
                                                 

  

 )علیرضا تسعیري( - )ساعت 400بیش از  (:لیست دوره هاي آموزشی گذرانده شده

 مکان  تاریخ  مدت دوره نام مدرس  نام دوره

  کارگاهN.L.P    مشهد -مرکز جامع آرن    94خرداد  8و  7  ساعت 9  سرگلزاییدکتر محمد رضا  

 دانشکده بهزیستی مشهد 22/01/93  ساعت8 دکتر علی محمد نظري  در روابط فرا زناشویی زوج درمانی 

  تهران - انجمن روانشناسی ایران  05/11/92  ساعت8 دکتر کارینه طهماسیان  اضطراب کودکاندرمان شناختی رفتاري 

 دکتر حسن حمید پور  درمانی  طرحواره 
  ساعت 48

  )روز 3دو دوره (

14/10/92  

18/9/93  
 تهران - انجمن روانشناسی ایران 

 انجمن هپینوتیزم بالینی خراسان 01/10/92  ساعت50 دکتر مهدي فتحی و همکاران  )پیشرفته( درمانی  هیپنوتیزم 

 تهران - انجمن روانشناسی ایران   22/09/92لغایت21  ساعت16 دکتر حسن حمید پور  با رویکرد طرحواره درمانی شکست هاي عاطفی 

 تهران - انجمن روانشناسی ایران  16/09/92  ساعت16 دکتر کارینه طهماسیان  در مشکالت برون سازي کودکان فرزند پروري 

 با رویکرد شناختی  خیانت هاي زناشویی

  رفتاري
 تهران - ایران انجمن روانشناسی  8/09/92-7  ساعت16 دکتر حسن حمید پور

 تهران -دانشکده روانشناسی  30/08/92تا28   ساعت16  دکتر محمد علی بشارت  سکس تراپی  

 18/08/92  ساعت8 دکتر کارینه طهماسیان  رفتاري شناختی با رویکرد بازي درمانی  تهران - انجمن روانشناسی ایران  

 مبتنی بر  تکنیک هاي بهبود روابط بین فردي

  حضور دهن
 تهران - انجمن روانشناسی ایران  17/08/92لغایت  16  ساعت16 عبداهللا امیديدکتر 

 تهران - انجمن روانشناسی ایران  10/08/92  ساعت8 دکتر احمد برجعلی کودکان تفسیر نقاشی 

 تهران - انجمن روانشناسی ایران  09/08/92  ساعت8 دکتر کارینه طهماسیان  کودکان قصه درمانی 

 یافته ساختار  مصاحبه بالینی (SCID)  19/07/92لغایت  18  ساعت 16 دکتر پروانه محمد خانی 
 - انجمن روانشناسی ایران 

 تهران



 

  

  

  

  

  12/07/92لغایت 10  ساعت24 دکتر منصوره سادات صادقی  ازدواجمشاوره پیش از 
 - انجمن روانشناسی ایران 

 تهران

  91ماه بهمن   ساعت 25 دکتر علی اکبر صارمی  رفتاري –درمان شناختی 
موسسه روانشناختی پردیس 

 مشهد)  بهزیستی(

  07/02/91  ساعت 4 دکتر علی شهیدي –دکتر مهدي فتحی   تصویر سازيروان درمانی مبتنی بر 
انجمن هپینوتیزم بالینی 

 خراسان

 پردازش اطالعات با حرکت چشم ( E.M.D.R)   21/01/91  ساعت4 دکتر علی شهیدي –دکتر مهدي فتحی 
هپینوتیزم بالینی انجمن 

 خراسان

  الکتروانسفالوگرافی کمیQ.E.E.G) (  
دکتر محمد علی  –دکتر مسعود نصرت آبادي 

 نظري
 دانشکده بهزیستی مشهد 21/11/90لغایت19 ساعت16

 نوروفیدبک (Neurofeedback)  
دکتر محمد علی  –دکتر مسعود نصرت آبادي 

 نظري
 مشهددانشکده بهزیستی  6/08/90لغایت  4  ساعت 24

  10/02/90  ساعت 70 دکتر مهدي فتحی و همکاران  )تکنیک ها و کاربرد(  درمانیهیپنوتیزم 
انجمن هپینوتیزم بالینی 

 خراسان

  مکان سخنرانی  تاریخ   )علیرضا تسعیری(:مقاالت – لیست ارائه  سخنرانی ها

 بر افسردگی و اضطراب EMDRبررسی اثر روش تحت عنوان   - مشهد - در دومین کنگره بین المللی قلب و عروق ارائه سخنرانی

 بیماران پس از جراحی قلب باز 

1392 

 

دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد با 

همکاري دانشگاه 

و بیمارستان  سوئد

 قلب جواداالئمه

 1391  تحت عنوان اضطراب و مغز –در اولین کنگره بین المللی اضطراب  ارائه پوستر
بیمارستان رضوي 

 مشهد 

  بعد از عمل جراحی قلب باز  بر پرخاشگري  EMDRتحت عنوان اثر  -مشهد  –در دومین کنگره هیپنوتیزم بالینی  ارائه پوستر
 

1392  

دانشگاه علوم  

 – پزشکی مشهد

  هتل پارس

  خشونت در اورژانس پیشگیري از : عنوان  -مشھد  –در برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی  ارائه سخنرانی

