نینا جمشیدنژاد
روانشناس ،رواندرمانگر تحلیلی و گروهدرمانگر تحت سوپرویژن (نظارت بالینی) دکتر محمد صنعتی
تحت درمان شخصی فردی و گروهی منظم از سال 3131

پیشینۀ آموزشی
دانشگاهی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (گرایش خانوادهدرمانی)
دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران
کارشناسی ارشد مطالعات جهان
دانشگاه تهران ،تهران
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه الزهرا ،تهران

آموزش روانکاوی
دورۀ رواندرمانی تحلیلی دکتر مهدیه معینالغربایی ،روانپزشک و روانکاو در بیمارستان روزبه ،دانشگاه
علومپزشکی تهران
دورۀ گروهدرمانی و مشاهدۀ جلسات گروهدرمانی تحلیلی ،تحت نظارت دکتر محمد صنعتی ،روانپزشک و
روانکاو در بیمارستان روزبه ،دانشگاه علومپزشکی تهران
دورۀ آموزشی روانکاوی ویلفرد بیون و پساکلاینی دکتر مهدیه معینالغربایی ،روانپزشک و روانکاو در
بیمارستان روزبه ،دانشگاه علومپزشکی تهران
دورۀ آموزشی روانکاوی ملانی کلاین دکتر مهدیه معینالغربایی ،روانپزشک و روانکاو در بیمارستان روزبه،
دانشگاه علومپزشکی تهران
دورۀ آموزشی روانکاوی زیگموند فروید دکتر سهیلا کیانی-دورف ،روانشناس و روانکاو مقیم آلمان
دورۀ آموزشی هدایتگری گروههای بالینت دکتر ریموند براون ،روانپزشک و روانکاو مقیم انگلستان

سایر دورهها
دورۀ درمان شناختی رفتاری افسردگی در نوجوانی دکتر فرشته موتابی

دورۀ اختلالات جنسی دکتر محمد آرش رمضانی
دورۀ تشخیص اختلالات طیف دوقطبی دکتر امیر شعبانی
دورۀ آموزش تکنیک

EMDR

(حرکات چشم ،حساسیتزدایی ،و بازپردازش اطلاعات) دکتر شیوا

دولتآبادی و دکتر فرنگیس کاظمی
دورۀ تشخیص و علامتشناسی در اختلالات روانپزشکی دکتر سید روحالله حسینی
دورۀ درمان روانپویشی فشردۀ کوتاهمدت سهراب رضوانی

پیشینۀ کاری


رواندرمانگر تحلیلی



زوجدرمانگر تحلیلی



تدریس دورههای روانکاوی



سابقۀ رواندرمانگری شناختیرفتاری



سابقۀ زوجدرمانگری شناختیرفتاری



سابقۀ رواندرمانگری هیجانمدار



روانشناس بالینی



مترجم و ویراستار

سایر فعالیتها


عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاورۀ جمهوری اسلامی ایران



عضویت وابسته در انجمن روانشناسی ایران



عضویت وابسته در انجمن روانشناسی بالینی ایران
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