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 بسمه تعالی

 

 فردیمشخصات  .1

 نام: فهیمه 

 نام خانوادگی: برخورداری 

  :21902702190شماره تماس 

  :ایمیلf_barkhordari64@yahoo.com 

 رشته: روانشناسی 

 آخرین مدرک: دکتری 

 سوابق تحصیلی .2

 مقطع 

 تحصیلی

 شهر محل

 تحصیل

 موسسه 

 محل تحصیل

 تاریخ  رشته تحصیلی

 فارغ التحصیلی

 13/6/3136 روانشناسی بالینی دانشگاه تهران تهران کارشناسی

روانشناسی  دانشگاه شهیدبهشتی تهران ارشدکارشناسی

 عمومی

13/6/3131 

 13/4/3131 روانشناسی  دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل دکتری

 

 مهارتیدوره های آموزشی  .3
 

  

 طول دوره تاریخ شروع موسسه محل برگزاری عنوان دوره

دوره های آموزشی تشخیص و 

 درمان

 ساعت 3111 3/6/3131 مرکز مشاوره آسوده

 ساعت 71 72/3/3131 مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کامیاب C.P.R.Tکارگاه آموزشی 

 ساعت 3 1/3/3131 دانشگاه شهیدبهشتیپژوهشکده خانواده  ارتقاء تاب آوری هیجانی کودکان
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تربیت مربی مهارتهای زندگی 

 )مبتدی(

 ساعت 36 1/1/3133 پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی

 زندگی مهارتهای مربی تربیت

 (پیشرفته)

 ساعت 36 1/1/3133 شهیدبهشتی دانشگاه خانواده پژوهشکده

 ساعت 36 71/2/33 مرکز مشاوره کامیاب آزمون وکسلر

 ساعت 37 71/2/33 مرکز مشاوره کامیاب آزمون میلون

 ساعت 3 6/4/37 انجمن روانشناسی ایران بازی درمانی

 ساعت 3 37/1/37 انجمن روانشناسی ایران تفسیر نقاشی کودکان

 ساعت33 37/4/37 مرکز مشاوره دکتر مصطفی تبریزی اختالالت یادگیری

 ساعت 3 74/7/37 مشاوره ایرانانجمن  تکنیک در زوج درمانی 55

درمان اختالالت رفتاری کودک و 

 نوجوان

 ساعت 311 34-31 بیمارستان روزبه

 ساعت 36 33/33/31 مرکز مشاوره مدت مربیگری مهارتهای ازدواج

تکنیکهای حل تعارض در بهبود 

 روابط زوجین

 ساعت 36 31/31/31 مرکز زندگی

 ساعت74 33/4/34 مرکز سگال مشاوره در طالق

 ساعت 17 4/1/34 انجمن روانشناسی ایران زوج درمانی شناختی رفتاری

 ساعت 74 71/31/36 موسسه انتخاب واقعیت درمانی

ICDL ساعت 311 36-31 دانشگاه علوم پزشکی قم مبتدی و پیشرفته 

  33-31 موسسه نام آوران آموخته 0تا  9 فن ترجمه

  31-34 سخن ایرانیانآوای  دوره یکساله تدریس و سخنرانی

  36-31 دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره یکساله پژوهش در روانشناسی

دوره اول تئوری انتخاب بر مبنای 

 واقعیت درمانی

 ساعت 74 36تیر موسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران

تئوری انتخاب بر مبنای  دومدوره 

 واقعیت درمانی

 ساعت 74 32شهریور  ایرانموسسه واقعیت درمانی نمایندگی 

تئوری انتخاب بر مبنای  سومدوره 

 واقعیت درمانی

 ساعت 74 32مهر  موسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران

دوره چهارم تئوری انتخاب بر مبنای 

 واقعیت درمانی

 ساعت 74 32دی  موسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران

 ساعت 74 32مهر  نمایندگی ایرانموسسه واقعیت درمانی  زوج درمانی

 ساعت 74 32مهر  موسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران مشاوره قبل از ازدواج

 ساعت 74 33مهر  موسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران مداخله در خیانتهای زناشویی
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 تدریس در دانشگاه سوابق .4

 مقطع 

 تدریس

 تاریخ شروع محل تدریس

 همکاری

 تاریخ 

 پایان همکاری

 دروس تدریس شده

دانشگاه آزاد واحد  کارشناسی

 تهران جنوب

 نیمسال اول

 37-31 

 نیمسال دوم

 37-31 
 روانشناسی عمومی 

 نیم سال اول پیام نور نسیم شهر کارشناسی

37-31 

همکاری رو پایان 

ولی فعال در  ندادم

 اولویت نیست.

