
 

 

 به نام او

              

 خانم قمر خطیبی :نام و نام خانوادگی

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

 02188216100-09905758590 :تلفن مستقیم نوبت دهی

 /https://ravanaramclinic.com مشاوره-وقت-تعیین/ :لینک مستقیم نوبت دهی آنالین

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

 روانشناسی تربیتی تخصص:

 تحصیالت

 در حال اتمام تز دکتری -دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد علوم تحقیقات -روانشناسی تربیتی : PhD کاندید ممتاز

 1412- 1415تحقیقات، علوم واحد تهران اسالمی آزاد دانشگاه –کارشناسی ارشد : روانشناسی تربیتی 

 دانشگاه پیام نور -کارشناسی: روانشناسی عمومی

 دیپلم : علوم انسانی

 دوره ها و سمینارها و همایش ها

  کارگاه آموزشی مربیگری اوتیسم دانشگاه عالمه طباطبایی 

  تشخیص و درمان افسردگی و اضطراب( -دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان )فرزند پروری 

  کارگاه آموزشی CBT رفتاری –تی شناخ 

   دوره جامع زوج درمانی و خانواده درمانگی با سر فصل های: نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی، مشاوره پیش از

 ازدواج، ارزیابی و درمان اختااللت جنسی زنان و مردان، مداخالت کاربردی در فرآیند سوگ

  )دوره مدرک مربیگری مهارت های ارتباطی)زندگی 

 زشی مداخالت روانشناختی در خیانت های زناشوییکارگاه آمو 

  دوره آموزشی زبان بدن 

  کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان 

   2امتیاز بازآموزی 5شرکت در هفتمین کنگره روانشناختی و ارائه مقاله با 
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 3لوم تحقیقات با ، دانشگاه آزاد واحد ع"یافته های نوین روان شناسی و چالش های پیش رو "اولین همایش با عنوان 
 امتیاز بازآموزی

 درهفتمین  "رابطه حمایت احتماعی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان"پذیرش مقاله

 89کنگره انجمن روان شناسی ایران ،آبان

 سوابق کاری

 ت و بد سرپرست(مشاوره روانشناسی در مرکز مهر طه )مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرس 

 مدیر اجرایی و مشاور در مرکز مشاوره و روانشناسی رهیاب 

 مشاور در ستاد بحران کرونا از طرف انجمن روانشناسی تربیتی 

 یت های پژوهشیلفعا

 عنوان پروژه کارشناسی: تعیین سهم بهزیستی روان شناختی و تاب آوری در رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل دانشگاه ◄

 اسالمی رودهن آزاد

 پژوهشی مطالعات ناتوانی با عنوان: اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس شرم درونی و -مقاله در مجله علمی◄

 حرکتی -اضطراب اجتماعی مادران دارای فرزند ناتوان جسمی

 گیری تحصیلی بامقاله تحت بررسی درمجله پژوهش های روانشناسی اجتماعی با عنوان: رابطه حمایت احتماعی و در◄

 .پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان. استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

 مهارت ها

 و اجرای کارگاه ها در زمینه روانشناسی -مشاوره  -آماده تدریس

 


