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و بدون اختالل رياضی "( با درجه ي عالی )19/75
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مقاالت علمي چاپ شده
 - 1مدل خالقيت رودز ؛ مجله علمی پژوهشی علوم انتظامی 1387
"--2بررسی کارکرد اجرايی استدالل  ،برنامه ريزي –سازماندهی وحافظه کاري در کودکان با و بدون اختالل رياضی
"فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی افراد استثنايی,شماره 5؛ سال دوم  ,بهار 91
-Ebrahimi ghavam. S , janeh. M & et al; studding executive function of arguments
, planning, organizing and – 3working memory in students with and without
mathematic dysfunction in primary school state of Tehran ; initial acceptance
invoice: NO .3818; (29/1 /2014)Cambridge journal of regions, economy and
society
- Saleh ardestani, samira, Ghandi ,parastoo, Janeh, mozhdeh, Ghasemi majdi
,naeimeh:Comparing the Effectiveness of Metacognitive and Cognitive Strategies
in reducing Exam Anxiety and Meta Anxiety; MAGNT Research Report (ISSN.
1444-8939) ; Vol.3 (4). PP: 110-118
مقاالت علمي تحت داوری
 " .1نقد و بررسی مهارتهاي زندگی در کتاب هاي درسی" ،موسسه نوآوري آموزشی و برنامه ريزي ،دي ماه 87
 .2مقاله تحت عنوان " ارزشيابی کتابهاي فارسی پنجم ابتدايی  ،سوم راهنمايی و سوم دبيرستان بر اساس مالك
هاي روانشناسی تربيتی " با همکاري دکتر ابراهيمی قوام و خانم عطاريان کارشناس ارشد روانشناسی تربيتی،
موسسه نوآوري آموزشی و برنامه ريزي ،دي ماه 87
 .3مقاله تحت عنوان "يادگيري مادام العمر در دانش اقتصاد جهانی  ،چالشی براي توسعه کشورها"
 .4مقاله تحت عنوان الکتروآنسفالوگراف کمی و نوروفيدبك  ،تاريخچه چيستی و کاربرد ها
ترجمه يا تاليف کتاب های علمي
 .1تاليف کتاب رشد و پژوهشگري با همکاري دکتر ابراهيمی قوام (عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی)و
عليرضا جانه(کارشناس ارشد مديريت) نشر جاجرمی ؛1393
 .2پيوند معنويت به مشاوره و روان درمانی (نظريه و اصول) تاليف جري ميلر؛ ترجمه با همکاري دکتر خوش کنش
(هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی) و ليال حاج سيد تقيا تقوي (کارشناس ارشد برنامه ريزي درسی) نشر آواي
نور؛1394
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 .3روانشناسی انرژي (اکتشاف در مواجه با انرژي ،شناخت ،رفتار و سالمتی) ؛تاليف دکتر فرد پی .گالو؛ ترجمه با
همکاري دکتر ابوالقاسم خوش کنش ،فريبا فروغی،در دست چاپ ناشر آواي نور
 .4روانشناسی شادکامی؛ با همکاري دکتر ابوالقاسم خوش کنش؛ در حال آماده شدن براي چاپ
 .5ترجمه کتاب بيش از  100ايده براي آموزش خالقيت اثر استفان باوکت  2007در دست چاپ
 .6تاليف راهنماي پژوهشگري(ويژه دانش آموزان ،معلمان و والدين) با همکاري دکتر ابوالفضل بختياري(سازمان
برنامه ريزي و تاليف کتب آموزشی آموزش و پرورش) در حال آماده شدن براي چاپ
سوابقکاری و فعاليت های عملي
 .1تهيه  CDآموزشی آسيب شناسی روانی و درمان جهت تدريس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 .2همکاري در طرح سنجش هوش کودکان پيش از دبستان سال 1386
 .3تدريس خصوصی دروس روانشناسی عمومی و تربيتی و رشد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1384
 .4همکاري با خانه سالمت محله فردوس (منطقه  )5و برگزاري کالس هاي فرزند پروري  ،خانواده موفق  ,مهارت هاي
زندگی و مشاوره هاي فردي از سال 88
