بسمه تعالی

جناب آقای مهران مدیری
مجری محترم برنامه تلویزیونی "دورهمی"

با سالم و احترام ضمن قدردانی از کلیهی هنرمندان و بازیگران محترم صدا و سیما در حوزهی طنز ،بهویژه “مجموعهی دورهمی” و
عزیزان و دستاندرکاران این برنامه که توانستهاند با بهتصویرکشیدن معضالت جامعه برای بینندگان از جایگاه مطلوبی برخوردار
شوند ،در طی این مسیر گاهی نیز عدم رعایت انصاف ،بزرگنماییِ خالف واقع و تمسخر قشری از جامعه ،در آن دیده شده است.
برنامه مورخ  13تیر ماه سال  3131از جمله مواردی بوده است که با استهزاء وتمسخر افرادی که از بیماری "اسکیـزوفرنیای
پارانـویید" و نیز "اختالل خلقی دوقطبی" در رنج میباشند ،موجبات تکدر خاطر عدهای از بیماران ،خانواده ها و مردم شریف ایران
گردیده است.
قطعاً خلق روزگار را با تلخی دردش به لبخند مهمان کردن ،انسانیت محض است .شکوفاندن گلهای تبسم بر لبهای مردمانی که
پر از غمهایی ناگفتنیاند ،نشان از عشق دارد " .لیک هرگز نپسندیم به خویش ،که چو یک مرغک بیجان ،شب و روز بیخبر از
همه خندان باشیم" .1میتوان فقیر بود و بر نیاز خندید .میتوان صبور بود و بر اندوه خندید ،میتوان آکنده از غم بود و با شادی
هموطن خندید ،اما؛
نمیتوان بر بیمار خندید!
نمیتوان سالم بود؛ و بر بیمار خندید!
در میان ازدحام مردم ،افرادی که از بیماریهای اعصاب و روان رنج میبرند نیاز به همدلی و همیاری دارند نه تمسخرِ قلب رنجور و
ذهن گرفتارشان .خوب است بدانیم با درمانهای موجود  70درصد این بیماریها قابل کنترل و کسانی که دچار این اختالالت
هستند به کار روزمره و فعالیت اجتماعی خود باز میگردند .در میان اهل هنر ،در ایران و جهان میتوان نمونههای فراوانی را معرفی
نمود که به رغم داشتن بیماری اعصاب و روان ،آثار به یاد ماندنی خلق نمودهاند.
متأسفانه این واقعیتی است که از هر  5نفر  3نفر مبتال به بیماری عصبی و از هر  300نفر  1الی  5نفر رنجور از بیماری شدید
روانپزشکی هستند .به ریشخند گرفتن این قشر از افراد جامعه به مثابهی اندوهناک کردن عدهی کثیری از هموطنان عزیزمان
است .از آنجا که یکی از روشهای کمکرسانی به این افراد ،انگزدایی و سعی در هموار کردن حضورشان در جامعه است ،سیاه-
نمایی کردن و نشان دادن آنچه خالف واقع است بهمعنای پنبه کردن اقدامات روانپزشکان و روانشناسانی است؛ که تمام اندیشه و
ژاله اصفهانی
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ذهنشان درک ،درمان بیماران و ایجاد فضایی برای همدل نمودن جامعه با درد و رنج این افراد و پذیرش آنان در جامعه همانند
عضو یک خانواده است.
متاسفانه این چنین محصوالت فرهنگی ،درک و فهم جامعه از مسائل بهداشت روان مردم را به صد سال قبل باز میگرداند ،زمانی
که غل و زنجیر تنها راه مدیریت این بیماران بوده است.
جناب آقای مدیری ،انتظار ما از هنرمندان تاثیرگذاری چون شما این بوده و هست که با درک اهمیت و حساسیت سالمت روان
جامعه ،به جای تمسخر و به نیشخند گرفتن بیماران ،شاهد اثر مثبت فعالیتهای شما در ارتقاء دانش و نگرش مثبت مردم نسبت
به چالشهای بهداشت روانی جامعه باشیم.
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دکتر کاظم ملکوتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،رییسجمعیت پیشگیریازخودکشی
ایران
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کاملیا وحیدی ،کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
مدیر کلینیک اندیشه سالمت روان
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دکتر بهزاد مسعودی ،پزشک عمومی کلینیک اندیشه
سالمت روان

.4
.5
.1

 .31دکتر تقی یاسمی روانپزشک ،عضو هئیت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .37دکتر حمید پورشریفی ،دکتری تخصصی روانشناسی
سالمت
 .38دکتر سادات فضلی ،رییس گروه بیماران روانی مزمن
بهزیستی کل کشور
 .33عارف شیخ االسالمی ،نماینده مراکز بیماران روانی

