
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انستیتو روانکاوی تهران

 درمانی               یآموزش

 678/90044/606: شماره پروانه

  روانکاویحیطه کشور برای آموزش و درمان در  زیستیاز سازمان بهرسمی با مجوز 

  رسمی از اروپا گواهی با(ECPP) روانکاوی انستیتو دارنده اعتبار برای آموزش"به عنوان" 

(Accredited Psychoanalytic Training Institute) 

 در "کامل"المللی  عضویت بین: 

 International Federation of Psychoanalytic Societies :(IFPS) و

(ECPP): European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies 

  World Council for Psychotherapy:WCP)) 

 

 

 پذیرشدرخواست فرم 

 ورود به  برای

 دوره آشنایی با رویکرد تحلیلی
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 پذیرش درخواست فرم 

 ستیتو روانکاوی تهرانان
 

 

 

 .................................................:تاریخ                       ..............................................................................................: و نام خانوادگی نام

  ..............................................................: صاده از  ............................................................: شماره شناسنامه

   ............................................: تاریخ تولد ................: سن

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ :آدرس منزل

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. :آدرس محل کار

 ..........................................................................: تلفن محل کار                ................................           ...............................................................................: تلفن منزل

Email : ......................................................................................................................                              فاکس :............................................................................................... 

 (.یدیضمیمه فرمارنگی  3×0قطعه عکس  دوامه و لطفاً کپی شناسن)

 

 تجربه درمان شخصی

  خیر              اید؟     بله داشته روان شناختی درمان ی آیا تا به حال تجربه

  دیگر  ویکردر                 تحلیلی رواندرمانی            روانکاوی با چه رویکردی؟اگر بله 

 .................................: چنااااد بااااار در  فتااااه .....................................................................................................: روانکاااااو / درمااااانگر /مشاااااور  نااااام

 ........................................: تعداد کل ساعات......   ...................................................: پایانتاریخ .................   .........................................: آغاز تاریخ

 (.یدیضمیمه فرمابا قید تاریخ و ساعات را  روانکاو/ درمانگر/ مشاوراز جانب  درمان شخصیگواهی لطفاً )

 اختیاری

  خیر              اید؟      بله ده کردهآیا تا به حال از دارو ای اعصاب و روان استفا

  خیر              اید؟      بله آیا تا به حال سابقه بستری در بیمارستان روانپزشکی داشته

 اطالعات شخصی: بخش اول
 

 

 

 

محل الصاق یکی از 

  ا عکس
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 پروانه اشتغال

  خیر               بله   ؟ ستیدکار اشتغال به  هآیا دارای پروان

 (.یدیماکپی آن را ضمیمه فرفتو ،هاگر بل) 

 ........................................................................................................... :نااااوو پروانااااه   ............................................................................. :مان صااااادر کنناااادهساااااز

 ............................................................................................................. :شااااااماره     .........................................................................  ............................ :تاااااااریخ صاااااادور 

 

 انگلیسی

  خیر        اید؟ بله  آیا دوره آموزش زبان انگلیسی دیده

 .................................... تاریخ اخذ آخرین مدرک؟ ................................. ؟آخرین سطح .....................................اگر بله، در کجا؟

یا در فضای زیرر   یدیفرما ضمیمه (CV) رزومه یا به صورتتحصیلی و شغلی خود را سوابق خالصه لطفاً 

را مرتبط با رشته تحصیلی  های آموزشی دورههای  گواهیو  تحصیلی مدرکآخرین فتوکپی )ید یرج نماد

 (.یدیفرما ضمیمه

 

 سوابق تحصیلی

 ................................التحصیلی سال فارغ ...................................دانشگاه .................................رشته ..................................مدرک دانشگا ی 

 ................................التحصیلی سال فارغ ...................................دانشگاه .................................رشته ..................................مدرک دانشگا ی 

 ................................التحصیلی سال فارغ ...................................دانشگاه .................................رشته ..................................مدرک دانشگا ی 

 ...............................مدرس..............................برگزار کننده...........................تعداد ساعات آموزش............................. نام دوره آموزشی

 ...............................مدرس..............................برگزار کننده...........................تعداد ساعات آموزش............................. نام دوره آموزشی

