
 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 

 (دیداری و شنیداری در دانشجویان دو جنس ارتباط بین سبک یادگیری و عملکرد حافظه فعال :پایان نامه)عنوان  

 ارشناس روان شناسی عمومیک 

 خود افشاسازی( :پایان نامهعنوان )

 فوق دیپلم ریاضی کاربردی 

 

 مقدماتی، متوسط و پیشرفته( نوروفیبک.  مدرک (BFE بادیآ. دکتر مسعود نصرت  اروپا 

 ،دانشگاه شهید بهشتی دکتر وحید نجاتی . دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی 

 اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی-1شامل :  

 توانبخشی شناختی اختالالت یادگیری و حافظخ-2            

 توانبخشی شناختی اختالالت طیف اتیسم-3            

 توانبخشی شناختی اختالالت نقص توجه و بیش فعالی -4            

 ((tDCSتحریک الکتریکی مغز-5            

   ه علوم بهزیستی و توانبخشیتوانبخشی شناختی اختالل نقص توجه وبیش فعالی. دانشگا 

 تحریک الکتریکی مغز (tDCS ) . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. دکتر مسعود نصرت آبادی 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتر محمد ترابی نامی . . اختالالت خواب 

  .مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه شهید بهشتی  دکتر ور شهریار . پدکتر حسین اصول ارتباط با مراجع 

  ثبت امواج مغزی QEEGادی / مهندس آذرنگ. زیر نظر دکتر مسعود نصرت آب 

  مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی  بهروان .تربیت تخصصی کودک، رفتار درمانی 

 .دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ارتقاء عملکرد ورزشکاران با رویکرد روانشناختی 

  کارگاه مقدماتی تحلیل رفتار متقابلTA  د مرادیان. فرشی 

 

 دارای کارت پایان خدمت  :وضعیت خدمت          علیرضا صدیق منش  :نام و نام خانوادگی     

 09127385800: شماره تماس                                         907: شماره شناسنامه     

 Alirezasedighmanesh@yahoo.com :ایمیل                                     0068320221: کد ملی     

 www.sedighmanesh.com: وب سایت                                        24/1/62  :تاریخ تولد      

 سوابق تحصیلی

 گواهینامه های تخصصی



 دانشگاه شهید بهشتی . دکتر کارینه طهماسیانرفتاری  –بازی درمانگر با رویکرد شناختی  یتدوره ترب . 

 شگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدوره تربیت درمانگر جنسی .  دکتر سید علی آذین دکتر فرشید مرادیان . دان 

  جهانلو . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیریسا پدوره تربیت جنسی کودک . دکتر 

  دوره هوش وکسلر و شخصیتMMPI دکتر کامبیز کامکاری . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 

 

 

 

 

 .تا کنون 95 ابتدای/ دانشگاه شهید بهشتی مدیر روابط عمومی و مشاور تبلیغاتی مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار 

  تا کنون 96ابتدای / دانشگاه شهید بهشتی مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار.مدیر خدمات توانبخشی شناختی 

  تا کنون 96مدیر کلینیک مشاوره نی نی سایت از ابتدای 

 ایده پراز و مدیر سایت بازتوانی شناختی(www.baztavani.com) 

 (ایده پرداز و مدیر سایت کیفیت زندگیwww.sedighmanesh.com) 

 تا کنون 97دای ر معرفت از ابتمشاور دبیرستان پسرانه سپه 

 

 95تا 94خدمات برگزاری کارگاه و کلینیک جامع توانبخشی/  /یژه ضو هیات مدیره و موسس مرکز نواندیشان آوع 

 94الی 93/  مشاور تبلیغات و روانشناس مرکز تخصصی شنوایی سنجی نیوشا 

 94تا  92/  مدیر روابط عمومی و روانشناس مرکز ارتقاء سالمت سایدا 

  92آذر ماه تا 91مدیر بازرگانی و روابط عمومی مرکز تخصصی توانمند سازی پارند ازابتدای 

  92آذرماه  تا 91مدیر ارتباط با مراجعین مرکز تخصصی توانمند سازی پارند ازبهمن ماه سال 

  مسئول ثبت امواج مغزیQEEG -  ماه در مرکز پارند  6به مدت 

 96کردستان سال  - مشاور تبلیغاتی مرکز توانبخشی شناختی یاد 

 93/ مشاور تبلیغاتی مرکز روانشناسی راه فردا  

 91/ لیغاتی مرکز جامع آرن مشهدمشاور تب   

 95/مشاور تبلیغاتی مرکز جامع آسایش تبریز   

  93/گروه توانبخشی عصبی آیندهمشاور تبلیغاتی 

 ۵۸۷۳۲عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا به شماره : 

  انسان و زندگی بنیادعضو 

 

 سوابق کاری و مدیریتی

http://www.baztavani.com/
http://www.sedighmanesh.com/


 94/ه علوم و فناوریهای شناختی ریاست جمهوری در هفته آگاهی از مغزعمشاور تبلیغاتی و همکاری با ستاد توس 

  91/خاتم النبیاء( به عنوان روان سنج در کمپ های بهمن و آزادگان.همکاری در طرح پژوهشی دکتر احمدی )بیمارستان 

 

