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زهرا شهريور
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پنجشنبه
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زهرا شهريور
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حمید رضا طاهری نخست
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زهرا شهريور
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(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصر ) مصاحبه انگیزشی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مهارتهای اجتماعی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
مصرف) مصاحبه انگیزشی
(دوره جامع مداخالت درمانی غیر دارويی در سوء
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استرس پس از ضربه
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شناخت درمانی در اعتیاد
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رضا راد گودرزی
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رضا راد گودرزی
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(مهارتهای زندگی ) نه گفتن ـ مقابله با فشار
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(شناخت درمانی در بزرگساالن) اختالل استرس
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مجید صادقی

(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) زوج درمانی
(رفتار درمانی شناختي در روانپزشکی کودک و
نوجوان) اختالل سلوك
(رفتار درمانییشناختی در روانپزشکی کودک و
نوجوان) كنترل خشم
رفتار درمانی شناختی درروانپزشکی کودک و
نوجوان-آموزش والدين كودكان لجباز4
رفتار درمانی شناختی درروانپزشکی کودک و
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(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
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رزيتا داوری
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(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
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(رفتار درمانی شناختی در روانپزشکی کودک و
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 3بهمن 0311

زهرا شهريور

 1بهمن 0311

دي 0311
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بزرگساالن

امیر شعبانی
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پنجشنبه
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عنوان
(درمان های شناختي رفتاری در بزرگساالن) اصول
اصالح رفتار کودکان
(درمان های شناختي رفتاری دربزرگساالن) فنون
درمان شناختی ،رفتاری در وسواس
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