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عنوان شغلی:
 درمانگر اختلالات یادگیری ،تغییر و اصلاح رفتار ،تربیت جنسی و بازی درمانگر کودکان ونوجوانان و کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه (از جمله اتیسم  ،سندرم داون ،فلج مغزی cp
وغیره ) موسسه ارتقا یادگیری گوهر مهر زیر نظر موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
تهران
 درمانگر اختلالات یادگیری و تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه (از جملهاتیسم ،سندرم داون  ،فلج مغزی cerebral palsyو غیره ) مرکز فراگیران مرزی
-

عضو اصلی کارگروه علمی ،پژوهشی و آموزشی ستاد توانافزایی و حمایت از فعالیت
سازمانهای مردمنهاد شهر تهران

 عضو کمیته کودکان و نوجوانان کارگروه خانواده ستاد توانافزایی و حمایت از فعالیتسازمانهای مردمنهاد شهر تهران
 عضو سابق هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بازرس انجمن حمایت از حقوق کودکان از تابستان 0311 مشاور صدای یارا در انجمن حمایت از حقوق کودکان از فروردین 0310 تدریس اختلالات کودکان از جمله اتیسم ،بیش فعالی و غیره ،آموزش تربیت جنسی کودکان ونوجوانان ،فرزندپروی ،کودک آزاری و انواع آن و پیمان نامه حقوق کودک
 -بررسی علمی وفنی کتابهای بهداشت روان انتشارات فنی ایران (نردبان )

فعالیت دیگر علمی:
 عضویت در سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران عضویت در موسسه ملی نخبگان عضویت در انجمن روانشناسی ایران عضویت در کارگروه های خیرین و سلامت – معلولین ستاد توان افزایی سازمانهای مردم نهاد وحمایت از فعالیت سازمانهای مردمنهاد شهر تهران
 عضویت در کارگروه کارآفرینان استانداری عضویت در انجمن حمایت از حقوق کودکان0317/02/10
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 عضویت در انجمن ازدواج و خانواده کشور عضویت در سازمان ائتلاف مشاوران روانشناسان ایثارگر (سامرا) عضویت در انجمن روانشناسی تربیتی ایران عضویت در خانه روانشناسان و مشاوران و حِرَفِ یاورانه -عضویت در در سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

