
 

 و  افراد غیر روان شناس

 فاقد مجوز )اینستاگرام(

 لیست سوم                    

 روان شناسان و مشاوران -1

مربوط به روان شناس نماها( ، فاقد هویت) جعلی  Iran.p.c  

ترا محمدزادهمی-2  Mitra.mohamadzadeh.speaker 

نازنین زحمتکش-3  Nazaninzahmatkesh.ir 

امین القاسی -4  Aminalghasizadeh 

/عزت نفسموفق  ذهنمهدیارعربی / -5  zehnmovaffagh 

( محرومیت دِائم)فاقد مجوز واحمد رضا فتوت-6  Drfotovvat 

سید مجتبی حورایی-7  Seyedmojtaba.hooraei 

تغییر فرکانس|آبرودهام ال-8  elhamabroud 

ازقورجیانفر-9  Faraz_ghorchian 

)توسعه /راز بزرگسماء هنرمندا-11

موفقیت انگیزشی(|فردی  

Razee_bozorg 

قوانین کائنات|رادمنش  رها-11  Raha_raad_manesh 

توسعه فردی|علی اصغر سیادتی-12  aliasgharsiadati 

توسعه فردی|پایدارفنگ شویی |غزال احمدی-13  Ghazaal.ahmadi_ 

فرزانه بزرگمهریان/الیف کوچ/کوچ -14

 ثروت/توسعه فردی

Vipmind1 

قانون جذب|د حسین قاسمیمحم-15  Ghasemi_jazb 

بیداری|آگاهی|خودشناسی|محمد یحیایی-16  mohammadyahyayii 

ذهنیت|هاتغییر باور |رنیالکمه-17  Mehrnialak 

مجموعه تسهیل گری|گیلدا بروجردی-18  Gilda.borojerdi 

کوچ |وچ شخصیآرزوسادات بنی هااشمی/ک-19

 تحول زنان
 

Coaching_arezoo 



 

 افراد غیر روان شناس و 

 فاقد مجوز )اینستاگرام(

 لیست سوم                    

بهترین خودت باش|عاطفه مظفری-21  Atefehmozafari.ir 

ای فرکانسرا هستم هزه-21  

 )ارتعاش باال ارتعاش عشق(

High_ferekans 

51نگیزشی هدیه اکبری ا-22  Powergirls__1 

کوثر یگانه /شکر گزاری-23  Kosar_yeganeh 

//قانون جذبقدرت ذهننازنین زارع / -24  Nazanin.zaree 

درحوزه علم خودشناسی و خود |هدیه اشرفیم-25

 سازی

Mahdieh.ashrafii 

خودشناسی|را خسرویزه-26  Zahrakhosravi77 

نون جذب و ارتعاشاکوروش دوستی ق-27  Ghanone_jazb_erteaash 

قانون جذب و قدرت ذهن|کیبا بالوش-28  Shakiba.baloo 

عزت نفس|اسرارجهان|نام رحمانیبه-29  Behnamerahmani 

رشد و توسعه فردیمختاری/پور-31  Hamid_pormokhtari 

فردی رشد و توسعه|ورمختاریپ-31  Hamid_purmokhtari 

دکتر مژگان رضاییان -32  Dr.mrrezaeian 
پناه مربی توسعه  ایرانمعصومه  -33

خودشناسی متخصص ان ال پی |فردی  

masoumehiranpanah 

تقویت عزت نفس خود و  _عطیه فالح زاده -34

 فرزندان

Atieh_fallahzadeh 

آزیتا مهدی پور/موفقیت توسعه فردی -35  
 

 

  

Azita__mehdipour 



 

 

 افراد غیر روان شناس و

 فاقد مجوز )اینستاگرام(

لیست سوم                      

نفوذ کالم|امید کریمی قدرت-36  

 
 

Omi2_karimi 

زهرا لطفی تقویت حافظه و جادوی-37  

ذهن   

 

Tondkhani_lotfi 

محمد سیدا تندخوانی /تقویت حافظه مرد -38

تیم ملی ورزش های  حافظه رشد فردی/سرمربی

 ذهنی

 

