رزومه شخصي
 -1اطالعات شخصي:
سكينه – طبائي
آدرس پست الكترونيكي)Mehritabaei@yahoo.com( :
 -2تحصيالت:
كارشناس پرستاري از دانشكده پرستاري بانك ملي ايران سال 1364
كارشناسي ارشد آموزش (بهداشت روان) از دانشگاه علوم پزشكي ايران سال  1368با رتبه اول.
 -3تجربيات حرفهاي و اجرائي:
 مربي و مدرس دانشكده پرستاري بانك ملي ايران از سال  1365تا سال 1383 مشاوره و آموزش بهداشت روان -روان درماني خانواده در پلي كلينيك اميرآباد وابستته بته بيرارستتان بانتك ملتي از ستال.1383
 مدرس دانشگاه جامع علري كاربردي از سال  1381با دريافت  I.Dتدريس از سال  1381تاكنون ادامه دارد. مسئول دفتر مشاوره و مشاور مركز پيشتازان آئين زندگي جامع علري كاربردي از سال .1382 مشاوره خانواده رفتار درماني (كلينيك مشاوره و درمان هاي روانپزشكي) از سال  1372تاكنون ادامه دارد. -4تدريس دروس:
روانشناسي عرومي -روانپزشكي براي پرستاران -روانپرستاري -بهداشت روان -روانشناستي اجترتاعي -روانشناستي تربيتتي-
آسيب شناسي رواني -مهارتهتاي زنتدگي -آداب و معاشتر و آئتين هرسترداري -روانشناستي ختانواده – بهداشتت روان در
خانواده – شيوههاي خوشبيني و تابآوري در كودكان.
آموزش ايرني و بهداشت روان در كار -كاهش استرسهاي شغلي براي كارمندان بانك ملي ايران اداره آموزش
 -5تأليفات:
كتاب درسي روانشناسي عرومي براي پرستاران و پيراپزشكان سال .1371
كتاب درسي روانشناسي اجتراعي (ديد جامعه نگر) براي پرستاران و پيراپزشكان سال  1381و  1389و .1392
كتاب درسي «آداب و معاشر و آئين هرسرداري» ،دانشگاه جامع علري و كاربردي سال .1389
كتابچه آموزشي "آنچه بيراران بعد از عرل ماستكتومي در مواجهه با كانسر پستان بايد بدانند" چاپ دفتتر مشتاوره ست مت
بيرارستان بانك ملي ايران
 -6سوابق علمي -پژوهشي:

 هركاري با گروه تحقيق انستيتو روانپزشكي تهتران در ستال  1381تتا ستال  1383بته عنتوان مستئول آمتوزش در طترتحقيقاتي « ارائه خدما بهداشت روان در شهر با استفاده از الگوي مراقبتهاي بهداشتي اوليه و مشاركتهاي اجترتاعي منققته
 6تهران»
 پژوهش «مقايسه نگرش مادران كودكان ناسازگار و كودكان عادي  7-11سال در خصوص نحوه ارتباط بتا كتودد در شتهرتهران» سال  1367تا  1368عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد با نرره ( 19استاد راهنرا :دكتر حبيب اهلل قاسم زاده)
 پژوهش «اثربخشي كارگاه آموزش مهار هاي زندگي زناشويي در رضايتمندي زنتدگي زناشتويي دانشتاويان زن مت هتل»دانشگاه جامع علري و كاربردي ،مركز پيشتازان آيين زندگي ،سال .1391-1392
 ارائه مقاالت مختلف در كنگره و سمينارها عنوان :كنترل درد با شيوه اتوهپنوتيزم در هرايش سراسري درد .1381 پارانويا -رفتار درماني شناختي در درمان پرستاري بيراران پارانوئيد .كنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري .1378 لزوم آموزش مهارتهاي زندگي در هرايش «پيامبر اعظم (ص) و كودد» دانشگاه جامع .1386 ارائه مقاال علري به ماله داخلي بانك ملي -فوريت – هفته نامه دانشگاه جامع ،علري -كاربردي با عناوين (ارتباط متثثر-كودكان بيش فعال نحوه ارتباط -افسردگي و شيوههاي درماني جديد -كنارآمدن با اضقراب -وسواس و درمتان آن مراقبته و
مقايسه آن با فرهنگ مذهبي اس مي).
شركت در كارگاههاي آموزشي (رفتار درماني شناختي -روشهاي نوين تتدريس -روش تحقيتق -اعتيتاد نتوين -پيشتگيري از
خودكشي -كارگاه آموزشي مشاوره و رويكردهاي دينتي دفتتر رياستت جرهتوري -دوره بتازآموزي رفتتار درمتاني شتناختي،
بيرارستان روزبه سال .1379
 آموزش بهداشت روان ،مهارتهاي زندگي و ارائه سخنرانيهاي مختلف در زمينته (روزه و ست مت روان -ختانواده و ست متروان) در مدرسه علريه امام صادق (ع) اجراي برنامههاي راديويي از شتبكه راديتو ايتران در خصتوص دينتداري و شتيوههاي
تربيتي فرزندان خانواده و نقش زن -كتاب و كتابخواني – صبر و بردباري – س مت خانواده.
 -7عناوين و افتخارات:
 احراز كسب رتبه اول كارشناسي ارشد از دانشگاه علوم پزشكي ايران. تقديرنامه از معاونت فرهنگي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران جهت ت ليف كتاب درسي روانشناستي عرتومي بترايپرستاران و پيراپزشكان.
 استاد نرونه مركز پيشتازان آئين زندگي جامع علري -كاربردي دريافت لو تقدير. تقدير به خاطر برنامه ريزي دفتر مشاوره دانشگاه جامع (مركز پيشتازان آئين زندگي).براي برگزاري كارگاههاي آموزشتي مهارتهتاي زنتدگي -مشتاوره قبتل از ازدوا  -گتروه درمتاني و درمانهتاي انفترادي بتراي
دانشاويان.

