
 افرا بهرامی

 تحصیالت

 

 رٍاًؾٌبعی عوَهی، داًؾگبُ پیبم ًَر تْزاى ٍاحذ تْزاى جٌَة کبرؽٌبعی ارؽذ

 رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی، داًؾگبُ عالهِ طجبطجبیی کبرؽٌبعی

 

 

 یا حرفه یها تیفعال

 

 رٍاًؾٌبعی ٍ هؾبٍرُ اکغیز کیٌیکل در tdcsدرهبًگز ًَرٍفیذثک ٍ 

 3131هیعبد اس عبل  یؽٌبخت رٍاىدرهبًگز ًَرٍفیذثک هزکش هؾبٍرُ ٍ خذهبت 

 3131هیعبد اس عبل  یؽٌبخت رٍاىهزکش هؾبٍرُ ٍ خذهبت  tDCSدرهبًگز 

هیعبد اس  یؽٌبخت رٍاىدرهبًگز یکپبرچگی حغی، ثبسی درهبًگز، هؾبٍر ٍالذیي ٍ کبر ثب کَدک هزکش هؾبٍرُ ٍ خذهبت 
 3131عبل 

 3131هیعبد اس عبل  یؽٌبخت رٍاىهغئَل عبیت ٍ قزاردادّبی هزکش هؾبٍرُ ٍ خذهبت 

 بیرؤ یؽٌبخت رٍاىکبرؽٌبط تَلیذ هحتَای عبیت هزکش هؾبٍرُ ٍ خذهبت 

 3131هیعبد اس عبل  یؽٌبخت رٍاىهذیز داخلی هزکش هؾبٍرُ ٍ خذهبت 

 3اکغیز ثِ هذت  یؽٌبخت رٍاىؾبٍرُ ٍ خذهبت هتخصص جذة ٍ ثزگشاری عخٌزاًی ٍ کبرگبُ در هذارط در هزکش ه
 3131تب  3131عبل اس عبل 

 3131عبل در عبل  3ٍیغتب ثِ هذت  دثغتبى ؼیپرٍاًؾٌبط کَدک ٍ عخٌزاى هْذ ٍ 

 3131هبُ در تیز ٍ هزداد عبل  1رٍاًؾٌبط هزکش تزک اعتیبد اهیذ رّبیی ثِ هذت 

 (3133 تبثغتبى) هبُ 1 هذت ثِ ٍیغتب دثغتبى ؼیپ ٍ هْذ یدثغتبً ؼیپ هزثی

 اس عبل 1 هذت ثِ ثبثبسی ؽزکت ثبسی طزاحی هتخصص ٍ ثبساریبثی ّیئت عضَ ًوبیؾگبُ، ثزگشاری فزٍػ، هغئَل
 3133 تب 3133 عبل

 3131 تب 3131 عبل اس عبل 1 هذت ثِ هیعبد یؽٌبخت رٍاى خذهبت ٍ هؾبٍرُ هزکش پذیزػ هغئَل

 3131 عبل در عیوب 3 ؽجکِ اس کَدک ٍ خبًَادُ آهَسؽی یّب ثزًبهِ عزی در ؽزکت

 3131 تب 3131 عبل در ایزاى فَالد صٌبیع پزعٌل عزاعزی ارسیبثی ٍ عٌجؼ پزٍصُ در ؽزکت

 3131 عبل در کبرؽٌبط عوت در فیلن رّب هَعغِ تَعط ؽذُ تْیِ ًَرٍفیذثک ثب آؽٌبیی هغتٌذ ثزًبهِ در ؽزکت

 در رٍاًؾٌبعی ثخؼ ایزاى، اعالهی جوَْری آّي راُ ؽزکت اعتخذام ثذٍ در پزعٌل عٌجؼ پزٍصُ اجزایی هذیز
 3131 سهغتبى

 یؽٌبخت رٍاى خذهبت ٍ هؾبٍرُ هزکش در غیزهتخصصبى ٍ هتخصصبى ٍیضُ ّب یعخٌزاً ٍ ّب کبرگبُ ثزگشاری هغئَل



 3131 عبل اس هیعبد

 

 

 آموزشی یها کارگاه

 

 11 هذت ثِ تْزاى داًؾگبُ هؾبٍرُ هزکش در عَپزٍیضى ٍ درهبًگز تزثیت ٍ درهبًگز ثبسی تزثیت جبهع گذراًذى دٍرُ
 3131 عبل در گَاّی اخذ ٍ عبعت

 در هیعبد یؽٌبخت رٍاى خذهبت ٍ هؾبٍرُ هزکش در عَپزٍیضى ثب ّوزاُ حغی یکپبرچگی درهبًگز تزثیت گذراًذى دٍرُ
 3131 عبل

 3 هذت ثِ احیب هؾبٍرُ هزکش در کبهکبری کبهجیش دکتز آقبی جٌبة تذریظ ثب یبدگیزی اختالالت درهبىدٍرُ گذراًذى 
 3131 عبل در گَاّی اخذ ٍ عبعت

 3131 عبل در گَاّی اخذ ٍ عبعت 3 هذت ثِ تْزاى داًؾگبُ هؾبٍرُ هزکش در یدرهبً یثبس یّب کیتکٌگذراًذى 

 3131 عبل در گَاّی اخذ ٍ عبعت 3 هذت ثِ آٍیضُ هَعغِ در tDCS رٍػ ثِ درهبى هقذهبتی آهَسػدٍرُ گذراًذى 

 Introduction to cognitive) یؽٌبخت عصت علن هجبًی هَضَع ثب آهَسؽی دٍرُ گذراًذى

Neuroscience )عبعت 13 هذت ثِ اکغیز هؾبٍرُ هزکش در جبٍیذاى کزیوی علیزضب دکتز آقبی جٌبة تذریظ ثب ٍ 
 3131 عبل در گَاّی اخذ

 3131 عبل در هبُ 6 هذت ثِ عَپزٍیضى ّوزاُ ثِ ًَرٍتزاپیغت تزثیت ٍ ًَرٍفیذثک درهبًگز آهَسػ دٍرُ گذراًذى

 عبل در گَاّی اخذ ٍ عبعت 1 هذت ثِ اکغیز هؾبٍرُ هزکش در هقبلِ ٍ ًبهِ بىیپب ًگبرػ ٍ تْیِ اصَل دٍرُگذراًذى 
3131 

 3131 عبل در گَاّی اخذ ٍ عبعت 11 هذت ثِ فبرهذ هَعغِ در ًَرٍفیذثک درهبى هقذهبتی آهَسػ دٍرُگذراًذى 

 گذراًذى

 هیشثبًی ثب کؾَر کل ّبی دثغتبى پیؼ ٍ ّب هْذکَدک هزثیبى ثِ حغی یکپبرچگی درهبى آهَسػ دٍرُ یکثزگشاری 
 3131 تبثغتبى در ثَصاى آهَسؽی هَعغِ

 3131 عبل در حبئزی دثغتبى فزسًذپزٍری هَضَع ثب ٍالذیي ٍیضُ عخٌزاًی دٍرُ عِثزگشاری 

 3131 عبل در ٍیغتب دثغتبى ؼیپ ٍ هْذ فزسًذپزٍری هَضَع ثب ٍالذیي ٍیضُ آهَسؽی کبرگبُ دٍرُ یکثزگشاری 
 