Mohammad_seyeda 

سارا دریس /تندخوانی و تقویت حافظه  -39  Saraderis.official 

فاطمه غفاری/مدرس تقویت  حافظه -41  fatemehghaffarikhamneh 

شهرام صادقی|تقویت حافظه-41  Shahram__org 

مربی تقویت حافظه|زهرامشهدی-42  Todkhani_mashhadi17 

نرگس گمار/مدرس استعداد یابی/نویسنده-43  Resalateshoma.ir 

مجتبی شکوری-44  Mojtaba_shakoori 

Dr.mojtaba_shakoori 
امیر علیپور/قانون جذب،ارتعاشات،موفقیت-45  amir.alipur1 

ذهن آگاهی|کتایون اجتهادی-46  Katayounejtehadi 

کتایون اجتهادی /خانه و خانواده آگاهی -47

 جویان 

consciousfamilihouse 

توسعه فردی و مهارت |نجمه بنی اسدی-48

 ارتباطی
 

 

Najmebaniasadi 



 

 افراد غیر روان شناس و

 فاقد مجوز )اینستاگرام(

 لیست سوم

توسعه فردی|دکتر عتیقه چیان-49  manodaneshjooham 

توسعه |زندگی شاد|فردیسمیرا کافی/ توسعه -51

 مالی

Samirakafi_ 

مربی انگیزه|مهدی حکیمی-51  Balekhodahast 

توسعه فردی|بهزاد سیامکی-52  Behzad_siamaki 

مهال پورمومن /توسعه فردی با علوم ذهنی -53

 ومتافیزیکی

 

Mahla.pormomen 

|معرفی کتاب|وحید حقی /توسعه فردی -54  Mind_tonic.idp 

توسعه |جمشیدپور /انگیزشیحمید  -55

|کارآفرینی|فردی  

Hamid_jamshidpour_ 

توسعه فردی|مهرناز عبدالهیان-56  Mehrnaz_abdolahiyan 

توسه فردی |الیف کوچ و مدرس|گالره اهوان-57

 کودک و نوجوان

 

Ahovan.academy 

توسعه فردی راحله نیک پور مربی توسعه -58

 فردی

 

 

Mohandes_nikpour 

 

توسعه فردی|ان ال پی|نریمان حسن زاده-59  narimanhasanzadehofficial 

انگیزشی|ریحانه رسایی-61  Reyhaneh_rasaei 

توسعه |کسب و کار|محمد رضا علیا/کوچینگ-61

 فردی

Olia.coach 

زهرا زمانیان-62  

 
 

Zahrazamanian 



 

 افراد غیر روان شناس و

 فاقد مجوز )اینستاگرام(

 لیست سوم

فریبا بختیاری /مدرس سبک زندگی خود  -63

 شناسی

Faribabakhtiarii.insta 

فریبا بختیاری  -64  Faribabakhtiari.insta 

سمانه غیبی-65  Laughter_embassador 

|شریفه غالمی / قانون جذب و پاکسازی -66  Sharife_gholami 

علی اکبر داوری /پاکسازی ذهن،تغییرباور-67  Davari.aliakbar 

اکبر توحیدی-68  Drtohidi 

|مشاور|کوچ |علی بهبود مدرس -69  Ali.behbood_coach 

مریم محسنی)شاه کلید موفقیت(-71  Shah_kelide_movafaghiyat9 

دکترمسلم داودی نژاد-71  Davodi_nezhad 

شکرگزاری قانون |)پگاه هنردوست/انسانیت-72

 جذب(

Pegahhonardoost 

دکترحمید حبشی-73  Dr_hamid_habashi 

طاهره شفایی-74  Faatehan.ir 

فاتحان|طاهره شفایی-75  Faatehan 

مرسده اصفهانیان-76  Mersedeh_esfahanian 

نویسنده|مدرس|حمیدکثیری-77  Hamidkasiri_ir 

سیامک برازنده نویری-78  Dr_noviri 

دنیای ماورا|امیداسدی-79  Donyae_mavara 

وکوچ موفقیت بانوانشیدا شیبانی /مدرس  -81  
 
 

Sheida_sheibany 

 

 

 

