
: مینا توکلی نام و نام خانوادگی  

1352:  سال تولد  

: تهرانمحل تولد   

1768:  شماره شناسنامه  

غالمحسین نام پدر:   

مجرد: وضعیت تاهل   

09385858038، 09123140121:  شماره تلفن  

 1، واحد 10تهران ، شهرک غرب ، خیابان هرمزان ، کوچه سروش ، پالک آدرس: 

 غربی 

 

  

: مدارک تحصیلی  

1374کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طبا طبایی  

1391کارشناسی ارشد فلسفه هنر دانشگاه عالمه طباطبایی  

اسالم  دانشگاه آزادکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی    

 دوره های آزاد تکمیلی: 

1378-1376دوره ادبیات معاصر ایران ، شهر کتاب مرکز ،   

1386ده پردازش هوشمند عالیم ، روانشناسی تحلیلی یونگ ، پژوهشک  

کاربردی جهاد   –تربیت مربی تحول فردی و سازمانی ، مرکز آموزشهای تخصصی 

1390دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،  



1394مجوز برگزاری آزمون هوش وکسلر از دانشگاه عالمه طبا طبایی  

اه تهران  دوره  برنامه ریزی عصبی زبانی از موسسه علوم رفتاری وابسته به دانشگ   

دوره آموزش گروه درمانگر زیر نظر دکتر محمد رضا سرگلزایی در انجمن بین المللی  

 هیپنوتیزم بالینی  

 مربیگری مهارت های زندگی در دانشگاه تهران  

دوره تربیت مربی اینیا گرام در موسسه نیروی تدبیر ایرانیان و زیر نظر جهاد دانشگاهی  

 دانشگاه صنعتی شریف 

ری براساس سایکو درام از موسسه علوم رفتاری وابسته به دانشگاه شهید  دوره درمانگ

 بهشتی  

 دوره آموزش مسایل جنسی زیر نظر دکتر محمد رضا سرگلزایی

ساعت سوپرویژن درمانگری با رویکرد تحلیلی و اگزیستانسیال تحت نظارت   250گذراندن 

 دکتر محمد رضا سرگلزایی در انجمن هیپنوتیزم بالینی  

 دوره آسیب شناسی بالینی از موسسه علوم رفتاری وابسته به دانشگاه شهید بهشتی 

دوره های اسطوره شناسی زیر نظر اساتیدی چون : دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور و دکتر  

 ژاله آموزگار  

  

 

  

 

 

:  سوابق شغلی  

1376-1374کارشناس اقتصاد ، مرکز تحقیقات و توسعه محور شرق   



1378-1376د ، سازمان مدیریت صنعتی کارشناس اقتصا   

1376تدریس ریاضیات پایه ، موسسه آموزش عالی صنایع ایران ،   

1376تدریس ریاضیات ، دبیرستان صنایع ایران ،   

1386ویراستاری مجموعه ی نمایشنامه های انتشارات نیستان     

   و بینش  پیوند سی یونگ در موسسات : عصر اندیشه ،تدریس روانشنا

   و بینش   تدریس دوره های شخصیت شناسی در موسسات عصر اندیشه ، پیوند ، هما

 تدریس دوره های فلسفه های زندگی در موسسات پیوند و هما 

" فلسفه هنر مدرن و هفت اقلیم ویژه ی تیاتر " نویسنده و سردبیر در برنامه های رادیویی 

1385-1384  

ختلف های نقد فیلم در موسسات م برگزاری کارگاه  

تدریس و مربی گری کارگاه های یونگ شناسی کاربردی و تیپ شناسی کاربردی یونگ ،  

 بولن ، پیرسون و پینکوال استس 

 برگزاری کارگاه تیپ شناسی برای مدیران ) موسسه عصر اندیشه (

و تیپ  ( شخصیت  نه گانه تیپ شناسی  )مربی گری و برگزاری دوره های آموزشی اینیا گرام 

 شناسی یونگ  

و شناخت آرک تایپ های پانزده گانه براساس نگاه   برگزاری دوره های تبار شناسی خدایان

 شینودا بولن 

برگزاری کارگاه های قصه های درمانگر) تحلیل نمادشناسانه وکاربردی قصه ها و افسانه  

 ها (

مشاور در حوزه های رشد فردی، فرزندپروری و خانواده با رویکرد روانشاسی تحلیلی  

در مراکز مشاوره : بینش نو ، عصر اندیشه و زندگی بهتر یونگ   

 


