
 

 

 ملیحه متولیان

 روانشناس و ارزیاب تخصصی کانون های ارزیابی مدیران دولتی

 mmotevalian37@gmail.com: آدرس الکترونیکی

 

   

  

 

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی       

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی روانشناسی بالینی

 

 

 

  

 

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفهای سازمان هواشناسی کل کشور و ادارات کل هواشناسی استانها     

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران وزارت ورزش و جوانان کل کشور و ادارات کل ورزش و جوانان استانها  -         

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران و کارکنان شرکت هیربد نیرو - 

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی  - 

 ارزیابی شایستگی عمومی مدیران شرکتهای وابسته به وزارت نفت  - 

 پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران سازمان خصوصیسازی  - 

 انی دولتی ایران پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران شرکت مادر تخصصی بازرگ - 

 پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور  - 

 پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کلکشور  - 

 و کارکنان سازمان بورس  مدیران ارزیابی پروژه •پروژه ارزیابی مدیران و کارکنان بیمه باران  - 

 پروژه ارزیابی شایستگی کارکنان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  - 

 استخراج مدل شایستگی مشاغل بانک دی و ارزیابی استخدامی - 

 استخراج مدل شایستگی مشاغل و پروژه کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران وزارت اقتصاد و دارائی  - 

 یستگی و ارزیابی استخدامی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز استخراج مدل شا  - 

 استخراج مدل شایستگی گمرک جمهوری اسالمی  - 

 ارزیابی استخدامی مشاغل مختلف در بیمه البرز - 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارب حرفه ای

حصیالتت  



 

 
 

  

  

 

 

 دولتی  مدیران آموزش مرکز -. دوره تربیت و ارزیاب حرفه ای ۱

 ( حمیدپور دکتر) النا روانشناختی خدمات و مشاوره مرکز  - گر بر اساس رویکرد شناختی رفتاری.دوره تربیت درمان۲ 

  cbt, rebtساعته مهارت افزایی تربیت مشاوره براساس  ۵۰۰.دوره ۳ 

 جوانان و ورزش وزارت -  .دوره تربیت مربی مهارت های ازدواج )قبل، حین و بعد از ازدواج(۴ 

  فرهنگ و علم دانشگاه - ( act.دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )۵ 

  شهریور مشاوره و روانشناسی خدمات رکزم  -  ره مصاحبه بالینی کودک و بزرگسال.دو۶ 

 و مشاوره شهریور  روانشناسی خدمات مرکز  -  زشی کودک و بزرگسالصاحبه انگی.دوره م۷ 

 شهریور مشاوره و روانشناسی خدمات رکزم  - های تغییر و اصالح رفتار ه شیوه.دور۸ 

 (آذرتاش دکتر و کوکب اوحدی،دکتر دکتر)  کامیاب مشاوره و روانشناسی خدمات رکزم  - .دوره تربیت درمانگر ۹

 مرکز خدمات روانشناسی موفقیت )دکتر حبی( - بیت مشاورهارت افزایی و تر.دوره مه۱۰

 مدت روانشناسی مرکز  -های زوجین   .دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست۱۱

 رضوی قدس آستان مشاوره جامع مرکز  - روش فهم روانشناختی متون دینی .کارگاه ۱۲

  روانشناسی فصلی مدرسه سومین  - .کارگاه الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد۱۳

 رضوی قدس آستان مشاوره جامع مرکز  -  یاز ازدواج با رویکرد دین .کارگاه و مشاوره پیش۱۴

 رضوی قدس آستان شاورهم جامع مرکز  -.کارگاه پروتکل امید درمانی با رویکرد اسالمی ۱۵

 

 

دوره های آموزشیشرکت در   


