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 :مشخصات فردی -1

 

  0050500700:      کد ملی
 الهه         : نام 

 تبريزی مهر:       نام خانوادگی 

 علی:   نام پدر  تهران:   محل تولد 6065:      شماره شناسنامه

 تهران:  نشانی محل سکونت :     تلفن تماس

 :پست الکترونیکی
ely_4647@yahoo.com 

 07500005057        : تلفن تماس ضروری

 

 :سوابق تحصیلی  -2

 

 معدل
شهر / کشور

 محل تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

 مدت تحصیل
 گرايش

رشته 

 تحصیلی
 از تا مقطع تحصیلی

 فوق ديپلم       

 لیسانس روانشناسي  عمومي  6731 6731 دانشگاه آزاد اصفهان/ ايران  62/62

 تهران  73/63
علوم تحقيقات 

 مركزي
 روانشناسي 6713 6716

مشاوره و 

 راهنمايي
 فوق لیسانس

61  
دانشگاه آزاد 

 اسالمي 
 دکترا مشاوره  مشاوره 6711 

 

 

 



 : وضعیت استخدامی -3

                       قراردادی:   وضعیت همکاری                 00/55/5370:   تاريخ استخدامايران خودرو ديزل             : نام شرکت  

    کارشناس مديريت توسعه منابع انسانی :  پست سازمانی

 :و زمینه های تدريس سوابق آموزشی -6

 

 نام موسسه رديف
وضعیت 

 همکاری

تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان
 دروس تدريس شده

 6711 قراردادي ديزلشركت ايران خودور  در تدريس 5
تا 

 كنون

/ و هوش هيجاني  مهارت هاي ارتباط موثر

فرزند /مديريت تنظيم هيجان /مديريت استرس

 NLP)   تكنيك هاي موفقيت / پروري موفق 

، كار تيمي با بهداشت رواني در محيط كار/ (

 DISCرويكرد 

0 

رشد و  تخصصي هايكارگاه مدرس

علوم خوابگاه دانشگاه  در توسعه فردي 

 و توانبخشي نهران بهزيستي

قرارداد 

 ساعتي
 تاكنون 6716

/ برنامه ريزي تحصيلي  شيوه هاي مطالعه و 

 با رويكرد ديسك  ارتباط موثر/ مديريت استرس 

 معيارهاي پيش از ازدواجآشنايي با / 

3 
 در شركت نفت پارس كارگاه برگزاري

 
- 6719 - 

/ تنظيم هيجان /  DISCكار تيمي با رويكرد 

 ارتباط مثبت/ مديريت استرس 

 
برگزاري كارگاه كار تيمي با رويكرد 

 در بانك شهر  DISCرفتار شناسي 
 DISCكار تيمي با رويكرد رفتار شناسي   6717 -

6 
برگزاري كارگاه كار تيمي با رويكرد 

DISC   در شركت دارو سازي دكتر

 عبيدي

- 
و  6717

6719 
 DISC رفتار شناسي  رويكردكار تيمي با  

0 

سخنراني در خصوص خانواده متعادل 

 در همايش كودك پايدار من

 

 خانواده متعادل  6719 -

0 

در شركت احيا گستر  دوره برگزاري

 سپاهان

 

 مديريت استرس  6719 -

5 

برگزاري كارگاه در خانه سالمت 

 61منطقه 

 

 ارتباط موثر/ فرزند پروري موفق   6716 -

7 

شيوه هاي برخورد با  كارگاه برگزاري

نوجوان در مدارس آموزش و پرورش 

ويژه اوليا ء و ) اسالمشهر  6ناحيه 

 شيوه هاي تربيت كودكان و برخورد با نوجوان 6713 6731 -



 (مربيان

7 
تدريس دروس تخصصي در دبيرستان 

 6آل طه ، آموزش و پرورش منطقه 

 اسالمشهر 

 شغلي ، روانشناسي  –برنامه ريزي تحصيلي  6713 6711 -

50 
همايش ارتباطات اثر سخنراني در 

 بخش در خانواده 
 

خرداد 

19 
 در زوجينمهارتهاي ارتباط مثبت  

55 
برگزاري آموزشي شناخت و توانمندي 

 در موسسه همايش فردا فردي 
 شناخت و توانمندي هاي فردي   19مهر  

50 
برگزاري دوره اعتماد به نفس ويژه 

 مدرسان شركت ايران خودرو ديزل 
 

خرداد 

11 
 اعتماد به نفس ويژه مدرسان  

53 
تدريس دره هاي تربيت درمانگر 

 خانواده در خانه تربيت مربي مشهد 
  11آبان  

تدريس سنجش خانواده ، مداخالت درماني 

فرازناشويي ، مديريت تنظيم هيجان ، درمان 

 شناختي رفتاري 

 مديريت تنظيم هيجان   12  شركت ايران خودرو ديزل  56

 ارتباط موثر با مدل جهاني ديسك   12  ايران خودرو ديزل  50

 رفتار شناسي با مدل ديسك   12  پتروشيمي مهر  50

  12  پتروشيمي غدير  55
مديريت استرس و ارتباط موثر با مدل جهاني 

 ديسك 

  12  مركز تحقيقات شركت سايپا  57
 كار تيمي با مدل جهاني ديسك 

 

