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 تحصیالت

 هرمس تْراى ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگاُ رٍاًطٌاسی، دمتری

 اَّاز ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگاُ رٍاًطٌاسی، مارضٌاسی ارضذ

 اَّاز ٍاحذ آزاد داًطگاُ عوَهی رٍاًطٌاسی، مارضٌاسی
 

 

 یا حرفه یها تیفعال

 درهاًگر عٌَاى تِ تْراى فرٌّگ ٍ علن داًطگاُ هطاٍرُ هرمس تا ّوناری

 امسیرّوناری تا هرمس هطاٍرُ 

 درهاًگر عٌَاى تِ سیٌا خاًَادُ هطاٍرُ هرمس تا ّوناری

 درهاًگر عٌَاى تِ یپسضن رٍاى هطة تا ّوناری

 هطاٍر ٍ درهاًگر عٌَاى تِ تَاًا رٌّی هاًذُ عقة مَدماى یتخط تَاى هرمس تا ّوناری

 هطاٍر ٍ درهاًگر عٌَاى تِ 5 هٌطقِ ضْرداری سالهت خاًِ تا ّوناری

 فرٌّگ ٍ علن داًطگاُ در تذریس

 مارتردی علوی داًطگاُ در تذریس

 ساری ٍاحذ آزاد داًطگاُ در تذریس

 درهاًگر عٌَاى تِ اًذیطِ هطاٍرُ هرمس تا ّوناری

 

 

 انتشارات

 پٌجویي 4991. دزفَل ضفا هرمس یسٍفرًیاسن تیواراى هٌفی عالئن تر یدرهاً یقیهَس تاثیر .غالهرضا ،پاضا ؛نیهر هاپار،
 .ایراى رٍاًطٌاسی مٌگرُ

 تیواراى تذى تصَیر از ًگراًی ٍ رٍاى سالهت تر رفتاری ضٌاختی گرٍّی درهاى ریتأث. تْرام ،یاىیهیرزا .نیهر ،هاپار
 .4999 اسفٌذ .قَچاى .یتٌذرست ٍ رٍاى سالهت هلی ّوایص سَهیي .سیستواتیل اریتواتَز. – لَپَس

 دٍهیي ،دزفَل ضفا هرمس یسٍفرًیاسن تیواراى هثثت ٍ هٌفی عالئن تر یدرهاً یقیهَس ریتأث .غالهرضا ،پاضا ؛نیهر هاپار،
 .4988 ایراى در درهاًی ٌّر مٌگرُ

 – علوی هجلِ دزفَل، ضفا هرمس یسٍفرًیاسن تیواراى هثثت عالئن تر یدرهاً یقیهَس ریتأث .فرزاًِ ،گلطنَُ ؛نیهر هاپار،
 .7 ضوارُ ،4987 اَّاز– رٍاًطٌاسی در ًَ یّا افتِی پژٍّطی



 ییثایز جراحی مِ افرادی تیي عوَهی سالهت ٍ تذًی حجن ضاخص تذًی، تصَیر هقایسِ. ضیَا ،یامثر ؛نیهر هاپار،
 .4994 تْثْاى ضْرستاى عادی افراد ٍ ییثایز جراحی هتقاضی افراد ،اًذ دادُ اًجام

 اًجام ییثایز جراحی مِ افرادی تیي خَدپٌذارُ ٍ تذًی حجن ضاخص تذًی، تصَیر هقایسِ. ضیَا ،یامثر ؛نیهر هاپار،
 .4994 تْثْاى ضْرستاى عادی افراد ٍ ییثایز جراحی هتقاضی افراد ،اًذ دادُ

 .4994 ًاتارٍر زًاى افسردگی هیساى ماّص در رفتاری ضٌاختی درهاى ریتأث .لیال ،هقتذر طاّرُ؛ ،پَر حوسُ ،نیهر هاپار،

 سالهت تا آى راتطِ ٍ تیواراى سایر تا خلقی تیواراى ّیجاًی َّش سِیهقا .لیال ،هقتذر طاّرُ؛ ،پَر حوسُ ؛نیهر هاپار،
 .4994 ،رضت ضفای وارستاىیت در ّا آى لی درجِ تستگاى عوَهی

 

 

 

