 مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی  :حدیثه خاکسار
پست الکترونیکی hadis.khaksar@yahoo.com :
 سوابق تحصیلی
 oکارشناسی :رشته مشاوره و راهنمایی (مشاوره ) – دانشگاه اصفهان
 oکارشناسی ارشد :رشته مشاوره خانواده – دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت
 oدانشجوی دکتری تخصصی :رشته مشاوره – دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر

 سوابق حرفه ای


مشاور خانواده و کودک موسسه آینده برتر



مشاور و دستیار روانپزشک مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان



مشاور کلینیک تخصصی مددکاری اجتماعی آبین



مشاور خانواده و ازدواج  /مسئول کارگروه خانواده و ازدواج انجمن سالمت روان و خانواده نیایش استان اصفهان



مشاور و مدرس خانواده مدارس مهاد (مهد قرآن کریم استان اصفهان)



مدرس کارگاه آموزشی موسسه مهرگان نیک اندیش فردا



مشاور خانواده و ازدواج موسسه مشاوره و روان شناسی نگرش برتر



عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ( ش ع ) 17775 :



عضو انجمن مشاوره ایران ( ش ع ) 5334 :

 فعالیت های پژوهشی
الف ) عناوین پایان نامه ها



بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی در زوجین شهر اصفهان ()1384
مقایسه انسجام خانوادگی با جهت گیری مذهبی (درونی – بیرونی) در زنان متأهل مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان ()1393

ب) عناوین مقاالت



رابطه انسجام خانواده با جهت گیری (بیرونی -درونی) در زنان متأهل مبتال به سرطان استان اصفهان
مقایسه جهت گیری مذهبی(بیرونی -درونی) در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان

ج) تألیف کتاب


کتاب سالمت روان در مسیر سرطان

د) سمینارها


سومین همایش ملی روانشناسی ( روانشناسی ،تربیت ،کار و سالمت) دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت



اولین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ،دانشگاه شهید چمران اهواز

 فعالیت های آموزشی و تدریس


برگزاری کارگاه " نحوه ایجاد ارتباط سالم زوجین "



برگزاری کارگاه " آشنایی با مهارت های زندگی " ( ویژه مددجویان بهزیستی )



برگزاری کارگاه " آموزش های پیش از ازدواج "



برگزاری کارگاه " خیانت زناشویی "



برگزاری کارگاه " غنی سازی روابط جنسی زوجین "



برگزاری و تدریس در جلسات آموزش خانواده با عنوان " تربیت جنسی کودک " ویژه مادران مدارس مهاد استان اصفهان



برگزاری تدریس در جلسات آموزش خانواده با عنوان "آشنایی با  ADHDو راهکارهای رفتاری آن " ویژه مادران مدارس مهاد
استان اصفهان



برگزاری " نشست های تخصصی ،آموزشی و خودگردان در حیطه موضوعات ،مسائل و مشکالت خانواده " با سمت مسئول
کارگروه ازدواج و خانواده انجمن سالمت روان و خانواده نیایش استان اصفهان

 مدارک و گواهینامه های شرکت در کارگاه های تخصصی



گواهینامه دوره درمان خیانت زناشویی
گواهینامه زوج درمانی و خانواده درمانی تکنیک محور



گواهینامه زوج درمانی هیجان مدار؛ انجمن مشاوره ایران



تربیت مدرس آموزش پیش از ازدواج ( )TOT PME؛ سازمان بهزیستی استان اصفهان



تربیت درمانگر ( ACTزوج درمانی ،افسردگی ،اضطراب ،وسواس) ؛ "دوره مقدماتی ،متوسطه و پیشرفته " سازمان نظام روانشناسی و
مشاوره ایران




گواهینامه تشخیص و درمان اختالالت و انحرافات جنسی
گواهینامه تفسیر نقاشی کودکان؛ مرکز مشاوره آموزش و پرورش استان اصفهان

 زمینه های کاری تخصصی
o

آموزش و مشاوره پیش از ازدواج

o

خانواده درمانی و زوج درمانی

o

مشاوره جنسی

o

روابط فرازناشویی (خیانت)

o

مشاوره طالق

o

رواندرمانی افراد مبتال به سرطان

