
 

 

 

 " بسمه تعالی"

 

 

 

 

 

 تجارب  کاری

 محل شرکت سمت ارگاننام  مدت زمان

 تا کنون 97از 

 تخصصی مرکز

 و روانشناختی

آریاز مشاوره  

 رواندرمانگر تحلیلی

 
 )روانکاو پویشی(

یوسف آباد. خیابان فتحی 
شقاقی. بین کوچه بیستون و 

 5طبقه  76چهلستون پالک 

 
وش تجاری سازمان ه تا هم اکنون 98از 

 کیسان

 مشاور
)در حوزه تحلیل تست های 

شخصیت و آزمون های 
 روانشناختی(

 شهیدمطهری کوه نور

 

  97تا  96از 
 خیابان دولت.دیباجی جنوبی مشاور مهد کودک الهه مهر
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سومین همایش 
علمی و تخصصی 

روانشناسی مدرسه 
 )دانشگاه الزهرا(

 عضو کمیته اجرایی
 و

مسئول پنل 
  سخنرانی

 

 
96 

همایش  چهارمین
علمی و تخصصی 

روانشناسی مدرسه 
 )دانشگاه تهران(

 عضو کمیته اجرایی
 و

مسئول پنل 
 سخنرانی

 

 
97 

پنجمین همایش 
علمی و تخصصی 
 روانشناسی مدرسه

)کانون پرورش فکری کودک و 
 نوجوان(

 عضو کمیته اجرایی
 و

مسئول پنل 
 سخنرانی

 

 
97 

 

اولین همایش ملی 
ین یافته های نو

روانشناسی تربیتی) 
دانشگاه علوم 
 تحقیقات تهران(

  عضو کمیته اجرایی

 

 یزدانی  گی:نام خانواد بیتا  نام:

 درمانگر تحلیلی: کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت روان 

  gmail.com1bitayazdani    yazdani.bita@yahoo.com@ایمیل:

@ravannegar.yazdani  : instagram 

 09034797027تلفن همراه: 

 

 

mailto:bitayazdani1@gmail.com
mailto:yazdani.bita@yahoo.com


 

 

 

 تحصیالت

سال اخذ 
 مدرک

 معدل رشته دانشگاه
مقطع 

 تحصیلی

96 
دانشکده روانشناسی 

 و علوم تربیتی
 روانشناسی 

 شخصیت
19 

کارشناسی 
 ارشد

 سایر مدارک

 نام مدرک سال
نام و محل ارگان صادر 

 کننده
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پرویژنی دوره سو
 )روانپویشی(

 
 علیرضا طهماسبکترد :استاد

 
مرکز تخصصی روانشناختی و 

 مشاوره آریاز
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 روان درمانی روانپویشی
istdp 

 
 استاد: دکتر علیرضا طهماسب

 
مرکز تخصصی روانشناختی و 

 مشاوره آریاز

 
تشخیص انواع اختالل های  97

 شخصیت 

 
 استاد: دکتر علیرضا طهماسب

 
ی روانشناختی و مرکز تخصص

 مشاوره آریاز

 
 
 مکانیزم های دفاعی 96

 
 استاد: دکتر علیرضا طهماسب

 
مرکز تخصصی روانشناختی و 

 مشاوره آریاز
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 حل تعارض زوجین 
 استاد: دکتر اکبری

 
 دانشکده عالمه طباطبایی
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 موسسه بهار مذاکره حرفه ای 

 
 دانشگاه تهران دوره مدیریت اجرایی 

 
 دانشگاه تهران دوره مدیریت کسب و کار 

 دوره پیشرفته  
 فیلم نامه نویسی

 آموزشگاه ایران

 



 

 

 

 

  کامپیوتری عمومی مهارت های

 :   ICDLمهارت های 

Word                            Excel                            Access                   Internet  

                        Windows                       PowerPoint  

  : نرم افزار های تخصصی سایر 

Spss                                             

 

 انگلیسیسطح  آشنایی با زبان 

 

               متوسط       :خواندن                   متوسط         : مکالمه

 متوسط       :  نوشتن                توسطم       : درک مطلب          

 

 ها مهارت

-------------------------------------------------------------------- 

 تحلیل مسایل روانشناختی. آزمون ها و تست های شخصیت

 برگزاری کارگاه های مرتبط با موضوعات مدیریتی و روانشناسی

 مهارت های ارتباطی 

 دی روابط بین فر

 تیپ های شخصیتی

 مهارت های زندگی 

 عزت نغس / اعتماد به نفس

 ذهن آگاهی

 کنترل خشم استرس اضطراب

 ترانه سرا ، فیلم نامه نویس و نویسنده


