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 آموزش روانکاوی

در بیمارستان روزبه، دانشگاه و روانکاو پزشک ، روانالغرباییدکتر مهدیه معیندرمانی تحلیلی دورۀ روان

 پزشکی تهرانعلوم
و  پزشکروان، دکتر محمد صنعتیدرمانی تحلیلی، تحت نظارت جلسات گروهۀ و مشاهد درمانیدورۀ گروه

 پزشکی تهراندر بیمارستان روزبه، دانشگاه علومروانکاو 
در او و روانک پزشکروان، الغرباییدکتر مهدیه معیندورۀ آموزشی روانکاوی ویلفرد بیون و پساکلاینی 

 کی تهرانپزشبیمارستان روزبه، دانشگاه علوم
زبه، در بیمارستان روو روانکاو  پزشکروان، الغرباییدکتر مهدیه معیندورۀ آموزشی روانکاوی ملانی کلاین 

 پزشکی تهراندانشگاه علوم
 مقیم آلمانو روانکاو شناس ، رواندورف-سهیلا کیانیدکتر دورۀ آموزشی روانکاوی زیگموند فروید 

 پزشک و روانکاو مقیم انگلستان، روانریموند براوندکتر های بالینت دورۀ آموزشی هدایتگری گروه

 هاسایر دوره  

  دکتر فرشته موتابیدرمان شناختی رفتاری افسردگی در نوجوانی  دورۀ



 دکتر محمد آرش رمضانیاختلالات جنسی  دورۀ

 شعبانیدکتر امیر تشخیص اختلالات طیف دوقطبی دورۀ 

دکتر شیوا زدایی، و بازپردازش اطلاعات( )حرکات چشم، حساسیتEMDR  آموزش تکنیک دورۀ

 دکتر فرنگیس کاظمی                                                 و  آبادیدولت

 الله حسینی دکتر سید روحی پزشکروانشناسی در اختلالات تشخیص و علامت دورۀ

 سهراب رضوانیمدت کوتاهۀ پویشی فشرددرمان روان دورۀ

 پیشینۀ کاری

 درمانگر تحلیلیروان 

 درمانگر تحلیلیزوج 

 های روانکاویدوره تدریس 

  رفتاریشناختی یدرمانگرروانسابقۀ 

  رفتاریشناختی یدرمانگرزوجسابقۀ 

  مدارهیجان یدرمانگرروانسابقۀ 

 شناس بالینیروان 

 مترجم و ویراستار 

 هاسایر فعالیت

  ایران و مشاورۀ جمهوری اسلامی یشناسروان سازمان نظامعضویت در 

  ی ایرانشناسروانانجمن عضویت وابسته در 

  ی بالینی ایرانشناسروانانجمن عضویت وابسته در 

 شدهآثار چاپ
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