 شيوه هاي نوين تدريس   12  شركت ايران خودرو براي مدرسان  57

 هنر شفاف انديشيدن    13  ( پنل مدرسان ) شركت ايران خودرو  00

 ارتباط موثر با مدل جهاني ديسك   13  كارشناسان شركت ايران خودرو  05

 ارتباط موثر در روابط زوج   13  شركت گاز گيالن  00

 (دوره  7 ) خانه علوم تربيتي مشهد  13  رفتار شناسي با مدل جهاني ديسك  03

06 
هشت دوره طي دو ) پژوهشگاه رويان 

 (ماه براي كليه كاركنان 
 ارتباط موثر  13 

 زوج درماني ويژه بانوان   13  شركت ايران خودرو ديزل  00

 رفتار شناسي با مدل ديسك  ويژه روسا   13  شركت ايران خودرو ديزل  00

 غني سازي روابط زوج  13  61شهرداري منطقه  05

 مهارت كنترل خشم   13  61شهرداري منطقه  07

 ارتباط موثر با مدل ديسك ويژه كارشناسان   13  شركت ايران خودرو ديزل  07

 بهبود روابط زوج با رويكرد ديسك   13  كلينيك ايرانيان  30

  13  ( عسلويه ) شركت گاز پارس جنوبي  35
آشنايي بيماري هاي روحي و ارتباط آن با 

 الگوهاي رفتاري 



 مهارتهاي ارتباطي زوج   11  دانشگاه تهران  30

 شناخت الگوهاي رفتاري با مدل ديسك   11  دانشگاه تهران  33

 شناخت الگوهاي رفتاري با مدل ديسك   11  شركت گاز پارس جنوبي  36

 مهارتهاي ارتباطي    11  شركت ايران خودرو ديزل  30

 شادماني دروني  11  شركت ايران خودرو ديزل  30

 شركت پيشگامان صنعت   11  مديريت خشم  35

 تربيت مدرس ديسك   11  دوره  9دانشگاه تهران  37

 شادكامي دروني   11  دوره دو ساعته  9ايران خودرو ديزل  37

 ( مقابله با استرس كرونا ) كليه كاركنان   11  دوره دو ساعته  66ايران خودرو ديزل  60

 رفتارشناسي با مدل ديسك  11  شركت گاز پارس جنوبي  65

  ارزيابي شايستگي مديران   11  شركت گاز پارس جنوبي  60

 

 :سوابق پژوهشی  -0

 

 :  ISIمقاالت 

 

 تاريخ چاپ عنوان مجله عنوان مقاله ديفر

5 
Evaluation of mental health workers of 

iran khodro. co 

Word conference on 

psycology , 

counselling & 

guidance 

May 2012 

 

 

 :های علمیها و کنفرانسارائه شده در همايشمقاالت 

 

 نوع ارائه زمان برگزاری عنوان مقاله رديف

5 

بررسي تيپهاي شخصيتي نوجوانان عادي و ناشنوا 

 انجمن روانپزشكيپذيرفته شده در همايش بين المللي 

 كودك و نوجوان

 

 پوستر 16پاييز 

0 

شده  بررسي سبك دلبستگي دانشجويان خوابگاهي ، پذيرفته

در ششمين همايش بهداشت روان دانشجويان ، انجمن 

 روانشناسي دانشگاه گيالن

 پوستر 16ارديبهشت 

3    



 

 

 

 

 : کتاب ترجمه / تألیف           

 

 سال انتشار محل نشر/ ناشر  (ترجمه/ تألیف ) نوع  عنوان کتاب رديف

 صداقت ترجمه مهارتهاي مشاوره در زندگي روزمره 5
6716 

 

 

 

 : آثار در دست پژوهش و چاپ        

 

 توضیحات (ترجمه/ تألیف ) نوع  مقاله/ عنوان کتاب رديف

 در دست اقدام تاليف همسرانبررسي تاثير تيپ هاي شخصيتي در روابط  5

 در دست اقدام تاليف  روانشناسي شخصيت در كار  0

 

 

 

 (:مسئولیت ها ) سوابق اجرايی  -0     

 