زهرا توکلی ،کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و

مزمن خراسان رضوی و عضو هیات مدیره انجمن

مسئول فنی کلینیک اندیشه سالمت روان

مدیران مراکز توانبخشی خراسان رضوی

سمیرا رضوی ،کارشناس هنر و هنردرمانگر کلینیک

 .20دکتر حافظ محمدحسین پور ،روانپزشک

اندیشه سالمت روان

 .23فروزان کولیوند ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

فریده شجاعیراد،کارشناس روان شناسی بالینی و

 .22دکتر برنا ،رزیدنت روان پزشکی شهید بهشتی

روانشناس کلینیک اندیشه سالمت روان

 .21مریم اسدی ،دانشجوی دکتری روانشناسی

 .7دکتر کامران یزدانبخش ،متخصص روانشناسی شناختی

 .24دکتر مریم عباسی نژاد ،روانپزشک

 .8دکتر قضاوت ،روانپزشک

 .25امیر آصفی ،روانشناس

 .3دکتر گلشاهی ،روانپزشک

 .21زهرا سیف نوبخت ،روانشناس

 .30حمیده خلیل زاده ،کارشناس ارشد بالینی .کارشناس

 .27شهرام نجفی ،کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک،

بهداشت روان
 .33زهرا بهفر ،روانشناس سالمت
 .32دکتر لیال رازقیان ،رزیدنت روانپزشکی شیراز

معاون اجتماعی انتظامی شهرستان کرمانشاه
 .28اعظم قلیزاده ،کارشناس ارشد واحد فرهنگی
بنیادشهید

 .31دکتر علی امینی ،روانپزشک

 .23محمد اسفندیار ،کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان

 .34دکتر سارا هاشم پور ،روانپزشک

 .10سهیال ربانی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .35نسرین اسفندیار ،دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

 .13دکتر حجتی ،روانپزشک

 .12انوشه عاشوری ،دانشجوی دکترای روانشناسی
 .11زینب داستان ،کارشناس روان شناسی بالینی،
کارشناس روانشناسی مرکز اورژانس اجتماعی
 .14الهامداودی ،ارشد روانشناسی بیمارستان روزبه

 .53سمیرا بصیری ،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
بالینی و کارشناس بهداشت روان
 .10تهمینه طاعتی
 .13رسول گزالنی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی.

 .15سید کاظم عظیمی ،کارشناس حقوق

کارشناس اداره سالمت روان و اعتیادمعاونت درمان

 .11شبنم صداقتی ،کارشناس ارشد روانشناسى بالینی و

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و روانشناس مجتمع

روانشناس انجمن صرع ایران
 .17رمضانی نژاد ،روانشناس ،سرای احسان
 .18سارا پیشدادی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،
کارشناس بهداشت روان مرکز سالمت کرج

نگهداری درمانی ماده31
 .12زینب قائم پناه ،کارشناس مرکز تحقیقات سالمت
معنوی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .11لیال نیسی ،ارشد روان پرستاری و دکترای مدیریت

 .13دکتر تقدیری ،روانپزشک

خدمات بهداشتی و درمانی هیئت علمی گروه پرستاری

 .40دکتر رضا احمدی ،روانپزشک

واحد دزفول

 .43دکتر مریم صفایی ،روانپزشک

 .14علی قائدی نیا جهرمی ،دانشجوی روانشناسی

 .42دکتر طیبه باقرینژاد نایینی ،روانپزشک

 .15رضا رحیمی ،کارشناس ارشد روانشناسی و کارشناس

 .41شمس الدین کهانی ،کارشناس مسئول دپارتمان
روانشناسی بیمارستان رسول اکرم(ص)
 .44جاللی ،کارشناس ارشد روانشناسی وزارت کار

مسئول گروه سالمت روان رفسنجان
 .11مرجان فتحی ،دانشجوی دکتری سالمت ،مسئول واحد
سالمت روان شبکه بهداشت اسالمشهر

 .45دکتر عالی ،روانپزشک

 .17زینب کمالی ،ارشد روانشناسی عمومی

 .41دکتر پرستو سبزهای ،پزشک

 .18شیما صدیقی ،ارشد روانشناسی بالینی

 .47دکتر معصومه سادات دستغیب ،روان پزشک

 .13خانم بزرگمهر ،ارشد روانشناسی بالینی

 .48دکتر علیرضا کریمی ،روانپزشک ،کرمانشاه

 .70یعقوب حسین نژاد ،ارشد روانشناسی بالینی

 .43حسیبی ،کارشناس مسئول برنامه تختهای روانپزشکی .

