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 دارای کارت پایان خدمت-مجرد: وضعیت      5199956876کد ملی      3052شماره شناسنامه 

 ی : لرک تحصیامد

  شهید مدنی تبریز  سراسری تحصیل از دانشگاهال فارغروانشناسی عمومی،  کارشناس 

 کرج واحد اسالمی  زادآ دانشگاه از  رشد روانشناسی شخصیتاکارشناس  

گی صفات شخصیت و دشواریهای تنظیم هیجانی در بینی کنندهیان نامه کارشناسی ارشد: نقش پیشموضوع پا

 گرایش به زندگی در زمان حال

 کامپیوتر - آشنایی به زبان انگلیسی

 سوابق کاری : 

 دبیر انجمن روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز 

 مدیر اجرایی مجله روانشناسی فراسو دانشگاه شهید مدنی تبریز 

 د دانشگاهی تهرانرای مدرک فوریت های پزشکی از جهادا

 (.91تا  89) از سالسال3فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی تبریز به مدت 

 (95)سالسال  1فعالیت در موسسه مطالعات شخصیت به مدت 

 24814به شماره عضو نظام روان شناسی جمهوری اسالمی ایران 

 5350به شماره   دارای پروانه اشتغال  از نظام روان شناسی جمهوری اسالمی ایران

 1396در سال  استخدام و گزینش کارکنان راه آهن جمهری اسالمی ایران

 کز مشاوره و روانشناسی کاج مر فعالیت در

 یاسمینا و روانشناسی فعالیت در مرکز مشاوره

 



 )زیر نظر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه تهران(فعالیت با اپلیکیشن مشورپ) مشاوره آنالین و تصویری( 

 (1396(روانشناسی نیروی تدبیر و امید ایرانیان موسسه   فعالیت در   

دانشگاه  مرکز مشاوره و روانشناسی  های روانشناسی و مهارت های زندگی درمشاور و برگزار کننده کار گاه 

 سال(2) به مدت شهید مدنی تبریز

)همکاری  97در سال  برای مدیران و کارکنان شرکت همراه اول mbtiبه روش  برگزاری کارگاه های تیپ شناسی

 با  خانم دکتر نیروشک(

 97برگزاری شهر کار بازیا در برج میالد تهران در سال 

 برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز

 برگزاری کارگاه مربی گری مهارت های زندگی در مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز

 تهران در فرهنگسرای اشراق 4مهارت های زندگی برای خانواده ها در شهرداری منطقه برگزاری کارگاه های 

 های تیپ شناسی با مدل جهانی دیسک در مرکز مشاوره و روانشناسی کاج گابرگزاری کار

 ساعت  10شرکت در کارگاه مقاله نویسی دانشگاه عالمه با  تدریس دکتر مینایی به مدت  

 ساعت  10دانشگاه عالمه با  تدریس دکتر مینایی به مدت  Spssشرکت در کارگاه برنامه 

 ساعت  18شرکت در گارگاه مشاوره پیش از ازدواج با تدریس دکتر محمد خانی به مدت 

 ساعت  60شرکت در گارگاه مهارت های زندگی با تدریس دکتر محمد خانی به مدت 

 ساعت  100شرکت در دوره تربیت درمانگر شناختی رفتاری با تدریس دکتر محمد خانی به مدت 

 دوره کاروزی زیر نظر دکتر شهرام محمد خانی

         دارای مدرک مربیگری و اجرای کارگاه های تیپ های شخصیتی و الگوهای رفتاری بر اساس مدل جهانی دیسک 

disc    دانشگاه تهرانسی مرکز مشاوره و روانشنااز 

 ترجمه کتاب 

 ترجمه کتاب زوج درمانی شناختی رفتاری،با دکتر شهرام محمد خانی، انتشارات ابن سینا 

 



 مقاالت:

 نقش پیش بینی کنندگی صفات شخصیت و دشواری های تنظیم هیجانی در گرایش به زندگی در زمان حال

 کرج دانشگاه دانشگاهی دانشجویان زندگی کیفیت بر زندگی سبک و زمان انداز چشم نقش

 های زندگی بر چشم انداز زمان، کیفیت زندگی و امید به زندگیتاثیر آموزش مهارت

 یتیشخص یهایژگیو ،یدلبستگ یهابر اساس سبک یطالق عاطف ینیب شیدر پ یصیتابع تشخ لیاستفاده از تحل

 نترنتیزا از ا بینئو و استفاده آس

به اعتیاد به فضای مجازی در بین  های گروهی با میزان ابتالاجتماعی و ورزشهای ارتباط فعالیت

 دانشجویان

 مهارتها:

 کارهای فردی

 و مشاوره پیش از ازدواج آموزش -1

 مدرس و مربی  تیپ های شخصیتی -2

 discدیسک  شخصیت  برا اساس مدل جهانی مدرس دوره های  -3

 انجام پایان نامه و مقاله و تحلیل های آماری  -4

 ی روابط زوجینسازیغن -5

 ی زناشوییهاانتیخدرمان  -6

 ی زندگی) تمام سنین(هامهارت آموزش -7



سرپرستان مدیران و طراحی و اجرای کارگاه ) برای دانشجویان، والدین ، معلمان و مشاوران مدارس، -8

 ..(دولتی و خصوصی و ینهادهاو  هاسازمان، هاکارخانه، هاکارگاه کارکنان، هابانک ،وکارکسبفضای 

 ترجمه کتاب و مقاله  -9

 پژوهش و چاپ مقاله در نشریات داخلی و خارجی -10

 هاسازمانمذاکره و عقد قرارداد با  -11

 ی فردی و گروهیهاآزمونانجام  -12

 مشاوره شغلی -13

 تطبیق شغل و شخصیت -14

 مدیران و کارکنان گزینش و استخدامی یهامصاحبه -15

 هاآنعملکرد  بهبود جهت در کارکنان برای آموزشی یهابرنامه اجرای و تنظیم -16

 پایش و ایجاد پرونده سالمت روان برای کارکنان  -17

 ارزیابی شخصیت -18

 توانمند سازی شغلی و سازمانی -19

 درمان اختالالت اضطرابی ) با رویکرد شناختی رفتاری( -20

 ) با رویکرد شناختی رفتاری(درمان اختالالت وسواسی -21



 اختالالت افسردگی ) با رویکرد شناختی رفتاری( درمان -22

 () با رویکرد شناختی رفتاریPTSDدرمان اختالالت  -23

 کارهای گروهی

 و نهادهای دولتی و خصوص هاسازمانی گروهی برای هاپروژهانجام  -1

 انجام تحقیقات گروهی  برای مجالت و نشریات  -2

 ترجمه کتاب -3

 ی پژوهشیهامقالهانجام و چاپ  -4

( و 139مابین خیابان طالقانی )  _زین الدین شرق   _میدان استخر  _تهرانپارس  _تهران  :  منزلآدرس  

 _227پالک –شرقی  220کوچه  -)شهید سلطانی (137
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