
 لرد درویشی معصومه دکتر

 تحصیالت

 تْشاى داًطگاُ سالهت، سٍاًطٌاسی دکتشی

 تْشاى داًطگاُ سٍاًطٌاسی، کاسضٌاسی اسضذ

 صًجاى داًطگاُ سٍاًطٌاسی، کاسضٌاسی
 

 

 یا حرفه یها تیفعال

 اکسیش کلیٌیک اسصیاب

 جٌَب تْشاى ٍاحذ آصاد داًطگاُ استاد

 ّیالى کلیٌیک هادس ٍ کَدک ساتطِ دسهاًگش سٍاى

 رّي دسخطاى آتیِ کلیٌیک تطخیص تخص هتخصص
 

 

 انتشارات

. ضٌاختی علَم یّا تاصُ پژٍّطی-علوی فصلٌاهِ. ضخصیت تضسگ عاهل پٌج ٍ یخَاً رّي تَاًایی تیي ی ساتطِ تشسسی  
 .1 ضواسُ. چْاسدّن سال

 علَم یّا تاصُ پژٍّطی -علوی فصلٌاهِ. یضٌاخت سٍاى عصة یّا آصهَى اص ضَاّذی: اهیذ ضٌاختی یّا ّوثستِ
 .4 ضواسُ. چْاسدّن سال. ضٌاختی

-علوی فصلٌاهِ. کشًٍشی عشٍق تٌگی ضذت تا اجتواعی تاصداسی ٍ هٌفی عاطفِ تیي ساتطِ دس خطن یا ٍاسطِ ًقص
 .1 ضواسُ. دٍم سال. سالهت سٍاًطٌاسی پژٍّطی

 داًطکذُ ٍ تشتیتی علَم ٍ سٍاًطٌاسی داًطکذُ داًطجَیاى دس علوی سَاد اتعاد اص یکی رٌّی عادات ٍضعیت تشسسی
 (.پزیشش گَاّی. )دسسی تشًاهِ دس ًَ یّا پژٍّص پژٍّطی-علوی فصلٌاهِ.  تْشاى داًطگاُ علَم

 سٍاًطٌاسی اًجوي کٌگشُ پٌجویي خطن، ًطخَاس یا ٍاسطِ ًقص: کشًٍشی عشٍق تٌگی ضذت ٍ  D ًَع ضخصیت
 .11 ضواسُ(. ًاهِ ژُیٍ. )هعاصش سٍاًطٌاسی پژٍّطی -علوی فصلٌاهِ دس ضذُ چاج. ایشاى

 -علوی فصلٌاهِ. خطن ًطخَاس یا ٍاسطِ ًقص: کشًٍشی عشٍق تٌگی ضذت تا اجتواعی تاصداسی ٍ هٌفی عاطفِ ساتطِ
 .8 ضواسُ. چْاسم سال. فشدی یّا تفاٍت ٍ ضخصیت پژٍّطی

 (پزیشش گَاّی) سٍاًطٌاسی سٍیص فصلٌاهِ. دسهاى ٍ اثش هکاًیضم: اعتیاد ٍ یتستگ دل سثک

 1934. تْشاى. داًص تثلَس اًتطاسات. هشضی سٍاًطٌاسی کتة هجوَعِ. هعصَهِ لشد، دسٍیطی



 1934. تْشاى  داًطگاّی جْاد. سٍاًی یضٌاس ةیآس.هعصَهِ لشد، دسٍیطی

 1939. تْشاى داًطگاّی جْاد اًتطاسات. سضذ سٍاًطٌاسی. هعصَهِ لشد، دسٍیطی

 1939. تْشاى داًطگاّی جْاد. تشتیتی علَم ٍ سٍاًطٌاسی دس تحقیك سٍش ٍ آهاس. هعصَهِ لشد، دسٍیطی

 تْشاى پضضکی علَم داًطگاُ. تستش کٌاس یدسهاً سٍاى آهَصضی جضٍُ. هعصَهِ لشد، دسٍیطی. ًاصیال هٌصَسی، ضاُ

 

 

 آموزشی یها کارگاه

 فکشی ٍسَاس سفتاسی -ضٌاختی دسهاى دٍسُ گزساًذى

 سفتاسی -ضٌاختی هذل: تگیشین سَپشٍیژى چگًَِ ٍ تذّین سَپشٍیژى چگًَِ دٍسُ گزساًذى

 (ISTDP) هذت کَتاُ پَیطی یدسهاً سٍاى دٍسُ گزساًذى

 ADHD تطخیص دس تایَهاسکشّا ًقص یالولل يیت کاسگاُ گزساًذى

          یداسٍضٌاس سٍاى کاسگاُ گزساًذى

 کالیي هالًی سٍاًکاٍی کاسگاُ گزساًذى

 هغضی ًقطِ  تا آضٌایی کاسگاُ گزساًذى

             هادس ٍ کَدک ساتطِ سایکَدایٌاهیک کاسگاُ گزساًذى

 دسهاًی پشٍتکل  تعییي دس آى کاستشد ٍ هغضی ًقطِ تفسیش ًحَُ یالولل يیت کاسگاُ گزساًذى

 هحَس یتستگ دل هذاخالت تش ذیتأک تا کَدک یدسهاً سٍاى کاسگاُ گزساًذى
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