 .5ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی و برگزاري کالس هاي آموزشی ارتباط موثر در مجتمع آموزشی رعد شعبه
مرکزي(مرکز آموزش معلولين جسمی-حرکتی) در زمينه اضطراب ،افسردگی ،تحصيلی ،ازدواج و  ...از سال  86تا کنون
 .6همکاري با واحد مشاوره و روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی( دانشگاه عالی زنان پليس-کوثر) و ارائه خدمات مشاوره
و روانشناسی در زمينه اختالالت خفيف روانی و مشاوره تحصيلی در سال تحصيلی 88-89
 .7تهيه بروشور هاي آموزشی براي دانشجويان و کارکنان و فرماندهان در دانشگاه عالی زنان پليس – کوثر سال 88
. .8تهيه بروشورهاي آموزشی براي خانه سالمت اکباتان (منطقه )5
 .9ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در کلينيك معراج و کلينيك خدمات روانشناسی و مشاوره سال 88
 .10عضويت در تيم پژوهشی موسسه فکر برتر از سال 1389-1387
 .11همکاري با واحد مشاوره و روانشناسی دانشگاه ازاد اسالمی (واحد يادگار امام –شهر ري) از سال 1388تاکنون
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 .12مدرس دروس روانشناسی تربيتی  ،رشد و عمومی و بهداشت روانی و مقدمات مشاوره و راهنمايی در دانشگاه علمی
–کاربردي واحد پيشتازان آيين زندگی ,دانشگاه علمی کاربردي واحد مجتمع رعد و دانشگاه علمی کاربردي گروه هتل هاي
هما از سال تحصيلی  89-88تا کنون شماره شناسايی)902022079( ID
 .13کارشناس امتحانات در دانشگاه علمی –کاربردي واحد پيشتازان آيين زندگی در نيم سال دوم سال 1388-1389
 .14سردبير نشريه داخلی آيين زندگی و مدرس مشاور انجمن علمی دانشجويی دانشگاه علمی –کاربردي واحد پيشتازان
آيين زندگی از سال  1388تا کنون و برگزيده شدن (رتبه نخست) نشريه در جشنواره ملی حرکت در سال  90و 92
 .15مدرس دروس اختصاصی روانشناسی (عمومی و تربيتی) و کليات فلسفه در دوره فراگير پيام نور سال 90
. 16مدرس دروس روانشناسی رشد ،اختالالت رايج دوران کودکی ،مهارت هاي زندگی ،روانشناسی بازي و بهداشت
کودك در جهاد دانشگاهی –دوره هاي تربيت مربی پيش دبستان
 .17ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در دفتر خدمات مشاوره و روانشناسی زير نظر دکتر خوش کنش هيئت علمی دانشگاه
شهيد بهشتی از سال  1389تا کنون
 -18تدريس دروس روانشناسی رشد؛ اختالالت دوران کودکی؛ بازي درمانی ،هداشت و کمك هاي اوليه و مهارت هاي
زندگی در دوره هاي آزاد تربيت مربی وابسته به جهاد دانشگاهی از تير ماه 93
 -19مشاور ارشد مرکز آموزش علمی –کاربردي جهان ديده(شهر ري) از سال تحصيلی -94
 .20همکار تاليف در کتب تخصص انتشارات ارشدان 1394
 .22مشاور مسئول پايه دوم و سوم مقطع متوسطه دبيرستان خضراء منطقه  5سال تحصيلی 94-95
 .23عضو هيئت موسس و هيئت مديره شرکت تعاونی خدمات آموزشی خردپژوهان خالق 1392تا کنون
.24عضويت در انجمن روانشناسی ايران از سال 1387
.25عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ايران به شماره  4728و کسب پروانه اشتغال در تاريخ 93 /2/ 22

4

شرکت در سمينارها و کارگاههای آموزشي
 شرکت در گارگاه هاي اختالالت اضطرابی و کسب مدرك از سازمان نظام روانشناسی ايران زير نظر دکتر جزايريو دکتر مهريار1387
 شرکت در کنفرانس روانشناسی ،شيراز ،زمستان 86 شرکت در همايش معرفی تکنولوژي جديد نوروفيدبك و معرفی دستگاه الکتروآنسفالوگراف کمی جهت تشخيص ؛دانشگاه تهران  ،پاييز 1386
 شرکت در همايش داخلی خالقيت و نوآوري در نظام تعليم و تربيت دانشگاه علوم انتظامی ؛سال  1378و دريافتلوح تقدير براي پذيرش مقاله " مدل خالقيت رودز " در اين همايش .
