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 اطالعات شخصي -1
 تعداد فرزندان وضعيت تأهل وضعيت نظام وظيفه رشته تحصيلي ميزان تحصيالت تاريخ تولد نام پدر نام و نام خانوادگي

سیدمحمدمهدی 
 ماجدی

 1356 سیداحمد
 دانشجوی دکتری

 تخصصی
 3 متأهل  پايان خدمت بالینی روان شناسی

 و تلفن آدرس 

 شهرری درس منزل:آ

 09127517533  :شماره همراه

 09013218989 اپ:شماره واتس

 gmail.com7533mahdimajedi@ پست الكترونيكي:

 36565شماره نظام سازمان روانشناسي جمهوری اسالمي ايران: 
 

 تحصيالت  -2

 دبيرستان/دانشگاه و گرايش تحصيليرشته  مدرك تحصيلي رديف
محل  شهر

 تحصيل

تاريخ شروع 

 تحصيل

تاريخ اتمام 

 تحصيل

 1398 1396 آزادشهر دانشگاه آزاد اسالمی روان شناسی عمومی کارشناسی ارشد 1

 ادامه دارد 1400 رودهن دانشگاه آزاد اسالمی شناسی بالینیروان دکتری تخصصی 2
 

  های آموزشيها و دورهمهارت -3

 عنوان دوره رديف عنوان دوره رديف

دانشگاه  –ای ها و فنون طب مکمل ايرانی جهت کاربرد بین رشتهکلیه مهارت 1
 تهران و مؤسسات مرتبط

 دکتر سمیه کهدويی، مؤسسه –نمره گذاری ئ تفسیر تست های شخصیت  20
 مدت

 ، مرکز سگالدکتر الدن فتی –فنون تنظیم هیجان  21 ربرتب دکتر علی صاحبی، مؤسسه انتخا – فنون و مهارت های ارتباط موثر 2

، یدکتر رضا مولود –آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختالالت روانی  3
 مؤسسه مدت

 ، مؤسسه انتخاب برتردکتر علی صاحبی – گفتگوفنون مذاکره و  22

، انجمن تیدکتر مهرنوش اثبا –( CFT)بر شفقت  درمان متمرکز دوره مقدماتی 4
 روانشناسی ايران

خاب ، مؤسسه انتدکتر علی صاحبی –مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله  23
 برتر

 –( CFTت )دوره بلند مدت تربیت درمانگر با رويکرد درمان متمرکز بر شفق 5
 دکتر مهرنوش اثباتی، انجمن روانشناسی ايران

، ریدی اسکندکتر علی صاحبی و دکتر مهد -سوپرويژن واقعیت درمانی و اکت 24
 مؤسسه انتخاب برتر

 چمؤسسه فراکو -ای کوچینگ دوره حرفه 25 ، مرکز سگالکتر الدن فتید -تکنیک های افزايش عزت نفس 6

 ناسی ايرانشانجمن روان  -سادات صادقی دکتر منصوره -تربیت زوج درمانگر  26 پور، مؤسسه مدتکتر حسن حمیدد -درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد 7

 ، مؤسسه مدتکتر رضا مولودید -مصاحبه تشخیصی 27 ، مؤسسه مدتدکتر حسن حمیدپور – دوره طرحواره درمانگری 8

، انجمن روانشناسی دکتر مهرنوش اثباتی –( CBTرفتاری ) -درمان شناختی 9
 ايران

 ، انجمن روانشناسی ايرانکتر محمدجواد پرورشد -دارو شناسی 28

 دانشگاه تهران –( MBAدوره عالی روان شناسی صنعتی و سازمانی ) 29 ، مؤسسه مدتدکتر حسن حمیدپور – (Mindfulnessذهن آگاهی ) 10

 دانشگاه تهران –( DBAدکتری حرفه ای مديريت کسب و کار )دوره  30 ، مؤسسه مدتدکتر مهدی منوچهری –مربیگری مهارت های زندگی  11

 انمهارت های سالم زيستن )مقدماتی و پیشرفته( ادواری استان اصفه 31 گان صلواتیدکتر مژ -یدوره  جامع درمان های فراتشخیص 12

 اندانشگاه تهر – و سبک زندگی سالم بر اساس طب ايرانی مزاج شناسی 32 رانسی اي، انجمن روانشنادکتر منصوره سادات صادقی –تربیت زوج درمانگر  13

 وره جامع مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته کنکور در مقاطع مختلفد 33 ، مؤسسه سگال تیدکتر الدن ف -فراشناخت 14

 آمريکا APA –مراقبت روان شناسی از افراد در حال مرگ  34 ، مؤسسه مدتدکتر علیرضا بوستانی پور –خانواده درمانی  15

