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 قباد حق محمدی

o )کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم و تحقیقات )البرز 

o  شايگانهمرکز مشاوره و صاحب امتیاز  مدير 

o عضو سازمان نظام رواشناسی و مشاوره 
o مشاوره مورد تايید هسته مشاوره آموزش و پرورش استان تهران 

o  سازمان فرهنگی هنری شهردای تهرانمدرس و مشاور رسمی 
o دبیر کانون روانشناسان مثبت نگر 

 Shayeganeh.com/ 22876216/ 22545720/ مرکز شايگانه: 09128155090همراه: 

 :اهشرح ربخی از فعالیت
 ؛97و  96سال 

 )کارگاه آموزشی کارکرد هوش هیجانی در توسعه فردی )دانشگاه الزهرا 

  عادتزوج درمانی با مدل هفت 

 سلسله جلسات خانواده پايدار در فرهنگسرای انديشه 

 برگزاری نشست مکتوب ناب با موضوع عقايد و نگرش ويکتور فرانکل 

 کارگاه آموزشی هفت عادت ويژه مديران شهرداری کرج 

  آموزش و پرورش( 5و  2کارگاه کاربست هفت عادت در  مشاوره و درمان )ويژه مشاورين هسته مناطق 

 عادت در توسعه فرهنگ سازمانی )دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران( کارگاه هفت 

 )کارگاه هفت عادت ويژه دانشجويان و دانش آموختگاه مديريت )دانشکده مديريت دانشگاه تهران 

 برگزاری نشست مکتوب ناب با موضوع تحلیل کتاب يالوم خوانان 

 )برگزاری دوره عزت نفس ويژه بانوان )گروه شارينه 

 کارگاهی هفت عادت ويژه مديران )شرکت ملی نفت ايران( آموزش 

 برگزاری دوره مبانی بهبود کیفیت فردی و سازمانی ويژه کارکنان مجتمع آموزشی باقرالعلوم 

 )برگزاری دوره هفت عادت ويژه نوجوانان )مجتمع آموزشی فجر خاتم 

 رفتاری ويژه بانوان -دوره کارگاهی درمان شناختی 

 ران شاد )بهبود کیفیت زندگی مادران(، مجتمع باقرالعلومدوره کارگاهی ماد 

 )کارگاه ياريگری در دوران بلوغ )ويژه پدران دانش آموزان پايه هشتم 

 )کارگاه ناگفته های هدايت تحصیلی )ويژه دانش آموزان و اولیا پايه نهم 

 دا(کارگاه شیوه های کنترل اضطراب نوجوانان ويژه والدين )مجتمع آموزشی سید الشه 

 آل طاها( کارگاه انگیزشی دانش آموزان پیش دانشگاهی )دبیرستان دخترانه 

  8کارگاه آموزشی هفت عادت ويژه مشاورين هسته منطقه 

 )همکاری با مجتمع فنی تهران )بخش آموزشهای سازمانی 

 همکاری با گروه صنعتی آريانا 

 )برگزاری کارگاه هفت عادت ويژه مديران )شرکت نوين گدازه مطلق 

  (5مشاور راهبردی مجتمع آموزشی باقرالعلوم )منطقه 

 :مشخصات فردی
 



 

 ؛95و  94سال 

 )برگزاری دوره توانمند سازی شناختی رفتاری با مدل هفت عادت ويژه روانشناسان )انجمن علمی بالینی دانشگاه تهران 

 )برگزاری دوره هفت عادت ويژه مديران و صاحبان مشاغل )دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران 

