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 از تا
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 الهدی صدر رشت
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 کاردانی
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 .: سوابق حرفه ای  -1

 منطقه خدمت سال تا سال از سمت

 استانه اشرفیه اداره آموزش پرورش  –استان گیالن  3131 3131 معاونت مدرسه

 ستانه اشرفیه اداره آموزش پرورش آ   -استان گیالن  3131 3131 مامور به تحصیل تمام وقت

 استانه اشرفیه اداره آموزش پرورش  -استان گیالن  3131 3131 دبیری 

 قزوین ناحیه یک اداره آموزش پرورش   -استان قزوین 3113 3131 دبیری 

 قزوین ناحیه یک اداره آموزش پرورش  -استان قزوین 3111 3113 مدیریت دبیرستان 

 استانه اشرفیه اداره آموزش پرورش  -استان گیالن  3111 3111 دبیری 

 سنگر اداره آموزش پرورش  -استان گیالن  3111 3111 دبیری 

 الهیجان اداره آموزش پرورش  -استان گیالن  تاکنون 3111 دبیری 

 هسته مشاوره آموزش و پرورش  –الهیجان  تاکنون 3112 مشاور 

 مرکز مشاوره رهنما )رشت ( تاکنون 3112 مشاوره 

 مرکز مشاوره آرامش ) الهیجان( تاکنون 3112 مشاوره 
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 مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی بهار ) رشت( 3112 3112 مشاوره

الهیجان() رستا روانشناسی و مشاوره خدمات مرکز تاکنون 3111 مشاوره  

 دانشگاه پیام نور واحد الهیجان 3113 3111 مدرس مدعو دانشگاه 

 دانشگاه پیام نور واحد سیاهکل تاکنون 3111 مدرس مدعو دانشگاه 

 دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر رشت تاکنون 3111 مدرس مدعو دانشگاه

 پرورش الهیجاناداره آموزش  تاکنون 3112 مدرس کارگاههای آموزش خانواده

 اداره آموزش پرورش ناحیه دو رشت تاکنون 3111 مدرس کارگاههای مبارزه با آسیب های اجتماعی 

 متوسطه استان گیالن روانشناسی  ای آموزشگروهه 3113 3113 مدرس کارگاههای تخصصی روانشناسی

 ) رشت( مرکز مشاوره و روانشناختی رهنما تاکنون 3112 مدرس کارگاههای روانشناختی ویژه عموم

 (هیجانال)  رستا مرکز مشاوره و روانشناختی تاکنون 3111 مشاوره 

 (شت ر) وای امید آ مرکز مشاوره و روانشناختی تاکنون 3111 مشاوره 

 رشت –بهزیستی استان  گیالن سازمان  تاکنون 3111 کارگاههای تخصصی سازمان بهزیستیمدرس 

 رشت –و سیمای استان گیالن صدا  تاکنون 3111 خانواده   استانی  برنامه رادیوییس کارشنا

 رشت –و سیمای استان گیالن صدا  تاکنون 3111مشاوره  برنامه تلویزنی خانه مهر شبکه کارشناس 
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 استانی  باران ) گیالن (

 رشت –و سیمای استان گیالن صدا  تاکنون 3111 به وقت جوانی ( ) استانی  برنامه رادیوییس کارشنا

 مشاوره خانواده آموزش پرورش الهیجانرکز م تاکنون 3111 ) با ابالغ موقت (مشاوره 

 مشاوره  ، اداره آموزش پرورش الهیجانگروه  3111 3111 کارگاه تخصصی  روانشناسی مدرس 

 :کارگاههای  تخصصی گذرانده شده  -2

 محل برگزاری استاد مدت  سال  کارگاهنام 

 تنکابن  دکتر کامران یثربی یک ترم 3111 دوره مقدماتی روانکاوی

 1 3113 دوره آموزش آزمون هوش ملی

 ساعت

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره  -تهران دکتر هومن

 دکتر هومن

مقابله با آزارگری جنسیدوره مقدماتی   3113 31 

 ساعت

 تهران دکتر شهین علیای زند

رفتاردرمانی شناختی  مقدماتی دوره ی  3112 31 

 ساعت

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره  -رشت دکتر جعفر حسنی

 برهان 

 END NOT  3112 1دوره آموزشی نرم افزار   

 ساعت

 دانشگاه گیالن -رشت دکتر رضا آزادی
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 دانشگاه گیالن -رشت دکتر رضا آزادی   1 3112 دوره آموزشی ورد سیستماتیک 

  32 3112 کارگاه مشاوره قبل از ازدواج 

 ساعت

 سازمان بهزیستی استان گیالن دکتر مصطفی تبریزی

 1 3112 کارگاه رفتار درمانی کودک 

 ساعت

 سازمان بهزیستی استان گیالن دکتر مصطفی تبریزی

 1 3112 کارگاه مصاحبه انگیزشی 

 ساعت

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان گیالن دکتر حمید پور شریفی

دوره تربیت زوج درمانگر تعارضات زناشویی و جنسی با رویکرد راه حل 

 محور 

3112 11 

 ساعت

 مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره برهان دکتر علی محمد نظری

 11 3112 دوره جامع مربی گری مهارتهای زندگی 

 ساعت

 مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره برهان دکتر شهرام محمد خانی