 (های)سال موسسه/ سازمان  مسئولیتعنوان   رديف

 تا كنون 6713 شركت ايران خودرو ديزل اميد فردامهد كودك  مدير 5

0 

هاي كارشناس  منابع انساني و فعاليت در زمينه 

پروژه فعلي در  )روانشناسي صنعتي و سازماني 

دست اقدام راههاي مقابله با شايعه در سازمان و 

 (بهبود كانالهاي ارتباطي

 تا كنون 6719ابتداي سال  ايران خودرو ديزل شركت

3 

مسئول پيگيري و بررسي مشكالت شغلي و 

خانوادگي پرسنل ايران خودرو ديزل در سمت 

مشاوره هاي فردي و  مددكار اجتماعي  

6713تا  6713 شركت ايران خودرو ديزل  

 6713تا  6713 ايران خودرو ديزل مسئول اجراي پروژه بهداشت روان كاركنان 6

0 
مسئول تدوين و اجراي پروژه طرح تكريم ارباب 

 رجوع در واحد رفاه و درمان
 5377 ايران خودرو ديزل

 16تا  6713 ايران خودرو ديزل مدير پروژه كانون ارزيابي مدرسان داخلي 0



 16تا  6713 ايران خودرو ديزل IKDعضو پروژه نظام برترين هاي شركت  5

 تا كنون 6713 ايران خودرو ديزل 5sعضو كميته نظام ساماندهي محيط كار  7

 11و  6713 ديزل شركت ايران خودرو كميته بانوان عضو اصلي  7

50 
   همكاري با سازمان حمايت از كودكان سرطاني 

 سال 7به مدت ( محك ) 
 13لغايت  6713 سازمان محك

55 
همكاري در اجراي برنامه هاي سازمان انتقال 

 سال 7خون به مدت 

 

 13-13 سازمان انتقال خون

50 
واحد آموزش و توسعه  فعاليت در

 شركت
 16-13 ايران خودرو ديزل

53 
مشاوره در خوابگاه دانشجويان علوم 

 بهزيستي

 

دانشگاه علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 تا كنون 6716

56 

ماه مبارك رمضان سال يك ماه همكاري در 

با وزارت بهداشت و درمان در زمينه  جاري

كودك و  مشاوره خانواده درماني و تربيت

 نوجوان و اجراي آزمونهاي روانشناختي

                وزارت بهداشت و درمان 

 (نمايشگاه قرآني ) 
6716 

50 
مشاور مركز مشاوره ي طليعه مهر زير نظر دكتر 

 فرشاد بهاري
 تا كنون 6717 مشاوره طيعه مهرمركز 

50 
همكاري در بخش توليد قطعات  با سمت رابط 

 آموزشي و مسئول پيگيري توليد
 6712تا  6713 ايران خودرو ديزل

55 

اسالمشهر  6فعاليت در آموزش و پرورش منطقه 

به  آموزش اولياء و مربيان در بخش مشاوره و 

 سال 7مدت 

 

 6آموزش و پرورش منطقه 

 اسالمشهر
 13تا  31

57 
ستثنايي آموزش و پرورش ا فعاليت در طرح عوامل سنجش 

 شهرستانهاي تهران
6713 

57 
مشاور شركت پتروشيمي مهر در عسلويه به 

 مدت يك سال 
 6712 مشاوره خانواده 

 13-6711 مديران و روسا  مشاوره فردي شركت گاز پارس جنوبي  00

 11  عضو شوراي اسالمي كار ايران خودرو ديزل  05

 

 (:ساير /جوايز/ افتخارات ) توضیحات  -5      



، جناب آقاي تقدير نامه از مشاور معاون اجرايي معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي -6

 در نمايشگاه قرآني اي به دليل همكاري در تحقق اهداف جامعه دانشگاهي و ارائه خدمات مشاوره  نريماني، 

 بانوان تقديرنامه از مسئول اجرايي و نظارت طرح رحمت ، سر كار خانم متني يكتا ، به دليل همكاري در طرح عترت  -6

 6713تا  13جمالي به دليل همكاري به از سال تقدير نامه از مدير كل انتقال خون استان تهران ، آقاي دكتر مصطفي  -7

تقدير نامه از رييس كل آموزش ايران خودرو ديزل به دليل همكاري در تحقق اهداف برنامه هاي ساماندهي محيط كار  -9

(5S  ) 6716سال 

و اصالحات در خدمات انجام به دليل  شركت ايران خودرو ديزل  تقدير نامه از رييس كل اداره كل طب كار و رفاه اجتماعي -1

 مهد كودك 

به دليل همكاري در نشست هاي هم انديشي  ايران خودرو ديزل تقدير نامه از مشاور مدير عامل و مدير توسعه منابع انساني -2

 توسعه منابع انساني  بهبود عملكرد خدمات

تقدير نامه از مديريت توسعه منابع انساني شركت ايران خودرو ديزل به دليل انتخاب رابط آموزشي برتر و تالش در  -3