 

 

 



 افراد غیر روان شناس و

 فاقد مجوز )اینستاگرام(

 لیست سوم

مهسا فروردین/مجله سکس تراپیست و -81

 همسرداری

Mahsa_farvardiin_org 

عزت نفس|اعتماد به نفس|مولود مشاوری-82      Ta_sefr 

مولود مشاوری|آموزش اعتماد به  نفس-83  Moloud_moshaveri 

اکرم مالمحمدی/-84  Akrammolamohamady 

مائده شکل آبادی-85  Maedeh.diary 

سوده هروی-86  Zendgie_saleem 

مدرس توسعه فردی ومهارت |سیما سلطانی-87

 ارتباطی

dr.sima_soltany 

مدرس شخصیت شناسی|محمد خیرآبادی-88  Kheyrabady_com 

نفیسه امینی -89  Nafise.amini59 

حسین صفوی -91  Asargozari 

مهدیار عربی/ذهن شرطی -91  Mrmahdiyararabi.ir 

مرتضی جاوید-92  Mortezajavid_com 

ساغر لوائی-93  Saghar.lavayi 

کوچ |مربی|الهام وفایی-94  Relationship_coach_eli 

رشد قدرت ذهن |سینا امین نیا-95  Sina.aminnia 

آموزش قانون جذب|حبیبیمریم -96  Erteghae_binesh 

 Arsaalanasadi  معنویمحقق |ارسالن اسدی-97

ابوالفضل فاطمی -98  Abolfazl.fatemi.ir 

فنگ شویی|نظم|آیدا/توسعه فردی -99  Aida_mindfit 

هادی فرامرزی-111  Faramarziofficial 

مدرس و محقق تربیت ذهن|منصوره رحمانی-111  Dr.mansoureh.rahmani 

اعتماد به نفس  |عزت نفس|مهرنوش عزتی-112  Mehrnoosh.ezzati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیه  قلندری/توسعه فردی /فن بیان -113  Somaye_qalandari 

حامد سهراب زاده/توسعه فردی-114  Sohrabzadeh_hamed 

آموزش کاریزما |مهدیس هوشیار-115  Mahdis_hooshiyar 

مهارت ارتباطی|زهرا ابراهیمی-116  Zahraebrahimi.ir 

سفر درون|مریم مفاخری -117  Safare_daroon 

خالد مجیدی-118  Khaledmajidi 

مشاور و روابط عاطفی |محمد پیروند-119  mard_jazab_ 

نسرین رضایی فر -111  Nasrin_rezaefar 

سوسن دل افکار/روان شناسی و خود  تحلیل  -111

 گری

Susan_delafkar 

سید فرزاد حسینی-112  Yekghadambejelo 

محمود جوالیی  -113  Mahmoud_julaei 

آرزو زارع-114  Mojeze.zehn.arezoozare 

مریم گنجی-115  Maryamganji.ir 

پردیس صفری -116  Pardissafari.ir 

کوچ ارتباطات |محمد سپهری-117  Mohamadsepehri.ir 

جذب عشق و ازدواج|زسوگل فرا-118  Sowgolfaraz 



 

فاقد وافراد غیر روان شناس 

 اینستاگرام(صفحات مجوز)

 لیست سوم                            

 امیر آرام -119

 

