
 بسمه تعالی

 رزومه علمی آقای مهدی امیرخانی

اداره آموزش و  96048389کد پرسنلی  __ 15315نظام روانشناسی و مشاوره  کد عضویت سازمان __ 4910485929کدملی 

 پرورش شهرستان مالرد

 :گذرانده شدهبرخی از دوره های تخصصی 

 سخنرانی و فن بیان  دوره یکساله و بلند مدت

 ساعت دوره آموزش بزرگساالن 16

 ساعت دوره ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی 20

 دوره مدیریت کالس و کارگاهساعت  32

 دوره روانشناسی شخصیت ساعت  16

 گی دوره مهارتهای زندساعت  32

  دوره بررسی مسایل و مشکالت دانش آموزانساعت  12

 دوره سبک زندگی ساعت  34

 دوره تکنیک های مصاحبهساعت  20

 دوره روانشناسی تفاوت فردیساعت  20

 صیلیدوره آزمونهای هوش و پیشرفت تح ساعت 32

 ساعت دوره اختالالت یادگیری 16

 ساعت دوره روش های یادگیری فعال  33

 ساعت دوره پیشگیری از خودکشی 6

 ساعت دوره های عمومی با عناوین مختلف 750

 

 تالیفات؛ سایت و مقاله :

 «جون زندگیآخ »با عنوان تالیف کتاب 

 «دعوا تا.....از» با عنوانتالیف کتاب الکترونیکی 

 «راهکارهای عملی حل مشکالت زناشویی» تالیف کتاب الکترونیکی با عنوان 



 ی زندگی و بهبود فردیبا محوریت مهارتها «www.Mahdiamirkhani.com»مدیر وب سایت 

 و بهبود فردیمقاله با محوریت مهارتهای زندگی  20نویسنده بیش از 

 

 طرح های پژوهشی:

 ر بخشی روش ایمن سازی در برابر اضطراب امتحان دانش آموزاناجرای طرح پژوهشی با عنوان میزان اث

 

 سوابق اجرایی:

 سال سابقه مشاوره  9

 سال سابقه برگزاری کارگاه 6

 سخنران و مدرس مهارتهای زندگی

 سخنران و مدرس بهبود فردی

 ویژه زوجین حل تعارضمهارت ساعته  12مدرس کارگاه 

 رفع خجولیمهارت روزه  4مدرس کارگاه 

 روزه مهارت کنترل خشم 2مدرس کارگاه 

 ی و مهارت پیشگیری از کودک آزاریربیت جنسکارگاه با عنوان تدوره  3مدرس 

 موثردوره کارگاه با عنوان مهارت کلیدی ارتباط  4مدرس 

 با عنوان مهارتهای زندگی پایه ششمساعته ضمن خدمت دبیران  24 گاهرمدرس کا

 با عنوان مهارتهای زندگی ایه هشتمپساعته ضمن خدمت دبیران  24مدرس کارگاه 

  اداره آموزش و پرورش شهرستان مالرد مشاورین ساعته ضمن خدمت 24مدرس کارگاه 

 دوره کارگاه های مهارت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 20مدرس بیش از 

 ماد(رح مشارکت اجتماعی دانش آموزان )ی مدت طمدرس دوره طوالن

  اولیاء و دانش آموزان سازی معلمین، وانمنددوره طرح ت 20مدرس 

 دوره طرح توانمند سازی دانش آموزان دختر و پسر پایه نهم 2مدرس 

 اجتماعی مدرس طرح مشارکت 

 


