
  رزومھ 

  مرجان طاھری 

  09123470817تلفن ھمراه:  

    0919660213شماره تلفن شبکھ ھای اجتماعی و مجازی:  

GMAIL: marjantmmm@gmail.com   

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد تھران مرکزی(در حال  دکترای تخصصی روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی . 

  تحصیل)

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد تھران مرکزی کارشناسی ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی .  

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد رودھنکارشناسی علوم اجتماعی(گرایش مددکاری اجتماعی) .  

   

  )  21065(شماره عضویت : عضو سازمان نظام روانشناسی**  

   دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی ایران 

مداخلھ ذھن اگاھی برای اختالل طیف اوتیسم مسیر ھای جدید در   ** مترجم کتاب:

  مرجان طاھری)-پژوھش و کاربست( مترجمان: دکتر ھادی ھاشمی رزینی

   

   

   



   عنوان رساله دکتری تخصصی 

 طراحی و اعتبار سنجی برنامه تنظیم ھیجان خانواده محور بر کنش ھای اجرایی، سطوح ھمدلی، کنترل تکانه و کیفیت 

 

 زندگی نوجوانان دارای اختالل نافرمانی مقابله ای

 

 

 

  عنوان پایان نامھ کارشناسی ارشد:  

   
انان مبتال بھ  مقایسھ نشخال فکری مشترک و راھبرد ھای تنظیم شناختی ھیجان در نوجو

  اظطراب اجتماعی و عادی

   

   

   

  عنوان پایان نامھ کارشناسی:  

   

  نقش مددکاران اجتماعی در جلوگیری از بیماری ھای مقاربتی  

   

   

  فعالبت ھای پژوھشی: 

   

 اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر کارکرد ھای اجرایی در توانایی  ارایھ مقالھ با عنوان ((بررسی-1

  برنامھ)) در مجلھ پیشرفت ھای نوین در علوم رفتاری ریزی و توجھ انتخابی کودکان مبتال بھ بیش فعالی

    

ارایھ مقالھ با عنوان ((مقایسھ کارکرد ھای اجرایی و مھارت ھای تنظیم شناختی ھیجان در نوجوانان  -2

  تال بھ اختالل سلوک و عادی)) در مجلھ پیشرفت ھای نوین در علوم رفتاریمب

   



خت درمانی مبتنی بر ذھن اگاھی بر ناگویی ھیجانی، احساس ارایھ مقالھ با عنوان((اثر بخشی شنا-3

 تنھایی و عزت نفس کودکان مبتال بھ اختالل اوتیسم با عملکرد باال)) ھمایش بین المللی کودکان استثنایی 

  دانشگاه محقق اردبیلی

   

نامھ مطالعات  ارایھ مقالھ با عنوان ((مروری بر راھبرد ھای خود نظارتی در کودکان استثنایی)) فصل-4

  روانشناسی و علوم تربیتی  

ارایھ مقالھ با عنوان ((مروری بر درمان ھای نوروساینس بر دانش اموزان نارسایی توجھ/بیش -5

 فعالی)) ششمین ھمایش ملی مطالعت و تحقیقات نوین در حوضھ علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره  

  ایران 

  

)فصلنامه روانشناسی نظر شده مقیاس ھمدلی کودکان و نوجونان  ویژگی ھای روانسنجی نسخه تجدید-6

 کاربردی (

 

طراحی و اعتبار سنجی برنامه تنظیم ھیجان خانواده محور و اثر بخشی ان بر کنش ھای اجرایی و -7

 سطوح ھمدلی نوجوانان دارای اختالل نافرمانی مقابله ای

 

 

   

  سوابق شغلی: 

   

  فنی مرکز طنین پر شکوه مھر  مسیول-1 

   

  درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی ارغوان -2 

   

  درمانگر مرکز مشاوره اسمان-3 

   



  مسیول برگزاری کارگاه ھای حضوری و انالین مرکز مشاوره انالین-4 

 اموزشی: -سوابق علمی

  

 درمانگر مرکز مشاوره ھمکده -5

 

101410452687454با شناسه تدریس   مدرس دانشگاه ازاد اسالمی واحد تھران جنوب-6   

 

درمانگر مرکز مشاوره اریاز -7  

 

 

شرکت در کارگاه سوپر ویژن ازمون ھای کودکان و بزرگساالن با تدریس دکتر طاھره  -1

  3مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا-السادات میر قایمی

   

شرکت در کارگاه با عنوان اموزش خامواده درمانی برای کودکان با تدریس دکتر حوریھ  -2

  3مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا-پور حنیفھ

   

شرکت در دوره اموزش تشخیص و درمان اختالل وسواس کودکان با رویکرد شناختی  -3

  3انشناسی و مشاوره احیامرکز خدکات رو -رفتاری با تدریس دکتر پرویز شریفی درامدی

   

نظری و سوپر ویژن اختالل ھای -شرکت در کارگاه اموزشی و توانبخشی،دوره عملی-4

مرکزاموزش،توانبخشی و درمان اختالالت نافذ   -طیف اوتیسم با تدریس دکتر سعید رضایی

  رشد دوم اوریل

   

  مرکز دوم اوریلشرکت در کارگاه اختالالت ارتباطی با تدریس دکتر سعید رضایی -5

   