 

 تربیتی روانشناسی 

 عمومی روانشناسی 

 یادگیری اختالالت 

 روانی شناسی آسیب 

 روانشناسی در تحقیق روش 

 روانشناسی تخصصی زبان 

 نامه پایان 

 آمار 

 نیم سال اول پیام نور پرند کارشناسی

 31-36 

 پژوهشی _آموزشیکارسوابق  .5

 تاریخ شروع  موضوع  موسسه طرف قرارداد عنوان شغلی

شرکت کنندگان در دومین مجمع      دیوان محاسبات کشور پژوهشگر سنجی از  نظر

 33مدیران در سال 

     شرکت کنندگان در دومین مجمع سنجی از  نظر

 31مدیران در سال 

71/3/3131 

 موسسه  پژوهشگر

 ورزانسپهر اندیشه

انجام طرح نظرسنجی از مردم تهران درخصوص تاثیر 

ای بر سبک زندگی مردم های ماهوارهشبکه هایبرنامه

 تهران

3/3/3131 

 موسسه  پژوهشگر

 ورزانسپهر اندیشه

تحلیل محتوای مجالت و نشریات خانواده وکودک در 

 31شش ماهه دوم سال 

31/3/3133 

  تحقیقات مرکز پژوهشگر  

 سیما و صدا

تاثیر نوستالژیک برنامه های تلویزِون بر مردم شهر 

 تهران

3/1/3137 

 -شرکت رایتل -سازمان آب مدرس   

شهرداری  -پرتو شرکت مپنا

 ... -34منطقه 

 32اردیبهشت  کارگاه رفتارشناسی با مدل دیسک

 ساعت 74 33مهر  موسسه واقعیت درمانی نمایندگی ایران بازسازی پس از طالق
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مدیر تحقیق و 

 پزوهش

کلینیک کسب و کار 

 ایرانیان

 32اردیبهشت         

 سوابق کار درمانی .6

 درمان از نظام روانشناسی می باشم. تخصصی پروانه دارای

 تاریخ  موضوع  موسسه طرف قرارداد عنوان شغلی

تا  3/3/3131 درمان  مرکز خدمات مشاوره آسوده درمانگر

3/37/3137 

 32پایان سال  تا 3/4/37 درمان دفتر مشاوره سما درمانگر

 32پایان سال  تا 3/7/36 درمان کلینیک مددکاری آوان درمانگر

 کنونتا 3/3/32 مشاوره و درمان مپناپرتو شرکت درمانگر

 آثار .7

 سال چاپ ناشر نوع اثر نویسندگان نام کتاب

 -برخورداری آزمونهای روانی کاربردی

 -ملکی -کیخسروانی

 نریمانی 

انتشارات محقق  -اردبیل تالیف

 اردبیلی

3137 

 3131 سخنوراننشر -تهران تالیف برخورداری ازدواج به شرط چاقو

 -برخورداری اختالالت روانی دوران کودکی

 -ملکی -کیخسروانی

 برهمند

انتشارات محقق  -اردبیل ترجمه

 اردبیلی

3131 

 -برخورداری آموزش برای کودکان با نیازهای ویژه

 -ملکی -کیخسروانی

 نریمانی

انتشارات محقق  -اردبیل ترجمه

 اردبیلی

3134 

 -برخورداری نوستالژی و تلویزیون

 جوادی

مرکز پژوهش و سنجش -تهران تالیف

 افکار صدا و سیما

3134 

-برخورداری یسکدرفتارشناسی با مدل جهانی  

 مرادی -تفرشی

کلینیک کسب و کار -تهران تالیف

 سینا

در مرحله 

 چاپ

 

 پژوهشی علمیمقاله های  .8

 عنوان مقاله نام نشریه سال
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دوفصلنامه  9215

 روانشناسی خانواده

 سازگاری بر مادران برای زندگی بازسازی اثربخشی بررسی .9

 فرزندانشان

2016 Journal of Asian 
scientific 
research 

 طالق کودکان در روان سالمت و طالق با سازگاری میان رابطه .0

2015 New York 
Science Journal 

 دختران جنسی آموزش بر مادران های طرحواره نقش .2

2015 New York 
Science Journal 

 نوجوان دختران بر جنسی آموزش جایگاه بررسی .0

  کرده برگزار آموزشی های دورهعناوین  .9

 نوجوانی تا نوپایی از جنسی تربیت •

 مهارتهای زندگی •

 بهبود روابط زوجین •

 فرازناشویی روابط •

 )همسر انتخاب باز )معیارهای چشم با انتخاب •

 )طرحواره براساس )خودشناسی زندگی های تله •

 طالق( و عاطفی شکستهای از پس )بازسازی قلب ترمیم •

 رفتارشناسیمخاطب شناسی در سخنرانی برمبنای  •

 رفتارشناسی مبنای بر توسعه فردی •

 رفتارشناسیبهبود روابط زوجین برمبنای  •

 رفتارشناسیبرمبنای انتخاب همسر •

 کارکنان هوش هیجانی رفتارشناسی و ارتقا  •

 رفتارشناسی و بهبود مهارت کار تیمی •

 

 


