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شهال خطیبی
متولد : ۱ / ۳ / ۱۳۴۶

وضعیت تاهل : متاهل

جنسیت : زن

شماره همراه : ۰۹۱۲۲۴۱۷۴۰۱

meisammohammadi3271@gmail.com : ایمیل

سوابق تحصیلی
مشاوره / خانواده / دکتری / دانشگاه آزاد اسالمی سنندج

معدل , ۱۷.۵

دانشگاه پیام  / کارشناسی ارشد   / مدیریت برنامه ریزی درسی   / علوم تربیتی 
نور مرکز تهران

معدل , ۱۷.۳

روانشناسی بالینی / بزرگساالن / کارشناسی ارشد / دانشگاه خوارزمی تهران

معدل , ۱۹.۵

پیشینه شغلی
سرپرست /  / خانه روان شناسان ، مشاوران، و حرف یاورانه استان زنجان 

مدیر میانی / خرداد ۱۳۹۶ تاکنون

دانشگاه فرهنگیان / استاد / کارشناس ارشد

خالصه فعالیتها : 5 سال سابقه

سرپرست / مدیر  / موسس، مسئول فنی و مشاور   / مرکز مشاوره پیاژه 
میانی

خالصه فعالیتها : از سال 1386 تاکنون

موسسه پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی دانش پویان صبا / مدیریت
و آموزش / مدیر ارشد
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خالصه فعالیتها : 4 سال سابقه فعالیت

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبا - تهران / کارشناس ارشد

خالصه فعالیتها : یک سال

سوابق آموزشی
WIRED FOR LOVE, STANE TATKIN(TRANSLATOR - ۱۳۹۸)

WIRED FOR DATING, STAIN TATKIN(TRANSLATOR - ۱۳۹۸)

The effectiveness of satisfactory marriage intervention on marital
conflicts and marital frustration, HAMEDAN JOURNAL OF MEDICAL

SCIENCE,2020 - ۱۳۹۸

Investigating the Relationship between Responsibility and Glasser's
Fundamental Needs with Satisfactory Marriage, The Mediating Role
of Resilience, MASHHAD JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE,2020 - ۱۳۹۸

گذراندن دوره تخصصی مدیریت راهبرانه با تدریس جودی هدسویل - ۱۳۹۵

ISI - ۱۳۹۳ تالیف مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر خیانت در قالب

تالیف مقاله با عنوان بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی بر کاهش هم
وابستگی و افزایش تمایزیافتگی در روابط بین زوجین - ۱۳۹۳

ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی گرجستان (تفلیس ) - ۱۳۹۲

تالیف مجموعه درمان اختالالت یادگیری (طرح استانی) - ۱۳۸۶

تالیف مجموعه توانمندسازی دختران (طرح استانی) - ۱۳۸۵
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ناظر اول اجرای طرح آموزش شیوه های تفکر خالق به کارکنان حراست
سازمان آموزش و پرورش استان زنجان - ۱۳۸۵

تالیف مجموعه رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان - ۱۳۸۴

تالیف کتاب: آسیب شناسی دنیای دختران نوجوان انتشارات: اندیشه فردا
تهران - ۱۳۸۳

تالیف کتاب زوایای مختلف زندگی یک نوجوان انتشارات: اندیشه فردا تهران -
۱۳۸۲

تالیف مقاله با عنوان بررسی تاثیر گرایش عاطفی به جنس مخالف بر
شکست تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان ، فصلنامه ی علمی

و پژوهشی ،(تعلیم و تربیت) - ۱۳۸۲

تالیف مقاله با عنوان شکست تحصیلی بارزترین عارضه دوستی و ارتباط
دختران و پسران (ماهنامه پیوند) - ۱۳۸۲

تالیف مجموعه بازاندیشی در فرآیند یاددهی-یادگیری - ۱۳۸۰

تالیف مجموعه راهبردهای یادگیری و مطالعه موثر - ۱۳۸۰

تالیف مقاله با عنوان بررسی تاثیر آموزش تجربی بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان - ۱۳۷۹

مهارتها
زبان

 انگلیسی / خوب
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 ترکی / پیشرفته

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

رهبری

انعطاف پذیری

افتخارات

دریافت لوح های تقدیر از استانداران، مدیران کل آموزش و پرورش استان و
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان / 1399

دریافت لوح تقدیر از معاون پیشگیری از آسیب های وزارت آموزش و پرورش
وقت / 1385

مختصری از من
- روانشناس بالینـی و دکتـری تخصصی مشـاوره خانواده - سوپروایزر و عضـو

هیئت علمـی موسسه ویلیام گلسـر - هیپنوتراپیست و عضو انجمن هیپنوتیزم

بالینی ایران - کوچ زندگـی و عضو انجمـن بین المللـی ICI - دارای گواهینامه جامع

زوج درمانی از موسسه بین المللـی تئـوری انتخـاب - ایران - مدرس و مشاور

کشوری (رفتارشناسی) براسـاس مـدل جهانـی DISC -گذراندن دوره NLP و عضو
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(IN)

راههای ارتباطی
Shahla.khatibi.1967@gmail.com 

shahlakhatibi@ 