شرکت در دوره کارگاه ارزیابی و مداخلھ حسی حرکتی (نظری و عملی) با تدریس دکتر  -6

  سعید رضایی مرکز دوم اوریل



   

گواھی کارورزی در زمینھ تشخیص، ارزیابی و رواندرمانی اختالالت و اسیب ھای  -7

  ه ارغوان ساعت) مرکز مشاور 560روانی دوران کودکی و نوجوانی(بھ مدت 

   

 -شرکت در دوره تربیت درمانگر اختالالت یادگیری با تدریس فاطمھ نظام ابادی اشوری-8

  مرکز مشاوره ارغوان

   

انجمن تربیتی  -کارگاه درمان شناختی رفتاری اھمال کاری با تدریس دکتر حسن حمید پور-9

  ایران  

 -کارگاه درمان شناختی رفتاری عزت نفس اسیب پذیر با تدریس دکتر حسن حمید پور-10

  انجمن تربیتی ایران  

انجمن  -کارگاه درمان شناختی رفتاری حسادت بیمارگونھ با تدریس دکتر حسن حمید پور-11

  تربیتی ایران 

   

  -کارگاه درمان شناختی رفتاری اظطراب اجتماعی با تدریس دکتر حسن حمید پور -12

کارگاه اشنایی با تکنیک ھای ذھن اگاھی با تدریس دکتر حسن  -13 انجمن تربیتی ایران 

  انجمن تربیتی  ایران -حمید پور

  ایرانانجمن تربیتی -کارگاه تکنیک ھای شناخت درمانی با تدریس دکتر حسن حمید پور-14 

   

دانشگاه  -شرکت در دوره اموزشی درمان قدم بھ قدم اعتیاد بھ شیشھ بھ روش ماتریکس-15

  خوارزمی

   

  مرکز اموزشی و پژوھشی گالیلھ -شرکت در دوره اموزشی مقالھ نویسی علمی-16 

  

شرکت در دوره اموزشی درمان اختالالت شایع رفتاری بھ کمک رفتار درمانی با  -17

  مرکز مشاوره روزبھ-علیرضا تبریزی تدریس



   

شرکت در دوره اموزشی تفسیر و نمره گذاری ازمون شخصیت مینھ سوتا با تدریس  -18

  مرکز مشاوره موفق-حمزه علیمرادی

   

مصاحبھ -1شرکت در دوره کامل تربیت درمانگری با محوریت کودک در زمینھ ھای:-19

 -3تفسیر) -نمره گذاری-ی بینھ(اجرااموزش تخصصی ازمون تشخیص-2تشخیصی کودک 

پروتکل نویسی بھ ھمراه   -5یکپارچگی حسی -4) 4اموزش تخصصی ازمون وکسلر(

  مرکز مشاوره میعاد-اموزش عملی بھ مدت دو ماه

   

دانشگاه پیام نور  -شرکت در کارگاه درمان اختالل وسواس با تدریس حمزه علیمرادی-20

  مرکز تالش 

   

اموزشی ازمون ھای تشخیصی؛اجرا،نمره گذاری و تفسیر نسخھ نوین  شرکت در دوره-21

موسسھ روانشناسی و علوم تربیتی  -بینھ با تدریس دکتر کامبیز کامکاری-استنفورد-تھران

  دانشگاه تھران

   

شرکت در دوره اموزشی سبک ھای فرزند پروری کودک و نوجوان با تدریس دکتر  -22

  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تھرانکوسسھ -یعقوب شفیعی فرد

   

شرکت در دوره اموزشی ارزیابی اختالالت ھیجانی(شناسایی،تشخیص و درمان) با -23

موسسھ روانشناسی  -کاربرد گسترده ازمون اندریافت کودک با تدریس دکتر کامبیز کامکاری

  و علوم تربیتی دانشگاه تھران

   

مرکز  -رویکرد در رواندرمانی با تدریس حمزه علیمرادیشرکت در کارگاه انتخاب -24

  مشاوره ارغوان

   



مرکز  -عملی درمان اختالالت اظطرابی با تدریس حمزه علیمرادی-دوره اموزشی-25

  مشاوره ارغوان 

 دوره اسیب شناسی روانی پنجاه ساعته مدرس دکتر مجید محمود علی لو-26 

 درس دکتر حسن حمیدپوردوره طرحواره درمانی صد ساعته م-27 

 دوره شناختی رفتاری صد ساعته مدرس دکتر حسن حمیدپور-28 

 دوره مربی مھارت ھای زندگی ھفتاد ساعت دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی-29 

ساعت مدرس دکتر حسن حمیدپور  25کارگاه پرسشگری سقراطی به مدت -30  

دوره اختالالت روانی حرکت و روش ھای درمانگری اثربخش مدرس دکتر غالمعلی افروز -31  

دوره افسردگی و روش ھای خوددرمانگری نظارتی مدرس دکتر غالمعلی افروز -32  

دوره اموزشی تخصصی مبانی روانشناختی لصول و معیار ھای انتخاب ھمسر مطلوب مدرس دکتر غالمعلی افروز-33     
  در صورت نیاز ھمھ گواھی ھا و مدارک فوق ارایھ خواھد شد منابع: 

   

   

   

   