شرکت در کنفرانس ،کارگاه و دورههای آموزشی:
 شرکت در دوره کامل اختلال طیف اُتیسم  -خانم دکترمنیره عزیزی(مدرس و مسوول واحد برنامهریزی آموزشی دانش آموزان طیف اتیسم )  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
علامه طباطبایی و بازدید از مرکز اتیسم امید باور 0311 -
 اختلالات کودک -آقای دکتر حامد محمدی -انجمن حمایت از حقوق کودکان بازیدرمانی  -آقای دکتر حسام فیروزی -انجمن حمایت از حقوق کودکان  02 -جلسه ( 11ساعت) اختلالات یادگیری بر اساس روش رسد (رمزگشایی ،سیالی و درک)  -خانم دکتر رمضانی  -کلینیکگوهر مهر  -از مردادماه 11تاکنون
 بازیدرمانی کودک محور 0و  - 2خانم جنگروی  -سالن آموزشی مرکز جامع خدمات مشاورهبهزیستی دیماه 19و فروردین ماه 0317
 کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه - ADHDآقای دکتر اصغری نکاح  -موسسه دانشگاه تهران 01 -و  21بهمن 0319
 بازی درمانی (تربیت بازی درمانگر در اختلالات گوناگون )-آقای دکتر اصغری نکاح  -مرکز مشاورهتجلی مهر  07-و  02اسفند 0319
 بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری -آقای دکتر اصغری نکاح  23-و 21فروردین  -0317مرکزمشاوره هنر و زندگی
 کارگاه ملی " تسهیلگری ارتباط کودک با طبیعت ،نظر در عمل " –موسسه سرزمین سبزکنجکاوی توس و مدرسه طبیعت کاوی کنج در مشهد – آقای دکتر وهاب زاده –شهریور
7931
 نشست تخصصی استانداردسازی واژه های حوزه کودکان استثنایی – پژوهشگاه علوم انسانیو مطالعات فرهنگی – تیرماه 7931
0317/02/10
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 مدیریت برندینگ در سازمان های مردم نهاد –دانشگاه صنعتی شریف – آقای دکتر آراسباحمدیان  -خرداد 731
 آموزش  IEP -خانم دکتر رمضانی  -کلینیک گوهر مهر  IEPپیشرفته  -خانم دکتر رمضانی  -اداره آموزشوپرورش استثنایی  -مهر 0319 اختلالات یادگیری  -دکتر کامکاری  -دانشگاه تهران  -تیر 0319 اختلالات یادگیری  -خانم دکتر رمضانی  -کلینیک گوهر مهر  -آذر 0311 اختلالات یادگیری  -خانم روشنبین  -انجمن علمی ،دانشجویی مشاوره و راهنمایی دانشگاه علامهطباطبایی  -فروردین 0311
 تفسیر نقاشی کودک  -آقای دکتر برجعلی  -موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران -10/2/9
 اجرا ،نمرهگذاری و تفسیر آزمون هوشی وکسلر  IV -خانم دکتر مینا هادیان  -مرکز مشاوره وخدمات روانشناسی توحید 0311/2/30 -
 حمایتهای روانی  -اجتماعی در بلایا ویژه کودکان  -خانم دکتر کارینه طهماسیان 19/01/23 - تاتر درمانی کاربردی  -استاد حق شناس (جز  01کارگردان جهان در حوزه )Health Theater دانشگاه تهران گفتاردرمانی  -آقای دکتر حسن زاده  -دانشگاه تهرانقصه گویی در آموزش  -آقای دکتر حسنزاده  -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -19/00/3
 پیشبینی کنندههای اصلی جدایی زوجین از دیدگاه تئوری انتخاب و راههای پیشگیری از آن -بهزیستی استان تهران  -جناب آقای دکتر علی صاحبی-روانشناس ،مدرس دانشگاه ،مربی ارشد و
عضو هیئتعلمی موسسه ویلیام گِلَسِر ،نویسنده و مترجم ،محقق و پژوهشگر ،بنیانگذار مرکز
آموزش واقعیت درمانی ایران با مجوز رسمی از طرف دکتر گلسر19/01/29-
 همایش تئوری انتخاب و زندگی شادمان-دانشگاه شریف -جناب آقای دکتر علی صاحبی-روانشناس ،مدرس دانشگاه ،مربی ارشد و عضو هیئتعلمی موسسه ویلیام گلسر ،نویسنده و مترجم،
محقق و پژوهشگر ،بنیانگذار مرکز آموزش واقعیت درمانی ایران با مجوز رسمی از طرف دکتر گلسر
 19/00/09 اختلال شخصیت  -آقای دکتر حامد محمدی  -انجمن حمایت از حقوق کودکان  02 -جلسه (11ساعت)
 سمینار "مدیریت برندینگ در سازمانهای مردم نهاد" –آقای دکتر احمدیان مدیرعامل موسسهمحک – دانشگاه شریف  39-و  93خرداد 7931
0317/02/10
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 آموزش  -ICDLموسسه فنی حرفه ای ویژگان – خرداد 7931 آنچه یک دانشجو باید بداند  -آقای دکتر جوی زاده  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعیدانشگاه علامه طباطبایی  -تابستان 0311
 گشتالت درمانی در عمل  -آقای دکتر فرحبخش  -انجمن علمی  -دانشجویی روانشناسی تربیتیدانشگاه علامه طباطبایی  -فروردین 0311
 مدیریت زمان -آقای دکتر مالکی  -انجمن علمی  -دانشجویی مدیریت دولتی دانشگاه علامهطباطبایی فروردین 0311
 خلاقیت درمانی -آقای دکتر پیرخایفی  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامهطباطبایی  -شهریور 0311
 جستجوی مقاله پیشرفته -آقای دکتر دهکردی  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهعلامه طباطبایی  -شهریور 0311
 کارگاههای آموزشی "سبک زیبای زندگی"  -موسسه سلامتیاران رازی با همکاری جهاد دانشگاهعلوم پزشکی تهران  -نیمه دوم 0313
  CBTکودکان  -خانم دکتر طهماسیان  -انجمن حمایت از حقوق کودکان فرزندپروری  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران تفاوتهای فردی در کودکان  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران خلاقیت  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران رویکرد فرزندپروری  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران بیش فعالی  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران تربیت جنسی کودک و نوجوان  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران ارتباط مؤثر  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران بخشایشگری  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران شادکامی  0و  - 2مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران خانواده  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران روابط دختر و پسر  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران فنهای رهایی از وسواس  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران الفبای ازدواج  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران خود هیپنوتیزم اضطراب  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران کیفیت در ازدواج  -مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران0317/02/10
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 آنچه یک دانشجو باید بداند  -دکتر جوی زاده  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهعلامه طباطبایی -شهریور 0311
 همایش علمی فرزندپروری با تمرکز بر کودکان بیشفعال ،مضطرب و افسرده  -آقای دکتر علاقبندراد ،خانم دکتر شیرازی
 مکاتبات بینالملل  -آقای دکتر جوی زاده  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهعلامه طباطبایی -شهریور 0311
 شیوه نگارش مقالات پژوهشی و ترویجی برای نشریات فارسیزبان -پژوهشگاه علوم و فناوریاطلاعات
 فن بیان و سخنوری در کنفرانسها -آقای دکتر جوی زاده  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی -شهریور 0311
 مصاحبه بالینی ،تشخیصی -آقای دکتر فتوحی  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهعلامه طباطبایی -شهریور 0311
 مصاحبه انگیزشی  -آقای دکتر فتوحی  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامهطباطبایی -شهریور 0311
 داروشناسی  -آقای دکتر فتوحی  -موسسه فرهیختگان  -اسفند 0311 نامهنگاری اداری و رزومه نویسی -آقای دکتر سعادت روشن  -مرکز آموزش معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در تابستان 0311
 آموزش تحلیل و رواندرمانی( 91ساعت)  -آقای دکتر فتوحی  -موسسه سروش آسایش  -مهر وآبان 0311
 کارگاه آموزش روانشناسی اجتماعی  -آقای دکتر نقاشیان  -موسسه سروش آسایش  -آذر 0311 کارگاه آموزش رواندرمانی  -آقای دکتر نقاشیان  -موسسه سروش آسایش  -آذر 0311 آسیبشناسی روانی بر اساس  DSM - 5 -آقای همتی ثابت  -موسسه سروش آسایش  -آذر 0311 خانوادهدرمانی  -آقای دکتر سلیمی 0312 - -سکس تراپی  -آقای دکتر سرگلزایی 0310

