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 درباره من   

 
موسسه »هستم و در حال حاضر در « عالمه طباطبایی»شناسی تربیتی از دانشگاه دانش آموخته مقطع ارشد رشته روان

آموزی به کودکان های خانواده و فرزندپروری، مهارتباشم. در برگزاری کارگاهدر سمت مشاور مشغول به کار می« منظومه خرد
ام که با شرکت و نوجوانان، برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان و اولیاء و کار تیمی مهارت باالیی دارم. همواره تالش کرده

ام توانمند سازم. به کار با کودک عالقه اساتید مجرب و مطالعه منظم خود را در ارتباط با حرفهدر دوره های تخصصی زیر نظر 
تر و بسیار زیادی دارم و باور دارم اگر دوران کودکی با تربیت اصولی و سالمت روان سپری شود، در آینده بزرگساالن سالم

 جامعه پویاتری خواهیم داشت.
 
 

 سوابق تحصیلی   

 ارشد روان شناسیکارشناسی 

 تربیتی :گرایش 

 دانشگاه عالمه طباطبایی  :موسسه/دانشگاه 

 تهران

 ۱۳۹۵ -  ۱۳۹۸ 

 ۱۸،۶۲ :معدل 

 کارشناسی علوم تربیتی

 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی :گرایش 

 دانشگاه عالمه طباطبایی  :موسسه/دانشگاه 

 تهران

 ۱۳۹۰ -  ۱۳۹۴ 

 ۱۵،۸۳ :معدل 

 
 

 سوابق شغلی   

  مشاور مقطع متوسطه یک

 موسسه منظومه خرد

 تهران

 ۱۳۹۸تیر  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها 

 مشاوره فردی با دانش آموزان  ■ 

 اداره کالس های تفکر و سبک زندگی ) مخاطبان: دانش آموزان(  ■ 

 برگزاری کارگاه کنترل خشم )مخاطبان: دانش آموزان(  ■ 

 برگزاری وبینار تاب آوری ) مخاطبان: دانش آموزان(  ■ 

 

 

 شقایق طبعی
 شناس و مشاور کودک و نوجوانروان

 (6888ی: نظام روانشناسشماره پروانه ) 

 

 Shaghayegh.tabee@gmail.com    

 4975091-0910  

  88649022 
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 وضعیت تاهل: متاهل
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  :وظایف و دستاوردها ادامه 

 برگزای کالس های هدف یابی و هویت یابی )مخاطبان: دانش آموزان(  ■ 

 برگزاری کارگاه شادمانی درونی )مخاطبان: مدیران مقطع متوسطه یک آموزش و پروش منطقه یک(  ■ 

 برگزاری کارگاه تعاملی حل تعارض ) مخاطبان: اولیاء و دانش آموزان(  ■ 

 ش عزت نفس نوجوانان ) مخاطبان: اولیاء( برگزاری کارگاه نقش اولیاء در پرور ■ 

 برگزاری کارگاه شناخت دنیای نوجوانی )مخاطبان: اولیاء/ همکاران(  ■ 

 برگزاری کارگاه شناخت و مدیریت هیجانات ) مخاطبان: اولیاء(  ■ 

 برگزاری کارگاه فرزندپروری دیجیتال ) مخاطبان: اولیاء(  ■ 

رن بیست و یکم ) مخاطبان: مدیران هسته مقطع متوسطه یک برگزاری وبینار آموزش و پرورش ق ■ 

 آموزش و پرورش منطقه یک( 

 برگزاری کارگاه تحول یک پروانه با تکیه بر رشد روانی و اجتماعی نوجوانان ) مخاطبان: اولیاء(  ■ 

 برگزاری حلقه کتابخوانی پنج زبان عشق نوجوانان ) مخاطبان: اولیاء(  ■ 

 

 معاون آموزشی

 مدرسه دخترانه پردیس

 تهران

 ۱۳۹۳خرداد  - ۱۳۹۲مهر 

 

 
 

 

 هامهارت  

  مشاوره و ارتباط موثر

  

های خانواده کارگاه یگر لیو تسه یطراح
 و فرزندپروری

 

 

  طرح درس و اصول آموزش

 

  فنون مصاحبه با کودک و والد  

 

  طراحی و برنامه ریزی آموزشی

 

  یمنابع روانشناس سیتدر   

 

 کودکان یفلسفه برا یهاکالس یبرگزار 

 )فبک( 

 

 

  تفکر یهاکالس یبرگزار   

 

 تست نئو و ازمون هوش وکسلر ریتفس      های زندگیمهارت یهاکالس یبرگزار طراحی و 

  مجموعه آفیس

 

  SPSSافزار نرم  

 

  فن بیان و سخنوری

 

  زمان تیریمد  
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 زبان  

 انگلیسی

  مهارت شنیداری  مهارت گفتاری  مهارت نوشتن  مهارت خواندن

 

 

 

 هاها و گواهینامهدوره   

 دوره تخصصی روان درمانگر کودک

 انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران  :موسسه 

 ۱۳۹۷اردیبهشت 

تئوری دوره آموزشی تربیت مدرس فرزندپروری مبتنی بر 
 انتخاب

 انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران  :موسسه 

 ۱۳۹۶اسفند 

BASIC INTENSIVE TRANING 

 The William Glasser Institute :موسسه 

 ۱۳۹۷اردیبهشت 

نشست تخصصی چرخه های زیستی و عملکرد 
 تحصیلی

 یتی ایران انجمن علمی روان شناسی ترب :موسسه 

 ۱۳۹۶اردیبهشت 

 کارگاه تخصصی مبانی پرورش خالقیت

 انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران و دانشگاه الزهرا :موسسه 

 ۱۳۹۵بهمن 

 کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودک

 انجمن عملی روان شناسی تربیتی ایران  :موسسه 

 ۱۳۹۵آذر 

با موضوع بررسی ابعاد زیستی،  نشست گفتگوی اجتماعی
 روانی و اجتماعی بیماری اسکیزوفرنی

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران :موسسه 

 ۱۳۹۶خرداد 

 PMTکارگاه آموزشی مدیریت مهارت های فرزندپروری؛ 

 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی نارون  :موسسه 

 ۱۳۹۶بهمن 

 ل فنی مهدهای کودکدوره آموزشی مسئو

 جهاد دانشگاهی عالمه طباطبایی :موسسه 

 ۱۳۹۵مهر 

درمان مشکالت نوجوانان در رویکرد سیستمی)خانواده 
 درمانی(

 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی روزنه :موسسه 

 ۱۳۹۹مرداد 

 مشاوره کودک

 مرکز مشاوره روزنه امید :موسسه 

 ۱۴۰۰آذر 
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 تحقیقات  

 اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر خودشفقت ورزی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

 رویش روان شناسی :ناشر 

 ۱۴۰۰دی 

 در دست چاپ

 جایگاه رسانه های اجتماعی بر سبک زندگی خانوادگی

 سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه  :ناشر 

 ۱۳۹۵بهمن 

 

 افتخارات   

 تقدیرنامه آموزش و پرورش منطقه یک برای برگزیده شدن طراحی امتحان تفکر و سبک زندگی

 ۱۳۹۹بهمن 

 


