
 

 

 «به نام او»

 شهرزاد خادم   :نام و نام خانوادگی

 تاریخ تولد:            محل تولد:   

 

  nobat.ravanaram@gmail.com ایمیل مستقیم نوبت دهی: 

 02188216100-09905758590 :تلفن مستقیم نوبت دهی 

 مستقیم نوبت دهی آنالین: لینک 

https://ravanaramclinic.com/تعیین-وقت-مشاوره/ 

 16. واحد3.ط  181میدان ونک.خ مالصدرا.خ شیرازی شمالی.نبش کوچه شهریار.پالکآدرس کلینیک:

 ارشد روانشناسی شخصیتمشاور تخصص:

 "عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و عضو انجمن روانشناسی ایران"       

  حوزه فعالیت:

 اختالالت خلقی و اضطرابی  ی فردی تخصص درحیطهدرمانروان   ✓

 مشاوره پیش از ازدواج ✓

 یو رفتار  یشناخت  یزوج درمان  - ✓

 یرفتار-یشناخت  کردیرو  یو درمان بر مبنا  یص یمصاحبه تشخ  - ✓

 TATتست روشاخ و    - ✓

 نیزوج رخینم   میآزمون ها و ترس  ریاز ازدواج همراه با تفس  شیمشاوره پ  - ✓

 نیروابط زوج  یساز  یغن  - ✓

 ییزناشو یها  انتیدرمان خ  - ✓
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 در طالق یمداخالت روانشناخت  - ✓

 ییو راهنما  ییابتدا  ،یدبستان  شیدر مقاطع پ  یارائه خدمات آموزش  سابقه ✓

  سوابق تحصیلی:

 دانشگاه آزاد کرج  کارشناسی رشته روانشناسی عمومی 

 دانشگاه علوم تحقیقات  کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت 

 : سوابق کاری

سال 

 تدریس

 موسسه محل تدریس مقطع تحصیلی نوع فعالیت نوع درس عنوان درس 

تئوری و  قصه گویی خالق و داستان نویسی 1395

 عملی

کودکان پیش  آموزشی 

 دبستانی

 کودکان دبستانی

 نوجوانان 

کانون کودکان و نوجوانان 

 سازمان تامین اجتماعی

 چگونه بیندیشیم؟ 1396

 )فلسفه کودک(

مقطع ابتدایی و  آموزشی  تئوری 

 راهنمایی

کانون کودکان و نوجوانان 

 سازمان تامین اجتماعی

شناخت احساسات و آموزش مهارت  1396

 گوییهای اجتماعی از طریق قصه 

تئوری و 

 عملی

کودکان زیرپیش  آموزشی 

 دبستانی

مهد کودک سازمان تامین 

 اجتماعی کل کشور 

تاریخ  

 برگزاری

 نام دوره  محل برگزاری 

 رفتاری -دوره ی مصاحبه تشخیصی و درمان بر مبنای رویکرد شناختی   کیلینیک مانوشان  1395

 TATتست روشاخ و   کیلینیک مانوشان  1395

 دورره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر آزمون ها و ترسیم نمیرخ زوجین  انجمن روانشناسی ایران  1396



 

 

 : آموزشی , پزوهشی و اجرایی سوابق

 

 :سمینار ،ت در همایشرکشسوابق 

 

 

 

 ) خانم دکتر صادقی( 

 دوره غنی سازی روابط زوجین  انجمن روانشناسی ایران  1396

 زوج درمانی شناختی و رفتاری  انجمن روانشناسی ایران  1396

 درمان خیانت های زناشویی  انجمن روانشناسی ایران  1396

 مداخالت روانشناختی در طالق  انجمن روانشناسی ایران  1396

 سمینار- عنوان همایش   محل برگزاری تاریخ

 بالینیاولین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و   دانشگاه علوم پزشکی تهران  1390

 ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1396