 1 3112 کارگاه فرزند پروری با تاکید بر نوجوانی 

 ساعت

دکتر ناصر صبحی قرا 

 ملکی

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان گیالن

 1 3112 کارگاه مداخله در خودکشی 

 ساعت

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان گیالن دکتر حمید پور شریفی
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 1 3111 کارگاه اخالق حرفه ای در مشاوره 

 ساعت

دکتر ناصر صبحی قرا 

 ملکی

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان گیالن

 31 3112 کارگاه خانواده درمانی با رویکرد سیستمی 

 ساعت

 یالناستان گ یستیسازمان بهز دکتر باقر ثنایی ذاکر 

 31 3112 همایش فرزند پروری ) با تمرکز بر کودکان مبتال به سرطان(

 ساعت

کلینیک قوق تخصصی راد با مجوز نظام مشاوره  دکتر جواد عالقبند راد

 و روانشناسی

راه حل محور یکردرو یو فنون رواندرمان یمبان یکارگاه آموزش (SFT) 3112 1 

 ساعت 

 مر کز مشاوره آوای امید یمحمد رضا عبد

پیشگیری از طالق ) مقدماتی (کارگاه   بهزیستی استان گیالنسازمان  بهزیستی کشورسازمان  31 3111 

( پیشرفته پیشگیری از طالق ) کارگاه   بهزیستی استان گیالنسازمان  بهزیستی کشورسازمان  31 3111 

آموزشی راهبردها و فنون پیشرفته تنظیم هیجانی در اختالالت  کارگاه 

 ضطرابی 

 مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره برهان جعفر حسنیدکتر  31 3111

پیمان شکنی زناشویی و بازسازی عشق زخم  و درمان پیشگیری کارگاه 

 خورده ) با رویکرد جامع نگر و وجودی (

 مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره برهان دکتر علی محمد نظری 31 3111
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 دوره های ضمن خدمت گذرانده شده در آموزش پرورش :-6

 منطقه اجرای دوره سال اجرا نام دوره

 استان قزوین 3111 مواد مخدر در بین دانش آموزان مصرف ء روشهای پیشگیری از سو

 قزوین استان 3111 تاثیر شیوه های رفتار اولیا مدرسه بر سالمت روانی اجتماعی دختران دانش آموز

 استان قزوین 3111 مدیریت زمان

 :سوابق پژوهشی-2

 (3111) (پایان نامه کارشناسی ارشد  )مقایسه سبکهای دفاعی افراد چاق فاقد اختالل پرخوری روانی و افراد با وزن طبیعی

 (3111)یو علوم اجتماع یحسابدار یریت،اقتصاد، مد یالملل ینکنفرانس ب یناولدر  ارائه شفاهی پذیرفته شده به عنوان "   بررسی رابطه بین هوش معنوی با خالقیت دانش آموزان"

 )در دست اقدام( "یرانمد یبا اثربخش یرانمد یمهارتها ینرابطه ب یبررس"مهکامه .  قلی پور فاطمه ، قلی پور زهرا ، میر تمیز دوست

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در    ارائه شفاهی به عنوان پذیرفته شده   "تأثیر فناوری بر یادگیری و مدیریت آموزشی   "میر تمیز دوست ، مهکامه ، قلی پور ، فاطمه و همکاران ،  

   (. 3111)  فناوری اطالعات ارتباطات و کامپیوتر 
Gholipour*, Fatemeh , Gholipour, Zahra ,  Azarnava Sarvar , "An investigation on the relationship between students' spiritual intelligence and 

creativity" ،  International Journal of Management and Humanity Sciences، published in the Special  Issue in June 2014.( ISC indexed) 

Jahana ,Javad, Mahkame Mirtamizdoustb, GholipourBazkiagorabc, Fatemeh, GholipourBazkiagorabd , Zahra, ,"Evaluate the application of new 

technologies in the teaching –learning process" ,Chemical and Process Engineering Journal, published on the  in the Special  Issue in June 

2014.( ISI indexed) 
 

 
" Comparison of Psychosocial, Biological, and Cognitive Features between Parents Having Autistic Child and Parents Having Normal Child",  
published on the Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 2, February 2015 .( ISC indexed) 
 

رضایی ، سجاد ؛   ( . ذر درست اقدام 9717) عوامل روانشناختی خشم در دختران نوجوان دبیرستانی شهرستان الهیجانررسی ب سحر ؛ ، ، فاطمه ؛ رشادتیقلی پور    

 ( ) پایان نامه دکتری در حال تدوین    در دو گروه دختران پرخاشگر و افسرده خشم و تنظیم هیجان بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر قلی پور ، فاطمه ،   

Mahkameh, Mirtamizdoust , Mohammad, Amiri Mikal ; Fatemeh, Gholipoor ; Seyed Ali, Moosaniaye Zare  "Study of relationship of Management 
skills with the effectiveness of directors"(2014)  International conference management (Presented Orally) 
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 استان قزوین 3111 مدیریت و رهبری در مدرسه

 الهیجان 3111 آموزش مهارت های زندگی 

 الهیجان 3111 انگیزش در آموزش و پرورش

 الهیجان 3111 بهداشت روانی دانش آموزان 

 الهیجان 3111 مدیریت دانش 

 الهیجان 3111 روانشناسی یادگیری

 الهیجان 3111 برنامه ریزی آموزشی

 الهیجان 3113 خانواده درمانی 

 الهیجان 3113 سالمت از دیدگاه اسالم

 الهیجان 3113 روش تحقیق در علوم تربیتی

 