مهارتهای علمی و اجرایی و توانمندیها:
 -کارآموز مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد امید نیک ،از تیرماه  0311الی بهمن  0310به مدت  21ماه
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 گواهی دورههای آموزشی و مهارت افزایی " طرح حکمت "مرکز آموزش معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در تابستان 0311
 گواهینامه مهارت  IT -آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد تحت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشوروابسته به وزارت کار و امور اجتماعی
 برگزاری کارگاه آموزش حقوق کودک در انجمن حمایت از حقوق کودکان بهعنوان مدرس آموزش بلوغ و مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان تحت نظارتان  -جی  -او مهرتاک آموزش کنترل خشم به کودکان و نوجوانان تحت نظارتان -جی  -او مهرتاک آموزش فرزندپروری ) (parentingبه روانشناسان و مشاوران آموزش فرزندپروری ) (parentingبه والدین کسب عنوان زن نمونه کشوری درزمینه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در جشنوارهملی عذرا مورخ بهمن  - 4831تهران
 کسب عنوان واحد نمونه استانی برای واحد صنایع غذایی گل بانو به مدیریت اینجانب گذراندن دوره محیطزیست ،مدیریت و استاندارد مواد غذایی در جهاد کشاورزی شیراز راهاندازی و اخذ مجوز واحد صنایع غذایی گل بانو "تولید و بستهبندی سبزیجات و میوه خشک" ازسال  0323تا  0321به مدیریت اینجانب
 اخذ مدرک مدیریت کنترل کیفیت و استاندارد مسئول فنی کارخانه کیک و کلوچه اعتماد  0372تا 0323 اخذ پروانه مسئول فنی و پروانه ساخت کیک کارخانه کیک و کلوچه اعتماد  0372تا 0323 دوره کارآموزی در کارخانه پیچک به مدت  021ساعت در سال 0379 دوره کارآموزی در کارخانه زمزم از  0377/1/3الی 0372/3/1 دبیر ادبی نشریه و خبرنامه انجمن حمایت از حقوق متخصصین علوم و صنایع غذایی از سال 0371الی 0372
 اشتغال به تحصیل زبان انگلیسی به مدت  00ترم معادل  1922ساعت از تاریخ  0377/1/22لغایت 0372/1/21در موسسه آموزش و فنون کیش
 گذراندن دورههای فن ترجمه  0و  2و تافل و دورههای لغات  111و  211واژه در سال تحصیلی0312
 0313 -در موسسه فرهنگی نامآوران زبان آموخته
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مقاله چاپشده:
 مقاله "تدریس گروهی " در اولین همایش ملی ،علمی ،پژوهشی روانشناسی ،علوم تربیتی وآسیبشناسی جامعه در 0311/9/01
 مقاله " تفکر انتقادی " در اولین همایش ملی ،علمی ،پژوهشی روانشناسی ،علوم تربیتی وآسیبشناسی جامعه در 031/9/01

مطالعات علمی:
 پایاننامه ارشد با عنوان بررسی مقایسهای مدیریت زمان ،شیوههای مطالعه و تنظیم هیجان در طیامتحان دختران دبیرستانهای عادی و غیرانتفاعی منطقه 2
 همکاری در پروژه "بررسی وضعیت سلامت اجتماعی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرتهران و ارائه الگوی مؤثر ارتقا سلامت اجتماعی "خرداد  0312سازمان بهزیستی کشور
 -اخذ گواهینامه قبولی در آزمون علمی  -حرفهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

با تشکر و تقدیم احترام
فاطمه خاندانی
خرداد 0317

0317/02/10

8