 .73دکتر سامان توکلی ،روانپزشک ،رئیس انجمن روان

اداره سالمت روان وزارت بهداشت
 .50شلر معروفی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،
کارشناس سالمت روان واعتیاد بهداشت
 .53سید احسان رضوی کارشناسارشد روانشناسی عمومی
 .52دکتر کتایون ولی نیا ،روانپزشک کرمانشاه
 .51وحید ملک پور ،دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
 .54دکتر محمدرضا نجارزادگان ،رزیدنت روانپزشک
دانشگاه ایران
 .55دکتر هلن بهمنش ،روانپزشک
 .51دکتر اشرف روح بخش ،روانپزشک  ،یزد
 .57سمیرادرویشی،دانشجوکارشناسیارشدروانشناسیبالینی
 .58رضا مبارکی ،کارشناس ارشد روانشناسی

درمانی ایران
 .72مهرزاد کامیاب ،روانشناسی بالینی
 .71نعیمه اکبری ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 .74دکتر جعفر بوالهری ،روانپزشک ،عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .75شهره افضلی فرد ،دانشجوی کارشناس ارشد گرافیک
 .71فیروز محمدی ،کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،
کارشناس بهداشت و روان مرکز ارومیه
 .77ندا تقوی ،کارشناس روانشناسی بالینی ،کارشناس
مرکز بهداشت تکاب ،آذربایجان غربی
 .78صدیقه خادمی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .73سعیده حامد ،ارشد روانشناسی بالینی

 .308مریم محمودی ،کارشناس توانبخشی بهزیستی تهران

 .80دکتر هیال یوسفی ،دندانپزشک

 .303اعظم رضوی ،کارشناسارشد حقوق خصوصی

 .83سکینه مرادی ،دبیر ریاضی

 .330سحر حسینی  ،کارشناس حقوق خصوصی گوینده و

 .82عسل حدادیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

مجری رادیو

 .81عبدی ،دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

 .333فائزه السادات اجاق ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .84دکتر حسین ذاکری ،پزشک عمومی

 .332غزاله رنجبری ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .85دکتر شامخی ،روانپزشک

 .331دکتر امیر حسین جاللی ندوشن ،روانپزشک ،عضو

 .81لیال فخیمی ،دانشجوی کارشناسی روانشناسی
 .87اشکان مرادی ،کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
 .88یدااهلل عسگری ،کارشناس ارشد روانشناسی
 .83دکتر اعتمادی ،متخصص طب اورژانس
 .30مبین مرادی ،کارشناس رفاه درمان
 .33ولی زاده ،فلوشیپ اینترووشنال کاردیولوژی
 .32علیرضا رشیدی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 .31ماندانا میثمی ،روانشناس
 .34ایمان صحرایی ،مهندس شبکه های کامپیوتری

هیئت علمی علوم پزشکی ایران
 .334سولماز فیضی ،کارشناس روانشناسی مدیر مسئول
مرکز توانبخشی شادی
 .335طیبه کاشفی،کارشناس ارشد بالینی .کارشناس
بهداشت روان مرکز بهداشت ،تربت حیدریه
 .331میترا برجی ،کارشناس ارشد سالمت روان .انستیتو
روانپزشکی تهران
 .337احمد انواری ،دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 .35نرگس علیدوستی ،کارشناس روانشناسی

 .338فاطمه پیرهادی ،عضو انجمن حمایت از بیماران روان

 .31سید جوهر قادری ،کارشناس پرستاری ،مترون

 .333شیرین نشاط ،کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

بیمارستان قصر شیرین
 .37دکتر سیده مهردخت عطشانی ،پزشک عمومی
 .38دکتر صفورا سالمی ،دکترای روانشناسی
 .33حسین قربانی ،کارشناس ارشد روان شناسی
 .300دکتر فریبرز پویان ،روانپزشک
 .303امیر یعقوبی  ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،
مسئول فنی مرکز روزانه احبا تهران

 .320مریم السادات بهبودی ،کارشناس ارشد روانشناسی
شخصیت
 .323رویا شهسواری ،مددکاراجتماعی وکارشناس آسیب
سازمان بهزیستی
 .322آیسان آقازاده دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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عزت مرادیان ،کارشناسی ارشد روانسنجی

 .302لیلی خدابنده ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .324مهدی اسفندیار ،نویسنده و پژوشگر حوزه سالمت