 شرکت در جشنواره حرکت در سال تحصيلی  93-92و برگزيده شدن نشريه ايين زندگی به عنوان نشريه برتردانشجويی
 شرکت در همايش سه روزه تربيت مدرس (مهارت هاي عمومی)؛ مرکز تربيت مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردي و ا خذ گواهی نامه شرکت در اين دوره به مدت  40ساعت در تاريخ  16الی 92/ 8 /18
 شرکت در گارگاه آموزشی درمان هاي شناختی رفتاري به مدت بيست ساعت و دريافت گواهی بازآموزي ازسازمان نظام روانشناسی در مرکز سرود آفرينش (مدرس دکتر خوش کنش هيات علمی دانشگاه شهيد
بهشتی)1393
 کارگاه اتيسم – شناخت ،درمان (به مدت  40ساعت) خانم دکتر عزيزي 94/2مهارت های مشاوره حرفه ای
 مشاوره حرفه اي در زمينه تحصيلی و اختالالت خفيف روانی با استفاده از فنون رفتار درمانی و درمان شناختی-رفتاري (، )cbtتکنيك هاي کنترل هيجانی  ،فراشناختی و داراي زمينه هاي مطالعاتی و درمان تلفيقی در درمان
هاي موج سوم شناختی همانند واقعيت درمانی ،ذهن آگاهی) ،(mindfulnessدرمان مبتنی بر پذيرش و
تعهد( ،)actطرحواره درمانی هيجانی ) (estو رفتار درمانی ديالکتيکی( (dbtو غيره....
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مهارت های جنبي
• داراي مدرك اپراتوري کامپيوتر از وزارت کار و امور اجتماعی
• آشنايی با نرم افزارهاي حرفه اي Office, INDESIGN ,
• آشنايی با اينترنت و شيوه هاي پيشرفته جستجو
• ترجمه و تلخيص متون فنی و تخصصی انگليس
• مهارت در اجراي تست هاي هوش ،يادگيري ،شخصيت و..

اجرای سخنراني و مباحث در مدارس
 دبيرستان صديقه طاهره – مديريت خانم قربانی ؛ سخنرانی براي دانش آموزان سال دوم و سوم در مورد تعيين هدف ودورنما براي آينده ؛ سال تحصيلی ( 89-90هفته بهداشت روانی)؛ منطقه 20
 مجتمع آموزشی فلق – مديريت شيف عصر آقاي عباسی ؛ سخنرانی براي والدين دوره راهنمايی در مورد مهارت هايزندگی ؛ سال تحصيلی ( 89 -90هفته بهداشت روانی)؛ منطقه 2
 دبستان حضرت معصومه (س) – مديريت خانم دهقانی ؛ سخنرانی براي والدين دوره راهنمايی در مورد مهارت هايزندگی ؛ سال تحصيلی ( 90 -90هفته بهداشت روانی)؛ منطقه 20
دانشگاه ازاد اسالمی واحد يادگار امام(شهر ري)-اجراي سخنرانی با موضوع سبك هاي يادگيري و تفکر و آموزشروشهاي مطالعه موثر .در تاريخ 91/8/16
اجرای کارگاه ها و کالس های برگزار شده
-1برگزاري سمينار مهارت هاي زندگی در دو جلسه به تاريخ هاي 9/27و 10/4نيمسال اول  1389-1390با حضور سه
گروه از دانشجويان رشته تربيت مربی پيش از دبستان .مکان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردي پيشتازان آيين زندگی
 -2برگزاري کالس "آموزش مهارت هاي مقابله با بحران و استرس" در تاريخ  90/3/9نيمسال دوم  1389-1390مکان
مرکز آموزش عالی علمی –کاربردي پيشتازان آيين زندگی
-3کالس آموزشی مهارت هاي کنترل خشم و پرخاشگري تاريخ  90/8/25مکان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردي
پيشتازان آيين زندگی
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-4کالس آموزشی مهارت هاي ارتباط موثر تاريخ  90/10/7مکان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردي پيشتازان آيين
زندگی
 -5کالس آموزش مهارت هاي ارتباطی تابستان  1390؛ مکان مجتمع آموزشی –نيکوکاري معلولين جسمی حرکتی رعد
 -6سمينار آموزش مهارت هاي ارتباط غير کالمی بهار سال  91مکان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردي پيشتازان آيين
زندگی
 -7سمينار آموزشی خانواده موفق بهار سال  91مکان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردي پيشتازان آيين زندگی
 -8برگزاري گارگاه يك روزه سبك هاي يادگيري و مهارت هاي مطالعه موثر؛ دانشگاه ازاد اسالمی واحد يادگار امام(شهر
ري)-آبان 1393
به روز رساني 94/7/29
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