 آموزشی یها کارگاه

 .تْراى داًطگاُ هطاٍرُ هرمس –مَدك جاهع درهاًگر مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 .سگال هطاٍرُ هرمس ساعت 444 هذت تِ ،ّیجاًی اختالالت رفتاری-ضٌاختی یّا درهاى دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری 

 هرمس -ساعت 444 هذت تِ ضٌاختی، یّا لیتنٌ ترهثٌای زًذگی یّا هْارت آهَزش یگر یهرت دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری
 .سگال هطاٍرُ

 .ساعت 49 هذت تِ ،(عاقثتی دمتر) هْر تا زی هطاٍرُ هرمس هجیل یپرٍر فرزًذ مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 48 هذت تِ ،(عاقثتی دمتر) هْر تا زی هطاٍرُ هرمس درهاى طالیی یّا لیتنٌ مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 .ساعت

 .ایراى رٍاًطٌاسی اًجوي –مَدماى اضطراب رفتاری -ضٌاختی درهاى مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 .رٍاًطٌاسی مٌگرُ ضطویي یعقَتی، حویذ دمتر مَدماى، در جٌسی یآزارگر هذاخلِ ٍ ارزیاتی ًاهِ یگَاّ داری

 .مارتردی-علوی جاهع داًطگاُ تذریس یّا َُیض مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 .ایراى رٍاًطٌاسی اًجوي هثثت پرٍری فرزًذ مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 .ایراى رٍاًطٌاسی اًجوي هٌفی پرٍری فرزًذ مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 .ایراى رٍاًطٌاسی اًجوي درهاًی طرحَارُ مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای

 .سگال هطاٍرُ هرمس ساعت 6 هذت تِ خَدمطی، رفتاری-ضٌاختی یّا درهاى دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری

 .سگال هطاٍرُ هرمس ساعت 19 هذت تِ ،رفتاری-ضٌاختی یّا درهاى در درهاًی یّا لیتنٌ دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری

 .سگال هطاٍرُ هرمس ساعت 41 هذت تِ ،ازدٍاج از پیص هطاٍرُ دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری

 .سگال هطاٍرُ هرمس ساعت 81 هذت تِ تالیٌی رٍاًطٌاسی در ارزیاتی یّا رٍش دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری

 .سگال هطاٍرُ هرمس ساعت 16 هذت تِ رفتاری-ضٌاختی یدرهاً زٍج دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری

 .رٍاًطٌاسی ًظام سازهاى در ساعت 6 هذت تِ ىآ از پیطگیری یراّنارّا ٍ طالق دٍرُ ًاهِ یگَاّ داری

 ضْیذ داًطگاُ ایراى، در درهاًی ٌّر سراسری مٌگرُ دٍهیي در خاًَادُ درهاًی ٌّر مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای
 .تْراى تْطتی



 ضْیذ داًطگاُ ایراى، در درهاًی ٌّر سراسری مٌگرُ دٍهیي در ًقاضی تحلیل مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای
 .تْراى تْطتی

 در درهاًی ٌّر سراسری مٌگرُ دٍهیي در رٍاى ٍ جسن تر درهاًی ًقاضی مارتردّای مارگاُ در ضرمت ًاهِ یگَاّ دارای
 .تْراى تْطتی ضْیذ داًطگاُ ایراى،

 .تْراى تْطتی ضْیذ داًطگاُ ،ایراى در درهاًی ٌّر سراسری مٌگرُ يیدٍه در ضرمت ٍ تازآهَزی گَاّی دارای

 .مارتردی علوی داًطگاُ در یرٍاًطٌاس ٍ زًذگی یّا هْارت یآهَزض یّا مارگاُ هذرس

 .تْراى 9 هٌطقِ ضْرداری در یرٍاًطٌاس ٍ زًذگی یّا هْارت یآهَزض یّا مارگاُ هذرس

 تْطتی ضْیذ داًطگاُ 4988 ایراى، در درهاًی ٌّر سراسری مٌگرُ دٍهیي در یدرهاً یقیهَس تا راتطِ در راًیٌسخ
 .تْراى

 .تْراى سیٌا اتَعلی یردٍلتیغ هجتوع در رٍاى تْذاضت تا راتطِ در راًیٌسخ

 

 

 