Mraram.ir  

 Nazme_hasti چاکراه درمانی/سنگ درمانی-121

 Ferekanse_daron درمانگری|خودهیپنوتیزم|ایموشن کد -121

 Nazmedaroon انگیزشی|روانشناسی|خودشناسی|دروننظم -122

 Believe.change روش های تغییر باور-123

 Masir_movafaghiat_zehn تسبندی/چاکرا و فرکانس -124

 Dorsa_energy آموزش پاکسازی درون|درسا انرژی -125

 هیپنوتیزم چاکراه ها چشم سوم تله پاتی پرواز ،-126

 برونفکنی

Kelide_mavara 

 Reiki.ho آموزش چاکراه ها ،ریکی،پرانیک-127

 Shakhsiat_shenasi شخصیت شناسی -128

 hertz_963 هرتز 963فرکانس -129

جهان -131

 پاکسازی|مدیتیشن|خودشناسی|بیداری|روند

Jahaaane_daroon 

 Rahnamaye_daroon سوادزندگی|خودشناسی-131

 Almase.daroun پاکسازی/خویشتن وجود/آگاهی-132

 Belash.ebrahimi بالش ابراهیمی / محقق چاکراها-133

 Nazanin_almasy کنترل ذهن|چاکرا|نازنین-134

 ghodratehjaazb_ قدرت جذب-135

 Khod_bavari انگیزشی و قانون جذب_خودباوری-136

 Ghodrate_talghin قدرت تلقین-137

 کلیپ های تلقینی تاثیرگذار-138

 

 

Ghodrate_talghin_clips 



 

 

 افراد غیر روان شناس و

 فاقد مجوز)صفحات اینستاگرام(

   لیست سوم        

 Mojezye_afkar ذهن خالق،باورکن ،خلق کن -139

 gemkadeh متافیزیک|خودشناسی|چاکرا-141

 Academy.hooraz آکادمی هوراز -141

 Bidari.daron بیداری درون-142

 Asre_aquarius فرکانسی گسترش فردیارتعاشات -143

 Erteash_mossbat انرژی مثبت |انگیزش حس خوب|ارتعاش مثبت-144

 Hamdeli_dr همدلی|مشاوره -145

 Psychology_.pluse2 مجله انالین روان شناسی-146

مشاور و درمانگر،ارتباط موثر در روابط،درمان -147

 از طریق شناخت چاکراه و...

Doping_zehn 

 Mane_behtarr توسعه فردی|خودشناسینیهانم -148

 Roshdstar توسعه فردی و موفقیت با رشد استار-149

 Zendegi_academy مرجع عزت نفس|آکادمی زندگی-151

 Motivational_battalion گردان انگیزشی-151

 Energy_kadeh باورذهن|انگیزشی|انرژی کده -152

 Azita_motivational انگیزشی_انرژی مثبت -153

 Daily_motivation.official موفقیت/هدف|انگیزشی-154

 Man_misazaam خود ساخته رسانه توسعه فردی آموزشی -155

 Memory_improment.ir هوش برتر|تقویت حافظه-156

 Hafezeh_faal تقویت حافظه و فراموشی-157

 تجف|مدیتیشن|خودشناسی|بیداری|حضور عشق-158

    روحی

 

 

Hozoore.eshgh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 افراد غیر روان شناس و