 ...............................مدرس..............................برگزار کننده...........................تعداد ساعات آموزش............ .................نام دوره آموزشی

 

 (CV)شغلی سوابق تحصیلی و : بخش دوم
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 سوابق شغلی 

 مشاوره انفرادی/ انجام رواندرمانی 

  خیر         بله  اید؟ انفرادی انجام داده یا مشاوره آیا شما رواندرمانی

 ...................................................با چه رویکردی؟  .................................................چند ساعت؟  ........................................ر بله، کدام یک؟اگ

مرکرز یرا   رئریس  از طرر    ،مراجع دیده اید/ که بیمار را اگر بله، لطفاً گواهی کل ساعات و تاریخ هایی )

 (.یدیضمیمه فرما ،دفتری که در آن کار می کردید

 Supervision (نظارت بر درمان) دریافت شده 

صاورت جلساات فاردی یاا     ه ب (Supervisor)از جانب استاد، مشاور یا سرپرستی  ،نعامراج/ آیا کارتان با بیماران

  گرو ی  فردی   خیر   بله؟ ه استقرار گرفت یگرو ی مورد نظارت و را نمایی آموزش

 ....................: ...........................از چه شخصی ........................................با چه رویکردی؟.......................... اگر بله، چند ساعت؟

گواهی شود و ضرمیمه  ( ها) Supervisorاز طر   (ها)لطفاً تعداد ساعات، تاریخ ها، رویکرد این نظارت)

 (.یدیفرما

 (سایکوز و غیرهو یا ارائه گزارش در مورد تشخیص  ،مصاحبه)های سخت روانی  تجربه کاری با بیماری 

 (اگر بله، گوا ی را ضمیمه فرمائید)  خیر   بله اید؟ داشته

 ........................................مدت؟ چه.......................................................... در چه مکانی؟

 

 : دیگر سوابق بالینی

 .......................... تاریخ  تا .................... تاریخ  از ........................  فته در  ساعت   چند ..............................آنجا  در  شما  ای حرفه نقش ............................مکان

 .......................... تاریخ  تا .................... تاریخ  از ........................  فته در  ساعت چند ..............................آنجا  در  شما ای حرفه نقش ............................مکان

 ......................... تاریخ  تا .................... تاریخ  از ........................  فته در  ساعت   چند ..............................آنجا  در  شما  ای حرفه نقش ............................مکان

 .......................... تاریخ  تا .................... تاریخ  از ........................  فته در  ساعت   چند ..............................آنجا  در  شما  ای حرفه نقش ............................مکان
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 ای دیگر سوابق حرفه

 :سمت ها

 

 :قاالتم

 

 

  :تحقیق

 

  :عضویت

 

 

 

 

و ضمیمه ویسید بندر صفحات جداگانه  ،باشد شامل موارد زیر تواند می که را لطفاً بیوگرافی شخصی خود

 (: تایپ شده ی صفحه 5حداکثر در )ید یفرما

 

 ًربیاتی که در شکل گرفتن شخصیت ، با توجه به عوامل و تجرا کلی از زندگی شخصی خود ی ا تاریخچه لطفا

 .توضیح د ید ،اند شما با خودتان و دیگران نقش داشته ارتباطی شما و در کنون

 باه روانکااوی و دنباال کاردن      تاان   گیری عالقه شما در شکل غلیش  ای و ارزش ه  اچگونه زندگی و تجرب

 ؟با آن نقش داشته استمرتبط   ای دیدن در یکی از رشته آموزش

 یلی می کند؟لتح کار در حیطه سپس آموزش ومناسبی برای دانشجوی  ای شخصیتی، شما را  چه ویژگی 

 تأثیر خوا د گذاشت؟  نتای دارد؟ چگونه روی شما و کارایاین آموزش برای شما چه معن 

 رو خوا ید بود؟ه  ایی در حین گذراندن این آموزش روب با چه مشکالت و یا چالش ،کنید بینی می پیش 

 

 

 بیوگرافی شخصی: بخش سوم
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 .متعهد می شوم که صحت تمامی گفته  ا و نوشته  ا را تایید می نمایم ..................................................... اینجانب 

 

 :.....................................................نام و نام خانوادگی                                                                            

 .........................................              : .................................تاریاخ                                                                             

 امضاء                                                                                                          

 

 

 