 7  سال سابقه برگزاری دوره های آموزشی متعدد برای متخصصین حیطه سالمت در دانشگاه ها و مراکز تخصصی مختلف از

 جمله دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه شهید بهشتی

 برگزارکننده بیستمین کنگره کاردرمانی ایران.مدیر روابط عمومی و برگزار کننده 

  برگزار کننده سمینار های متعدد در حوزه سالمت با همکاری نی نی سایت از طریق کلینیک مشاوره نی نی سایت در سرای

 رویداد( 100) بیش از محله های شهر تهران، بیمارستانها و خانه های کودک ویژه عموم

 نوجوان و بزرگسال ،برگزاری کارگاه های تخصصی کودک 

 شهرک غرب، باغ صبا، مرزداران،  متعدد در سرای محله های شهرداری تهران از جمله سرای محله برگزاری سمینار های

 و فرزندپروری  اکباتان ، شهرک غرب و ....در حوزه تکنولوژی های نوین درمان فرمانیه،

  کنون تا 93همکاری مستمر با باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات در زمینه ارتقاء عملکرد و سالمت روان از سال 

 سخنرانی های متعدد در مرکز پارند  برای متخصصین حین آموزش نوروفیدبک و.. تحت عنوان ابزار های بازتوانی شناختی 

  برگزاری سمینار برای مدیران  گروه صنعتی مپنا در حوزه تکنولوژی های نوین درمان به همراه دکتر مسعود نصرت آبادی و

 دکتر سعید رضایی.

 ی مدیران مهد های تهران )واقع درشیرخوارگاه آمنه( در حوزه تکنولوژی های نوین درمان به همراه دکتر برگزاری سمینار برا

 علی نظری.

 برگزاری سمینار های متعدد در دانشگاه آزاد ساوه تحت عنوان خود افشا سازی 

 صرت آبادی . )ازجمله همکاری در  طرح های پژوهشی نورومارکتینگ در مر کز پارند تحت نظر مهندس آذرنگ و دکتر ن

 موسسه قرض الحسنه میزان به عنوان ایده پرداز ،طراح شعار و ...(

 همکاری با بخش  پژوهش  وتحقیق و توسعه مرکز پارند در طرح های پژوهشی مختلف 

 همکاری با بخش ورزش مرکز پارند در پروژه های توانمند سازی ورزشی برای تیم های ملی تکواندو و تیر اندازی 

 ول معرفی و فروش محصوالت بازتوانی شناختی مرکز پارند/نرم افزار ها و پاریاد )پکیج ویژه یادگیری پارند(مسئ 

  ایجاد مدیریت ارتباط با مراجعینCRM برای مرکز پارند 

  با به همراه مرکز پارند به عنوان مدیر بخش بازرگانی و ارتباط  91شرکت در کنگره بین المللی علوم اعصاب و پایه سال

 مراجعین

 شرکت در نمایشگاه بازی های رایانه ای به همراه مرکز پارند به عنوان مدیر بخش بازرگانی و ارتباط با مراجعین 

 ی اجراییفعالیتها



  به همراه مرکز پارند به عنوان مدیر بخش بازرگانی و ارتباط با مراجعین 91شرکت در نمایشگاه کودک مادر نوزاد سال 

 لوگ ، بروشور ،تراکت ،استند واقالم تبلیغاتی)در راستای جذب و  اثر بخشی بیشتر و ایده پردازی، طراحی و نوشتن متن کاتا

 درمراکز پارند ، سایدا، آویژه و نیوشا ارائه اطالعات صحیح  به مراجعین(

 ونیوشا ایجاد تحول در زیرساخت های بخش پذیرش مرکز پارند،آویژه، مرکز سایدا 

  برقراری ارتباط و همکاری  با تیم ملی تیر و کمان ایران به همراه مرکز سایدا 

  ارتباط و همکاری بامدارس مبتکر نوین 

  88همکاری با موسسه انسان و زندگی در بر گزاری کارگاه زمستان 

   87همکاری با مجله روان شناسی و هنرسال 

 87ساوه سال  همکاری با گاهنامه علمی پژوهشی منشور دانشگاه آزاد 

 

 توانبخشی شناختی 

 نوروفیدبک و بیوفیدبک 

   ثبت امواج مغزی QEEG  

    شرکت در طرح های نورومارکتینگ 

    فرایند جذب و ارتباط با مراجعین 

    آشنایی با محصوالت بازتوانی شناختی 

   پژوهشی و آموزشی  های ارزیابی،انجام فعالیت 

   محوری در مراکز خدماتی  عایجاد رویکرد مراج 

   خدماتی مراکز تبلیغاتی  نوشتن و اجرای کمپین  

    تحول در زیر ساخت های مراکز ارائه دهنده خدمات 

    برگزاری کارگاه ها، همایش و سمینارهای مختلف 

    نورومارکتینگ رویکرد با نمایشگاهی و اداری اقالم کاتالوگ، و بروشور  ، مراکز نشان جمله از گرافیکیطراحی  

 
  رسپآشنایی با ورد 

 شنایی با نرم افزار های آCorel ,Photoshop ،Corel Video Studio 

  مدرکSEO  بهینه سازی سایت 

  مدرک windows-word-ms dosازموسسه کامپیوتر ایران 

 آشنایی با نرم افزار های حسابداری 

 مهارتها