 مؤسسه مدت (istdpروان درمانی پويشی )دوره جامع تربیت درمانگر با رويکرد  35 ، مؤسسه مدتدکتر سامان نونهال –فعالسازی رفتاری  16
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 وردکتر عشقی پ - ,Lisrel SPSSافزارهای نرم مقاله نويسی، آشنايی با  36 مدت دکتر امین رفیعی پور، مؤسسه –داروشناسی بالینی در روانشناسی  17

رکز ، مدکتر فرشته موتابی –مداخالت روانشناختی در شکست های عاطفی  18
 سگال

 دکتر مهدی گنجی –زبان تخصصی  37

 دکتر آموخته –تخصصیترجمه فن  38 ، مؤسسه مدتدکتر مهرداد دشتی –هوش هیجانی  19
 

 سوابق شغلي -4
 تاريخ خاتمه تاريخ شروع نوع همكاری مسئوليت واحد محل اشتغال رديف

 درمان کلینیک روانشناختی اکسیر 1
و روان درمانگر 

 مربی توسعه فردی
 ادامه دارد 1400 روان درمانی

 ادامه دارد 1401 مديريت آموزشی مسئول آموزش آموزش کلینیک روانشناختی اکسیر 2

 درمان کلینیک روانشناختی پرواز 3
و  روان درمانگر

 مربی توسعه فردی
 1399 1397 روان درمانی

4 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری استان 

 تهران
 آموزش

مربی و مدرس 
 های زندگیمهارت

 ادامه دارد 1401 موزشآ

5 
 استان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری

 تهران
کانون مشارکت های 

 مردمی

مربی و مدرس 
های سالمت آموزه

 محور
 ادامه دارد 1397 آموزش

6 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

 تهران
 اداره سالمت

مربی و مدرس 
های سالمت آموزه

 محور
 ادامه دارد 1397 آموزش

 و مدرس  مشاور واحدهای مرتبط اغل و سازمانهای سالمت محورشم 7
مشاوره و 

 آموزش
 ادامه دارد 1390

 مشاوره کنکور دکتری مؤسسه نوگام 8
مشاور و کوچ 
کنکور دکتری 

 روانشناسی
 ادامه دارد 1400 مشاوره

 آموزش مؤسسه نوگام 9
های مدرس کارگاه

روانشناسی و کنکور 
 دکتری

 اردادامه د 1401 آموزش

 

  علمي مقاالت -5
 تاريخ ارائه/ چاپ نحوه ارائه محل ارائه/چاپ حوزه تخصصي عنوان مقاله رديف

1 
اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول گرا بر هوش عاطفی 

 مديران و امنیت شغلی ادراک شده در بین کارکنان
صنعتی روان شناسی 

 و سازمانی
ICS   وCIVILICA 1399 چاپ 

2 
Investigating the role of executive 

functioning in obsessive-compulsive 

disorder 
 روان شناسی بالینی

Jornal of Advanced 

Pharmacy Education & 

Reseaech (India) 
 August 2020 19 چاپ

3 
The Relationship between Family-Social 

Factors and the substance abuse among 

the youth 

 ی بالینیروان شناس

Journal of Economics and 

Administrative Sciences 

(JEAS) (ISC- Turkey) 

 September, 2020 چاپ

4      
 

 ترجمه و تأليف -6
 تاريخ انجام نوع همكاری بهره بردار حوزه تخصصي عنوان كتاب رديف

 1399 جم متر - بالینیروان شناسی  راهبردهای تنظیم هیجان به زبان سادهکتاب ترجمه  1
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 های كارگاهي )مدرس(فعاليت -7
 سال عنوان فعاليت رديف

 1401 دی، مرکز روانشناختی اکسیرهای آموزشی روانشناسی و توسعه فرکارگاه 1

 1400 مشاوره و کارگاه های آموزشی مرتبط با کنکور دکتری روانشناسی 2

3 
 ازمان فرهنگی و هنریس -های طب ايرانی ی سالم بر اساس آموزهو سبک زندگ برگزاری کارگاه های آموزشی روان شناسی

 تا کنون 1396از سال  شهرداری تهران

4 
اعی عاونت فرهنگی و اجتمم -های طب ايرانی و سبک زندگی سالم بر اساس آموزه برگزاری کارگاه های آموزشی روان شناسی

 تا کنون 1396از سال  شهرداری تهران

 تا کنون 1390از سال  ای آموزشی سبک زندگی سالم براساس آموزه های طب مکملبرگزاری کارگاه ه 5
 
 

 های علميها و انجمنعضويت در سازمان -8

 شماره عضويت سازمان رديف

 36565 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ايران 1

 27487 انجمن روانشناسی ايران 2

 10211 نی ايرانانجمن روانشناسی صنعتی و سازما 3

 C2103398192 (APAانجمن روانشناسی آمريکا  ) 4

 S 098 000 034 192 L المللی دانشگاهیانسازمان بین 5

 


