
 دکتر آزیتا دریای لعل

 تحصیالت

 

 رٍاًطٌاسی، داًطگاُ آزاد دکتری

 رٍاًطٌاسی، داًطگاُ عالهِ طثاطثایی کارضٌاسی ارضذ

 هٌْذسی تکٌَلَشی ًساجی، داًطگاُ صٌعتی اهیرکثیر کارضٌاسی

 

 یا حرفه یها تیفعال

 

 ارزیاب ٍ رٍاًذرهاًگر در هرکس رٍاًطٌای اکسیر

 رٍاًذرهاًگر در هرکس رٍاًطٌاختی هکث

 رٍاًذرهاًی در هرکس کاریسها هطاٍر

 عضَ اًجوي رٍاًطٌاسی ایراى

 عضَ ًظام رٍاًطٌاسی ایراى

 عضَ کویتِ تحراى رٍاًطٌاسی ایراى

 دٍرُ کارٍرزی در تیوارستاى رٍاًپسضکی آزادی. تحت ًظارت دکتر اهیر عسکری

 دٍرُ کارٍرزی در تیوارستاى رٍاًپسضکی رٍزتِ. تحت ًظارت دکتر اهیر عسکری

 تْراى 2دارای هجَز هطاٍرُ آهَزضی در کلیِ هذارس غیر اًتفاعی در ٍاحذ آهَزش ٍ پسٍرش هٌطقِ 

 دارای هجَز آهَزش از ّستِ گسیٌص سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش ضْر تْراى

 

 انتشارات

 

ص آهَزاى ًَجَاى ًجات پایاى ًاهِ در ارتثاط تا اثرتخطی رٍش تیاى ّیجاًی تر کاّص ترس از هرگ ٍ اضطراب در داً
 (2932یافتِ زلسلِ آررتایجاى ضرقی )

 (2931کتاب ًگاّی دیگر تر اضطراب ٍ ترس در ًَجَاًاى )

 (2931کتاب هطالعِ ای تر کاّص اضطراب ٍ استرس حاد ًَجَاًاى پس از زلسلِ آررتایجاى ضرقی )

هقایسِ سثک ّای فرزًذپرٍری ادراک ضذُ ٍ ترتیة تَلذ در افراد هثتال تِ ٍسَاس فکری عولی ٍ افراد عادی )چاج 
 (2931 -ضذُ در فصلٌاهِ رٍیص رٍاًطٌاسی داًطگاُ تْراى

هقالِ پیص تیٌی فرسَدگی تحصیلی تراساس اضتیاق ٍ تی اضتیاقی، حذهت خَد، تٌظین ّیجاى در داًص آهَزاى پسر 
 تَسطِ ضْرستاى تْراىهقطع ه



پیص تیٌی اتعاد فرسَدگی تحصیلی تراساس عاطفِ هثثت ٍ هٌفی، حرهت خَد، تٌظین ّیجاى در داًص آهَزاى هقطع 
 هتَسطِ

 تررسی ریطِ ّای تحَلی اًسٍای اجتواعی ًَجَاًاى 

 

 ی آموزشیها کارگاه

 

 ضرکت در کارگاُ طرحَارُ درهاًی. دکتر اهیر عسکری

 َتیا ٍ اضطراب. دکتر اهیر عسکریدرهاى ضٌاختی رفتاری ترای افسردگی، ٍسَاس، فضرکت در کارگاُ 

 هذاخلِ در تحراى. دکتر اهیر عسکری ٍ دکتر یذاهلل دهیرچی ٍ دکتر علی هذدیاى ضرکت در کارگاُ

 اگسیستاًسیال در راتطِ تا ترس از هرگ. دکتر ٍکیلی ضرکت در کارگاُ

 هرتیگری هْارت ّای فرزًذپرٍری. درکتر اسوا عاقثتی ضرکت در کارگاُ

 ذرهاى ضٌاختی رفتاری کَدک. دکتر اسوا عاقثتیضرکت در کارگاّ

 حسیٌی اهلل رٍح دکتر. پسضکی رٍاى اختالالت در ضٌاسی عالهت ٍ تطخیص کارگاُ در ضرکت

 هثاًی علن عصة ضٌاختی. دکتر علیرضا کریوی ضرکت در کارگاُ

 خاًَادُ درهاًی. دکتر تَستاًی پَر ضرکت در کارگاُ

 تفسیر آزهَى َّش ٍکسلر ضرکت در کارگاُ

 IVAتفسیر آزهَى  ضرکت در کارگاُ

 2ّوایص رٍاًطٌاسی هطاٍریي هذرسِ هٌطقِ  ضرکت در کارگاُ

 ترگساری کارگاُ ّای آهَزش خاًَادُ در زهیٌِ تْذاضت رٍاًی ٍ ًقص خاًَادُ در ایجاد سالهت رٍاًی در فرزًذاى

 اّذاف آهَزضی ئ چگًَگی ارتثاط تا داًص آهَزاى ترای دتیراى ترگساری کارگاُ

 ًقص هذرسِ در ایجاد سالهت رٍاًی در داًص آهَزاى ترگساری کارگاُ

 تْراى 5آهَزش فرزًذپرٍری در هْذ کَدک ّای هٌطقِ  ترگساری کارگاُ
 