 .301رسول توکلی ،کارشناس ارشد سم شناسی ،دکتری

 .325بهاره خادمان ،روانشناس ارشدبالینی

تخصصی بهداشت حرفه ای گرایش بیماریهای شغلی

 .321الهام ذبیحی نیا ،ارشد روان شناسی بالینی

مدیر  HSEشرکت حفاری دنا

 .327منیژه قاسمی ،دبیر آموزش و پرورش

 .304اعظم رئوفی ،کارشناس ارشد آموزش بهداشت
 .305سیاوش الهی ویا موسیقیدان
 .301جعفری  ،مسئول فنی مرکز توانبخشی قاصدک ویژه
سالمندان مبتال به دمانس آلزایمر
 .307زینب متولی ،لیسانس روانشناسی

 .328آوا اعرابی ،کارشناس روزنامه نگاری ،کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
 .323مهنوش ذکائى ،کارشناس ارشد روانشناسى بالینى
 .310رقیه شکری ،دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی
 .313موژان توفیقی ،کارشناس ارشد علوم اعصاب شناختی

 .312دکتر فاطمه اناری دخت ،روانپزشک

 .312دکتر محسن دهقانی ،دکترای روانشناسی بالینی

 .311سمیرا گنجیپور ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،

 .311دکتر اعظم السادات حیدری ،فوق تخصص روانپزشکی

روانشناس شبکه بهداشت استان کرمانشاه
 .314دکتر علی فیروزابادی ،روانپزشک
 .315آرزو حسینی ،کارشناس روانشناسی بالینی در اورژانس
اجتماعی ورامین
 .311قنبری ،روانشناس بالینی
 .317پیمان سلیمی ،کارشناس ارشد مشاوره
 .318تهمینه رفیعی ،کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
 .313زهرا دارابی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،
کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت بردسکن
 .340دکتر نرگس شریف زاده ،روانپزشک

کودک و نوجوان
 .314زینب دهقانی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی شاغل
در کلینیک و مرکز سالمت شهری
 .315دکتر احد فاضلی ،رزیدنت روانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
 .311محبوبه کارآموز ،دانشجوی ارشد مشاوره خانواده،
دانشگاه شهیدبهشتی
 .317محمد محمودزاده پالچقلو ،دانشجوی روانشناسی بالینی
 .318نسیم اسفندیاری ،دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه
شهید بهشتی

 .343دکتر مهدی بنی اسدی ،روانپزشک

 .313دکتر مهسا برادران ،رزیدنت روانپزشکی

 .342دکتر ویدا مبشر ،روانپزشک

 .370مریم اخوى ،دانشجوى کارشناسی ارشد روانشناسى

 .341دکتر امین صلحی ،روان پزشک

بالینى دانشگاه شهید بهشتى

 .344دکتر رزا علی خانی ،روان پزشک

 .373دکتر سوده محبی رسا ،روانپزشک

 .345دکتر احد فاضلی ،رزیدنت روانپزشکی

 .372دکتر مجید بلوکی ،روانپزشک

 .341دکتر گودرز عکاشه ،روانپزشک ،هییت علمی کاشان

 .371شراره شمسی ،ارشد روانشناسی بالینی

 .347محمد جعفر بیرامی ،کارشناس ارشد فرآیند

 .374مجتبی پهلوساری ،دانشجوی دوره ی دکترای تخصصی

 .348شبنم محمدرضا ،کارشناس ارشد روانشناسى بالینى
 .343دکتر والنتین ارتونیان ،روانپزشک عضو هیئت علمی
دانشگاه تهران

روانشناسی  ،کارمند سازمان بهزیستی
 .375مریم کامی ،دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی

 .350دکتر حمیده صدرعاملی ،رزیدنت روانپزشکی

 .371ساناز پیرایرانی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .353زهرا سادات نریمانوند ،کارشناس ارشد روان شناسی

 .377علی شیری ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .352دکتر منا اسالمی ،روانپزشک

 .378امیر قلعه ،ارشد روانشناسی

 .351فریبا رحمانی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .373دکتر علی صفایی ،داروساز

 .354دکتر مریم صحت پور ،روانپزشک

 .380دکتر اسرین سیدالشهدایی ،روانپزشک

 .355دکتر آزاده صدیق نیا ،روانپزشک

 .383گلشن صادقی ،دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 .351دکتر سوده محبی رسا ،روانپزشک

انستیتو روانپزشکی

 .357فواد فردوسیان ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .382دکتر فاطمه هاشمی ،روانپزشک ،استان البرز