  گروه درمانی عزت نفس در مرکز مشاوره آتیه )دکتر رستمی(مدرس 

 )برگزاری نشست های روانشناسی اگزيستانسیال )انتشارات جیحون 

 )برگزاری دوره های مبانی بهبود کیفیت زندگی )مرکز مشاوره دانشگاه تهران 

  مشاور تخصصی روانشناختی سازمانی مجتمع آموزشی باقرالعلوم 

  ردمان موثر، مرکز مشاوره دانشگاه تهرانعادت م 7برگزاری دوره 

 برگزاری دوره شناختی رفتاری گروهی، مرکز مشاوره شايگانه 

  شهرداری تهران 3و  4مدرس مدعو در اداره سالمت منطقه 

 ؛93و92سال 

 راه اندازی مرکز مشاوره شايگانه 

 برگزاری دوره نوجوان شايسته 

 برگزاری دوره مبانی بهبود کیفیت زندگی 

 ؛91 و90سال 

 و الزهرا فرهنگسرای سرور مراکز مشاوره ايده، قطعه گمشده، مشاور د 

 دبیرستان غیردولتی صالحین/ فجر خاتم   تخصصی مشاوره 

 (8  منطقه) زندگی های مهارت کانون تخصصی مشاوره 

 (9منطقه  -کاهش آسیب ها) مهر پیام موسسه مشاور راهبردی 

 ( 9 منطقه شهرداری) مهر پیام موسسه  -"مديريت مبانی" های دوره مدرس 

 6/7/8/9منطقه یاجتماع معاونت ،خانواده فرهنگسرای ،"موفق جوان دوره" برگزاری  

  8اعتیاد در خانواده، برای مسئوالن اجتماعی منطقه 

 89و  88ال س
 13منطقه شهرداری، عالی سطح مديران برای آموزشی سمینار برگزاری  

  8؛ برای پزشکان خانه سالمت، منطقه "روانمعنويت و سالمت "برگزاری سمینار 

 8اعتیاد در خانواده، مسئوالن معاونت اجتماعی منطقه  برگزاری سمینار آموزشی 

 8 منطقه ،جوان شهرياران خانه سالمت شورای مديريت 
 8 منطقه تسالمهای خانه "معنويت و روان سالمت "دوره برگزاری 
 13 منطقه شهرداریبرای  "زندگی های مهارت" هایدوره برگزاری 
 13منطقه خواهران بسیج برای "ارتباط موثر در خانواده"و  "هیجانی هوش" هایهدور برگزاری 
 عدفا وزارت کارکنان هایخانواده برای "معنويت و روان سالمت" دوره برگزاری 

 ؛ 87سال 
 8 منطقهسالمت   خانه های در " زندگی های مهارت" تدريس  

 8 منطقه سالمت ادارهو  پرستاری انجمن با همکاری 

 

 

 

 

 



 

 تخصصی:دوره های 

  96تیر  -طلیعه سالمت –کارگاه تحلیل تست کتل/ دکتر جان بزرگی 

  دوره مشاوره پیش از ازدواج(PMC) 96بهمن  -طلیعه سالمت -/ دکتر جان بزرگی 

  95/ طلیعه سالمت -رفتاری )مقدماتی و پیشرفته(/ دکتر جان بزرگی –دوره درمان شناختی 

 رفتاری  -درمانهای شناختی(CBT) –  91تیرماه  -انجمن روانشناسی ايران 

 91ارديبهشت  -دانشگاه تهران -زوج درمانی از ديدگاه رواندرمانی مثبت 

 90بهمن  -سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران -معنا درمانی 

 91پايیز  -دانشگاه تهران -گری مهارت های پیشرفته زندگی دوره مربی 

 93بهار  -سازمان مديريت صنعتی ايران -دوره منش مديريت 

  94آبان  -دانشگاه شهید بهشتی –رفتاری افسردگی ويژه نوجوانان  –کارگاه درمان شناختی 

 )دانشگاهی(: سمپوزيم های آموزشی

 94آبان  -دانشگاه شهید بهشتی -مثبت نگر رهیافت ها و پژوهش ها در حوزه روانشناسی 

 91دی  -دانشگاه علوم پزشکی تهران -مداخالت درمان اعتیاد با تاکید بر مشکالت جوانان و نو جوانان 

 91همن ب -دانشگاه علوم پزشکی تهران -مداخالت کوتاه مدت در درمان اعتیاد و مصرف دخانیات 

 

 تقديرنامه ها

 تیم آموزشی و مشاوره ای نوجوانان( تقدير نامه مرکز مشاوره آتیه( 

 )تقديرنامه مجتمع آموزشی باقرالعلوم )آموزش ضمن خدمت به کارکنان 

 تقدير نامه انجمن علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران 

 تقدير نامه مرکز مشاوره دانشگاه تهران 


