121

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

حسین کاویانی ونداد شریفی

 3خرداد 3121

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

خرداد 3121

اردیبهشت 3121
(درمان های شناختی رفتاری در بزرگساالن ) اصول کلی درمان های شناختی
رفتاری /بررسی میزان اثر بخشی CBT

حسین کاویانی ونداد شریفی

 32و  15اردیبهشت 3121

اسفند 3123
رویکرد شناختی اعتیاد

آذرخش مکری حسین کاویانی

 1اسفند 3123

Neuropsychology of aphasia

مری اورتون ونت رضا نیلی پور

 1اسفند 3123

The cognitive psychology of reading

اینگوار لوندبری

 1اسفند 3123

هوش مصنوعی

حامد شاه حسینی هشام فیلی

 2اسفند 3123

artificial intelligence Embodied

رالف فایفر

 5اسفند 3123

درمان شناختی رفتاری وسواس

امیر هوشنگ مهریار

 5اسفند 3123

Repair of the nervous system after injury

جان نیکلز

 5اسفند 3123

گروه درمانی به شیوه CBT

حسین کاویانی

 31بهمن 3123

خانواده درمانی سیستمی

اشرف السادات موسوی

 31بهمن 3123

پیشگیری از عود در اعتیاد  :تدابیر درمانی غیر داروئی

آذرخش مکری

 1بهمن 3123

مداخالت روان شناختی در نوجوانان مبتال به ADD

الهام شیرازی زهرا شهریور

 12دی 3123

اصول آموزش خانواده جهت کنترل کودکان و نوجوانان نافرمان و پرخاشگر

مهدی تهرانی دوست

 33دی 3123

بهمن 3123

دی 3123

سرفصل دروس

درمان شناختی  ،رفتاری وسواس

امیر هوشنگ مهریار

آشنایی با درمان های شناختی ،رفتاری

کاویانی ،حسین

عنوان

مدرس

زمان

تفکر و زبان تاکید بر مقوله زبان

ارسالن گلفام

 11آبان 3123

فلسفه ذهن

مهدی تهرانی دوست

 32آبان 3123

مداخالت روان شناختی در ADHD

الهام شیرازی زهرا شهریور

 1آبان 3123

خانواده درمانی سیستمی

اشرف السادات موسوی

 32مهر 3123

هوش مصنوعی

هشام فیلی

 2مهر 3123

شناخت درمانی معتادان

محمد علی گودرزی

 31دی 3123

آذر 3123
 12آذر 3123

آبان 3123

مهر 3123

شهریور 3123
 13شهریور 3123

سرفصل دروس