 .358دکتر امیرهوشنگ نژاده ،دکتری علوم آزمایشگاهی

 .381ریحانه جباری ،کارشناس ارشد مشاوره

 .353دکتر روناک میهن ،دستیار روانپزشکی

 .384آناهیتا صالح ،دکتری روانسنجی

 .310دکتر شهریار دیباجی ،دستیار روانپزشکی

 .385فریبا احمدیان ،کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 .313محبوبه شیخ ،کارشناسی روانشناسی

 .381دکتر همایون هارون رشیدی ،دکتری کودکان
استثنایی

 .234دکتر رستم کالهی ،روانپزشک قائم شهر
 .235طیبه کاشفی ،کارشناس ارشد بالینی و کارشناس

 .387نظام دوست ،دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت

بهداشت روان  ،مرکز بهداشت تربت حیدریه

 .388شیما کیوان ،کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

 .231جمیله قرنجیک ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .383سولماز دینی ،فوق لیسانس روانشناسی

 .237دکتر کیایی ،دکترای روانشناسی عمومی

 .330علی اشرف نورمحمدی ،دانشجوی دکتری روانشناسی

 .238زهره باالگبری ،دانشجوی دکترای روانشناسی

ازکرمانشاه
 .333علی اصغر فرشی اقدم ،ارشد روانشناسی  ،تبریز
 .332نازلی توکلی ،دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت.
 .331فاطمه محمدنیا ،کارشناس روانشناسی
 .334اکبر محمدی ،دانشجوی دکترای تخصصی سنجش و
اندازه گیری

 .233یوسف نبیزاده ،کارشناس ارشد روانشناسی
 .220سودابه عبدالهی ،کارشناس ارشد روانشناسی مدیر
مرکز نگهداری کودکان اوتیسم گیالن
 .223طاهره شیخ االسالمی ،کارشناس ارشد کودکان
استثنایی
 .222میرزا آقازاده ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .335دکتر مهدی صابری ،روانپزشک

 .221الله شیروانیپور ،دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

 .331دکتر مهرداد حسینی ،روانپزشک

 .224دکتر سارا بهبهانی ،روانپزشک

 .337دکتر سید مهدی حسن زاده ،روانپزشک

 .225دکتر ناصر قاسمزاده ،روانشناس

 .338دکتر مهدی صمیمی ،روانپزشک

 .221علی کسعلی ،کارشناس ارشد روانشناسی

 .333دکتر امیر رضا خدامان ،روانپزشک

 .227رسول امینی ،دانشجوی ارشد روانشناسی

 .200المیرا شایق ،کارشناس روانشناسی عمومی

 .228علی نیا ،دانش آموختهی حوزهی علمیه قم و پژوهشگر

 .203لطیفه میکائیلی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

در زمینه ی خانواده

 .202احد نویدی ،دانشیار روانشناسی

 .223بیوک تاجری

 .201محمد رمضانینسب ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 .210رحیم بالل زاده ،کارشناس ارشد روان شناسی

 .204فیروزه نجف پور ،مددکاراجتماعی

شخصیت

 .205فاطمه حزینی ،کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 .213دکتر حبیب اله خزایی ،روانپزشک .کرمانشاه

 .201مژگان فرح آور مقدم ،کارشناس ارشد سینما  ،فیلمساز

 .212دکتر خدایی روانپزشک ،دانشگاه علوم بهزیستی و

 .207مریم اوحدی ،کارشناس ارشد ارتباط تصویری
 .208سهیال ایرانیپور ،کارشناس ارشد روان شناسی
شخصیت

توانبخشی
 .211شهره افضلیفرد ،دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک
 .214برزگر ،کارشناس ارشد بالینی

 .203دکتر رضا دانشمند ،روانپزشک

 .215فاطمه مبهم ،کارشناس شبکه IT

 .230نجفی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و روان

 .211شیوا سعیدخانی ،هنردرمانگر

درمانگر در حوزه کودکان و نوجوانان

 .217دکتر قیومی ،روانپزشک ،دانشگاه علوم پزشکی ایران

 .233محمد کیانبخت ،دانشجو دکتری روانشناسی بالینی

 .218نسرین چاالکنیا

 .232دکتر رضا قنواتی ،متخصص قلب

 .213اعظم صادقفر ،مدیر کانون خانواده

 .231دکتر اسد بیگی ،روانشناس ،مدیر اورژانس اجتماعی

 .240دکتر نوشین میالدی ،متخصص کودکان

سازمان بهزیستی کشور

 .243سمیرا معصومیان ،دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی

 .242اعتمادی ،دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت
 .241دکتر امیررضا خادمان ،روانپزشک
 .244الهه مقدم ،کارشناس هنر
 .245جواد عباسی ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 .241سمیرا درویشی ،دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی
 .247مجیده بلوکی ،روانپزشک