 گسترش فرهنگ يادگيري 

اسالمشهر جناب آقاي،  طريقي  به دليل طرح همكاري در مشاوران  6يس اداره آموزش و پرورش ناحيه ئتقدير نامه از ر -7

  ر مدارس براي اولياء و مربيانمدارس راهنمايي و سخنراني د

 

 

 :عضويت در مجامع و انجمن های علمی  -7

 

 62293سازمان نظام روانشناسي ايران به شماره عضويت  عضو -1

 16تا  11انجمن مديريت منايع انساني  عضو -2

 16تا  6713انجمن روانشناسي ايران سال  عضو -3

 
 

 

 

: آشنايی با نرم افزار    

 

 

مهارتسطح  نرم افزار رديف  

6 Word  مسلط –خوب  

6 Excel  مسلط –خوب  

7 Power point  مسلط –خوب  

9 Internet  مسلط –خوب  

1 photoshop  مسلط –خوب  

 

 



 :دوره هاي آموزشي گذرانده شده  -7

 

 

(ساعت ) مدت   رديف عنوان دوره 

 6 رويكرد درماني شناختي رفتاري  69

مشاوره دانشگاه تهرانخانواده درماني ، مركز  633  6 

 7 مديريت مهد كودك 633

سين صنعتي مقدماتي و پيشرفته 1 63  9 

 windows 1 سيستم عامل 93

62 Excel 2 مقدماتي 

73 Word 3 

 1 اتوماسيون اداري 73

 T1 1 زبان انگليسي 72

 DOS 63مباني و 23

 66 سمينارآموزشي حفاظت ويژه مسولين دفاتر 1

62 Power Point 66 

 T2 67زبان انگليسي 99

 69 غني سازي روابط زوجين 66

 61 رويكردهاي نوين در آموزش و يادگيري سازماني 1

 62 اصول گزارش نويسي 93

 NLP 63  تكنيكهاي موفقيت 9

69 Excel 61 پيشرفته 

 61 مهارت تفكر خالق ونقاد 1

 63 مددكاري اجتماعي 63

 66 استرس و مقابله با آن 1

 66 مهارت مقابله باخشم 62

بهبودمستمر، كايزن 66  67 

 69 اولين كنگره نقش زن در سالمت خانواده و جامعه 73

73 NLP 61 مقدماتي 

 Basic Survival 3 62زبان انگليسي 73

 63 روش نوين جذب نيرو بارويكرد كانون ارزيابي ونمايش عملي ابزارهاي آن 1

 OHSAS 18001:2007 61 آشنايي با مباني 9

 61 آموزش طـرح رحمت بخش عتـرت 69

 76 استقرار نظام آراستگي 1



 76 انواع آلودگي 9

 77 برقراري ارتباط موثر 62

 79 بهداشت حرفه اي در كار با كامپيوتر 9

 71 مديريت پسماند 9

 72 اولين همايش ملي آموزش در ايران 61

 Biginner 101 73 زبان انگليسي 73

 71 كارآفريني و مهارتهاي كسب و كار 13

سازمان متعالي -كاركنان متعالي 9  71 

 93 كنترل استرس 62

 96 تبيين رويكرد مدرسه مهارت 9

 96 مديريت خود 73

 97 اصول كار تيمي 9

 99 تدوين استراتژي آموزش 72

سين1ارزيابي و مميزي  63  91 

مدرسانتكنيكهاي نوين آموزشي براي  63  92 

 93 آموزش سازماني 9

 91 سومين كنگره روانشناسي ومشاوره 62

 91 آموزش عملي ارزيابي نظام آراستگي 66

 13 (CIW)اصول طراحي وب 23

 16 خالقيت و نوآوري 1

 16 اصول بايگاني و دبيرخانه 73

 17 آتش نشاني 9

 19 روشهاي فرزند پروري كودك لجباز 1

 CBT 11مقدماتي 76

 CBT 12اضطراب كودك  76

 13 دوره مربي گري خالقيت 93

 11 فرزند پروري موفق 62

ساعت 1  11 مشاوره پيش از ازدواج 

ساعت 62  23 مشاوره پيشگيري از طالق 

ساعت 62  26 رويكرد حل مساله 

ساعت 2  26 اصول تربيت كودك 

ساعت 9  26 مديريت كاهش هزينه 

ساعت 69 (ويژه مدرسين ) پداگوژي    27 

ساعت 62  29 مشاوره پيشگيري از طالق با رويكرد شناختي و رفتاري 



ساعت 73  21 ارتقاي كيفيت زندگي 

ساعت 2  22 تبيين نظام آموزشي 

 23 شيوه هاي نوين تدريس  62

 21 رفتار شناسي با مدل ديسك  62
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