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 یا حرفه یها تیفعال

 

 89تا 98ّای  ظالِ ظال7تا 5درهاى کَدکاى  قصِعٌَاى  داًؽجَیی اهام علی)ع( تِ_ّوکاری تا جوعیت خیریِ

 89تا 98ّای  ظال داًؽجَیی اهام علی)ع(_جوعیت خیریِ آهَزاى دتیرظتاًی عضَ هؽاٍرٓ تحصیلی تِ داًػ

 89تا 98ّای  ظال داًؽجَیی اهام علی)ع(_ّای تحت حوایت جوعیت خیریِ درهاًیِ خاًَادُ خاًَادُ

 89تا 89ّای  فعال در کلیٌیک گفتاردرهاًی دکتر هجید رفیعی ظال ًگر کَدکاى اُتیعتیک ٍ تیػ درهاى

 89ؼٌاضِ کلیٌیک پادگاى ؼْید قْرهاًی در ؼْر ّوداى از هْر تا اظفٌد  رٍاى

 89تا  85اهلل اکثری از ظال  کارٍرزِ کلیٌیک ظالهت دکتر حثیة

 89ٍقتِ تیوارظتاى فجر از ظال  درهاًگرِ پارُ رٍاى

 درهاًگرِ درهاًگاُ ؼثاًِ رٍزی دکتر فرٍزاى رٍاى

 رٍاى درهاًگر کلیٌیک ًگار

 هؽاٍرُ داًؽگاُ ظوٌاىرٍاى درهاًگر هرکس 

 رٍاى درهاًگر کلیٌیک طرحی ًَ

 ظوٌاىداٍر هجلِ علوی پصٍّؽی رٍاًؽٌاظی داًؽگاُ 
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تیٌی اعتیاد تِ ایٌترًت تراظاض عست  پیػ"(. 3989) تاقر حعًٌَد ٍ  فرزاًِ فرهاًی، جاللًَد هحود ،یَظف ،اعظوی
اجتواعی ٍ ّای  ؽی علَم ترتیتی ٍ رٍاًؽٌاظی آظیةاٍلیي ّوایػ علوی پصٍّ  "ًفط در ًَجَاًاى دختر ٍ پعر ّوداى

 . تْراى. فرٌّگی ایراى

 
راتطِ اعتیاد تِ ایٌترًت ٍ ادراک اظترض ؼغلی تا اّوال کاری تا  ̎(.3989فرزاًِ فرهاًی،ّادی فرّادی ٍ الدى حاتوی)

 کٌگرُ تیي الوللی اعتیاد. تْراى̎ .تَجِ تِ ًقػ تعدیل کٌٌدگی جٌعیت در کارکٌاى داًؽگاُ ترٍجي

 

 

  آموزشی یها کارگاه

 89اهلل اکثری  در داًؽگاُ عالهِ طثاطثایی تاتعتاى  درهاًی تا دکتر حیة کارگاُ گؽتالت

 89کارگاُ اٍتیعن پیؽرفتِ تا دکتر عسیسی  در داًؽگاُ عالهِ طثاطثایی تاتعتاى 

 89عالهِ طثاطثایی تاتعتاى  ًَیعی  تا دکتر تیاتاًگرد  در داًؽگاُ کارگاُ هقالِ

 89کارگاُ ترتیت جٌعی تا دکتر اٍلیایی زًد  در داًؽگاُ عالهِ طثاطثایی تاتعتاى 

آتادی  در داًؽگاُ  ( تا دکتر کاظوی ٍ دٍلتEMDRزدایی از طریق حرکت چؽن ٍ پردازغ هجدد)  کارگاُ حعاظیت

 89عالهِ طثاطثایی تاتعتاى 

 رٍاًکاٍی در کلیٌیک جوعیت آفتاب تا دکتر هحودعلی ؼْرکیّای  دٍرُ

 کارگاُ فارهاکَلَشی در داًؽگاُ تْراى

 85آهَزغ هْارت فرزًدپرٍری در دتعتاى تثیاى در ؼْرظتاى ؼْرضا ظال ترگساری 

 فرٍزاىکارگاُ آهَزؼی حل تعارضات زًاؼَیی در درهاًگاُ ؼثاًِ رٍزی دکتر ترگساری 

 کارگاُ آهَزؼی هقالِ ًَیعی تِ رٍغ فراتحلیل در داًؽگاُ آزاد خَراظگاىترگساری 

 کارگاُ هاللت ٍ دلسدگی ٍ راّْای تقَیت اًگیسُ در داًؽگاُ ظوٌاىترگساری 

 کارگاُ تٌظین ّیجاًی ٍ هدیریت خَیؽتي در داًؽگاُ ظوٌاىترگساری 

 کارگاُ ظازگاری تا زًدگی داًؽجَیی در داًؽگاُ ظوٌاىترگساری 
 