 فاقد مجوز)صفحات اینستاگرام(

   لیست سوم        

القای |راز جذب|قانون جذب|راز کائنات و انسان -159

 قدرت فکر|ذهنی

Raze_kaenat_va_ensan 

 tfe Eft.gryآموزش ای اف تی /ضربه درمانی/-161

 Zehneziba.sad ذهن زیبا-161

 erteashmosbatt +ارتعاش-162

 Raze_erteash راز ارتعاش-163

 ravanezan آکادمی روان شناسی زنان -164

 Erteash33 ارتعاشگروه -165

 Bahr.babak قانون ارتعاش/ذهن ناخوداگاه-166

 Raz_bavar باور قوی|قانون جذب|ارتعاش مثبت-167

 Gisoo__homafar ارتعاش|فرکانس|کائنات|راز جذب هستی-168

 High_ferekans ارتعاش عشق  ارتعاش باال-169

 Talaa_sho مجله موفقیت،انگیزشی،توسعه فردی-171

نییدمگ دانش نامه توسعه فردی و بیزنس های -171

 کوچک

Need.mag 

 tolostyle توسعه فردی|آموزشی|انگیزشی-172

 Arameshyaab مدیتیشن،شکرگزاری،جذب|آرامشیاب -173

توسعه فردی|انگیزشی|روزمرگی -741  About_zizii1 

 Eshghe_elahi.0 فقط خدا -175



 و افراد غیر روان شناس

 فاقد مجوز )کالب هاوس(

 لیست سوم                    

Kamran- متافیزیک-617  Kamrangjk 

- آتنا آریایی مهر 771  Atena_ariyayi 

-سودابه شادمان 781  Tobegiaretamoome 

)کوچ جذب و موفقیت(عسل شجاعی  - 791  Coachlovrurself 

- زینب زارعی 181  zeynabcoach 

-فریدون فریدونی 181  All_freddie 

- سهیل نوراهلل 281  Soheil_nr 

-کتی الهی 381  Kati.es.world 

-رئوف حمید پور 481  Raoufhamidpour 

- امیر سقفی 581  Saghafi_ 

-امیر علی اسماعیلی 681  Amirali.es 

-زهرا زمانیان 871  Zahrazamanian 

(کارن)بی ذهنی در یک ثانیه - 881  Karen.ab14 

 Setibarbara ستی باربارا-189

 Zohrereisi.ir رییسی زهره-191

 Yasermotahedin یاسر متحدین -191

-تفسیرگرعلمی تاروت 291  Beststarsky 

-  شهناز تاج کالب 391  Eroosha 

جاودانیمحمد رضا   - 419  Mr_javdani 

-سهیل رضایی  591  Bonyadclubhouse 

- شیرین شجاعی 691  Shirin_shojaeiii 

 Zahrakhallaji 197- زهرا خلجی

 a.r.s.a.l.n357 198- ارسالن

 R55r49 199-رویا رضایی



 

 

 

 فاقد مجوز و افراد غیرروان شناس

 ()برگزار کننده کارگاه

 لیست سوم                     

 Mahsa.zolfaghari مهسا ذوالفقاری.روان درمانگر -211

 Arjmand.mehrdad مهرداد ارجمندی-211

مجید کیا ان ال پی )مشاوره انالین -212

 .روانشناسی.هیپنوتیزم(

Majid.kiya.nlp 

دکتر کوشا روان شناس،ذهن  -213

 درمانگر و هیپنوتراپیست

Dr.koosha.psy 

دوره فرکانس الهی )شخصیت شکر -214

 1گزار( فصل 

Shakhsiate.elaahi1 

 Saeed_jelokhani_niyarki سعید جلوخانی-215

 Soheil.soheilizadeh سهیل سهیلی زاده-216

 Hooraz.academy آکادمی هوراز-217

 Bevaghte_zendegii فریبا طالبی همت -218
 

 Zendegi_salem_info سالمپشتیبانی زندگی -219

 نتایج دوره های مهشید رییسی-211
Natayej.reissi 

 Soodeh.heravi سوده هروی-211

 ostorehsazan گروه آموزشی اسطوره سازان-212

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 افراد غیر روان شناس

 فاقد مجوز )صفحات مجازی( و

    لیست سوم                     

 Zeinab_khosravi_psy قانون جذب|مثبت  انرژی|زینب خسروی -213

 Nazanin.psychologist نازنین محمد زاده -214

 Dr_aram_group دکترآرام،مراقبه،آرامش،درمان -215

  بابک وزیری -216

 

 دوم و اول لیست اعالم از گسترده اسقبال به توجه رساند،با می کشورمان عزیز مردم اطالع به

 روان صنفی وحقوق مراجعان حقوق از منظورحمایت به مجوز فاقد و شناس روان غیر افراد

 روان نظام سازمان تشکیل قانون 5 ماده و 4 ماده 1،2،3 تبصره براساس مشاوران و شناسان

 ندارند مشاوره و شناسی روان فعالیت مجوز که مجازی وصفحه فرد 219 اسامی مشاوره و شناسی

 فاقد افراد به مراجعه از دارد رساند؛ درخواست می عموم آگاهی به سوم لیست عنوان تحت

 اطالع جهت.گردد خودداری آنان آنالین یا حضوری آموزشی های کالس در شرکت یا مجوز

 هارمچ لیست.است گرفته قرار قانونی مقام اختیار در مستندات با اول،دوم وسوم لیست همگان

 .شد خواهد منتشر همگان اطالع جهت درآینده

   :  ایمیل با شکایات و نظرات ارسال جهت

bazrasi@pcoiran.ir  

 .نمایید اقدام معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه ای  86151552:تلفن  یا و

 

 ا.ا.ج مشاوره و شناسی روان نظام سازمان عمومی روابط
 

 


