به نام او

کارنامه علمی میترا کالنتری
سوابق تحصیلی:
مقطع

رشته

کارشناسی

روانشناسیکودکان استثنایی

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی

دکتری

روان شناسی تربیتی

افتخارات علمی:
 کسب رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد سال  76از دانشگاه شهید بهشتی-

برگزیده شده به عنوان "استاد نمونه" در سومین سال تدریس در دانشگاه پیام نور ،اردیبهشت ماه 88

-

کسب رتبه اول در آزمون جامع .
دریافت مجوز مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران.
دارای گواهی گذراندن کارگاههای مختلف  :مشاوره ،زوج درمانی شناختی رفتاری ،غنی سازی رفتارهای زوجها ،مداخله در
طالق ،مداخله در خیانت زوجها ،وسواس .اضطراب اجتماعی ،بیش فعالی بزرگساالن .طرحواره درمانی ،غربالگری ،خانواده
درمانی و CBT

مقاالت:
 " پیشرفت تحصیلی ،میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در دخترها و پسرهای دبیرستانی" .نویسندگان :زمانی ،بی بیعشرت .عابدینی ،یاسمین .کالنتری ،میترا " .فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی  .دانشگاه شهید بهشتی .سال 7
شماره  .)27(3پاییز 1392
 " اثربخشی برنامه آموزشی صمیمیت همسران برمبنای فرهنگ بومی بر رضایت زناشویی" نویسندگان :کالنتری ،میترا.باقری ،فریبرز .صادقی ،منصوره سادات " در فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی .دانشگاه شهید بهشتی .سال 12
شماره  )45(1بهار 1397
 «بررسی رابطه جهت گیری ،مذهبی درونسو و برونسو با سالمت روان دانشجویان» ،نویسندگان :کالنتری ،میترا .غباریبناب ،باقر .همایش معنویت و سالمت روان دانشگاه اصفهان .سال 1396
 "بهشت خانواده (ایجاد روابط عاطفی بین زوجین)" ،مجله علمی مؤسسه فرهنگی_مطالعاتی شمس الشموس (دانشجویاندانشگاه های تهران) ،سال 1386

-

"خانواده ما (اصالح رابطه با خانواده همسر)" ،مجله علمی مؤسسه فرهنگی_مطالعاتی شمس الشموس (دانشجویان دانشگاه
های تهران) ،سال 1387

سوابق کاری:
 تدریس روانشناسی تربیتی ،تاریخچه و مکاتب روانشناسی ،مبانی روانشناسی از سال  84در دانشگاههای تهران مشاوره در مجتمع آموزشی روشنگر (با معرفی از آموزش و پرورش منطقه یک) از سال  85تا 92 ارائه مشاوره تحصیلی و خانوادگی به دانشجویان ،مؤسسه فرهنگی_مطالعاتی شمسالشموس (دانشجویان دانشگاههایتهران) ،از سال  79تا کنون
 برگزاری  6دوره کارگاه صمیمیت همسران برای زوج های جوان ( هرکارگاه در قالب ده الی یازده جلسه سه ساعته) برگزاری  5دوره کارگاه مدیریت خشم برای دانشجویان(هرکارگاه در قالب دو جلسه دو ساعته) -برگزاری جلسات متوالی سالیان ه آیین همسرداری برای دانشجویان خانم و آقا به صورت مجزا از سال  85تاکنون