ماه آبان 

1392 

)دو نوبت (   

دانشگاه علوم 

 – پزشکی مشهد

بیمارستان امام رضا 

بیمارستان امید و  



 

 

 

 

 

 

 

  مکان  تاریخ   )علیرضا تسعیری( : شرکت در کنگره ها

 92آذر ماه  3-2 مشهد تربیتاي علوم شناختی در تعلیم و همایش ملی یافته هاولین 
دانشکده روانشناسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد

  1391  علوم پزشکی مشهد  دانشگاه –اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 هتل پارس – مشهد

  1392  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  –دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 هتل پارس – مشهد

با  بیماران، در (EBP)شواهد درمان مبتنی بر تحت عنوان بررسی   - مشهد - کنگره بین المللی قلب و عروق سومیندر  ارائه سخنرانی

  پس از جراحی قلب باز مشکالت روانشناختی
1393  

 دانشگاه علوم

پزشکی مشهد با 

همکاري دانشگاه 

و بیمارستان  سوئد

 قلب جواداالئمه

 کیفی تحویل بر ارتقاءبا عنوان تاثیر تدوین خط مشی مدون  مشترك ارائه مقالهکارشناسی ارشد و  پایان نامههمکار طرح پژوهش 

 )پژوهشی - علمی(بیماران، در نشریه عملکرد مبتنی بر شواهد 
1391 

دانشگاه علوم 

   مشهد پزشکی

 برنامه اجراي تاثیر "عنوان حتپژوهشی ارتقاء سالمت ت -و پذیرش مقاله در فصل نامه علمی ) به عنوان روانشناس (  همکار طرح پژوهش

  "خانواده و بیمار پرخاشگري و خشونت مدیریت بردر پرستاران  کار محل خشونت از پیشگیري آموزشی
  93بهمن 

دانشکده پرستاري 

 دانشگاه تهران

 Indian National of Sciences ( ISSN 0976-0997) – Impact: 1.23            از نشریه   ISIپذیرش مقاله 

Title: “THE EFFECTIVENESS OR RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THREAPY FOR DERESSION IN PATIENTS  
POST OPEN HEART SURGERY”  

  هند  2015

  1394  آلبرت الیس -هیجانی –تحت عنوان خالصه اي کاربردي از رفتار درمانی عقالنی  :  تالیف کتاب
انتشارات سبز رایان 

تهران -گستر   

 –تحت عنوان مقایسه اثر بخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و باز پردازش و درمان عقالنی  پایان نامه کارشناسی ارشد

    - عاطفی رفتار بر مشکالت روانشناختی بیماران پس از جراحی قبل باز 

  

 

تیر ماه 

1392 

دانشگاه آزاد 

 واحد –اسالمی 

 تربت جام 

     IELTSمدرك زبان انگلیسی 
اردیبهشت 

94 

 موسسه ایرسافام

مشهد) ماهان (    



  1390  )ایران( شهد با همکاري دانشگاه  سوئددانشگاه علوم پزشکی م –اولین کنگره بین المللی بیماري هاي عروق کرونر 

دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد با همکاري دانشگاه 

  سوئد 

  1392  )ایران( مشهد با همکاري دانشگاه سوئددانشگاه علوم پزشکی  –دومین کنگره بین المللی بیماري هاي عروق کرونر 

دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد با همکاري دانشگاه 

  سوئد 

 کیش 87اسفند  25تا 22 کنگره بین المللی قلب و عروق، کیش 

 مشهد  87آذر   22تا20  همایش بین المللی آئورت، بیمارستان رضوي مشهد 

  دومین کنگره بین المللی تروما و حوادث پزشکی 
فروردین   23تا19

83  
  )قطر  - دوحه (

  سومین کنگره بین المللی اطفال 
فروردین  20 تا17

84  
  )قطر  - دوحه (

 

  )علیرضا تسعیری( :بیمارستانی –بالینی دوره هاي  در سایر مدرس

 مکان  تاریخ   مدت دوره نام دوره

 Research Method  روش تحقیق
  ساعت10

  )هر دوره(  

تدریس مکرر از سال 

تاکنون 80  

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور 

  درمانیروان در مراکز بیمارستان بین المللی استانداردهاي 

J.C.I) (  
Joint Commissions  International 50 ساعت  

تدریس مکرر از سال 

 تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

  ساعت Preceptor ship Course 4  دوره مربیگري بالینی
تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

 Medication Administration / Clinical  )دارو درمانی ایمن(  اجراي دستورات دارویی
Errors 

 ساعت 4
تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

  ساعتRisk Management  (F.M.E.A ) 6  مراکز روان درمانیدر  ایمنی
تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 



 کشور

 Root Cause Analysis / Peer Review  رخدادهاریشه یابی 

  ساعت 4 
تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

  ساعت Medication Errors 10  خطاهاي دارویی
تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

  ساعت Occurrence Variance Accident 4  ي درمانیرخدادهاگزارش 
تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

 Basic Life Support  احیاء قلبی و ریوي پایه
   ساعت 8

  )هر دوره(  

تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

خارج از آموزشی داخل و 

  کشور

 Advance Cardiac Life Support  احیاء قلبی و ریوي پیشرفته
  ساعت 8

  )هر دوره( 

تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

  ساعت Professional Behavior 4  رفتار حرفه اي
تدریس مکرر از سال 

  تاکنون 80

مراکز مختلف درمانی و 

آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

    


