
 صالحیان حانیه دکتر

 تحصیالت

 آصاد داًطگبُ ػوَهی، سٍاًطٌبسی دکتشی

 آصاد داًطگبُ ثبلیٌی، سٍاًطٌبسی کبسضٌبسی اسضذ

 عجبعجبیی ػالهِ داًطگبُ ثبلیٌی، سٍاًطٌبسی کبسضٌبسی
 

 

 یا حرفه یها تیفعال

 تبکٌَى 2931 اص اکسیش هطبٍسُ هشکض فٌی هسئَل ٍ بصیاهت صبحت

 هَفقیت سٍاًطٌبسی ٍ هطبٍسُ هشکض دس دسهبًگش سٍاى

 ًَیي سٍاًطٌبسی خذهبت ٍ هطبٍسُ هشکض دس دسهبًگش سٍاى

 تبجیکستبى جوَْسی آهَصگبسی داًطگبُ هذسس

 آتیِ سٍاى ٍ اػصبة جبهغ هشکض ًَسٍتشاپیست

 صذیقیي خبًَاس سشپشست صًبى اص حوبیت هشکض دس ًَجَاى ٍ کَدک سٍاًطٌبس

 فشٌّگ دختشاًِ دثیشستبى دس تحصیلی هطبٍس ٍ سٍاًطٌبس

 اسگبى ٍ هْذ هذسسِ، 04 اص ثیص دس سٍاًطٌبسی هختلف یّب حَصُ دس سخٌشاًی

 هْذّب ٍ هذاسس ٍ اکسیش هطبٍسُ هشکض دس یپشٍس فشصًذ هختلف یّب کبسگبُ ثشگضاسی

 ّوطْشی هبدساى، ،آل ایذُ صًذگی سجض، سیت هجالت دس هجالت دس یضٌبخت سٍاى هقبالت فیتأل

 0 ضجکِ خبًَادُ، سیوبی ٍ نیگشد یثشه خبًِ ثِ یّب ثشًبهِ دس کبسضٌبس ػٌَاى ثِ حضَس

 

 

 انتشارات

 هبدس ٍالذیٌی تک یّب خبًَادُ دختش ًَجَاًبى دس فشصًذی-ٍالذ ساثغِ کیفیت ثش استجبط ثخطی ثْجَد ثشًبهِ یاثشثخط
-ػلوی هجلِ هحوذػلی، فش، هحوذی کیبًَش؛ صّشاکبس، ؛هْذی آثبدی، ثْشام صاسع ؛حبًیِ ثشٍجشدی، صبلحیبى سشپشست
 2931 دٍم، ضوبسُ پٌجن، سبل سوٌبى، داًطگبُ ثبلیٌی سٍاًطٌبسی پژٍّطی

 آثبدی، ثْشام صاسع حبًیِ؛ ثشٍجشدی، صبلحیبى هشین؛ ًصیش، ثبغجبى صًبضَیی، تؼبسضبت کبّص ثش اًتخبة ًظشیِ اثشثخطی
 39 اسدیجْطت خبًَادُ، یضٌبس تیآس هلی کٌگشُ ضطویي دس سخٌشاًی هْذی،

 هبدس ٍالذیٌی تک یّب خبًَادُ دختش ًَجَاًبى دس فشصًذی-ٍالذ ساثغِ کیفیت ثش استجبط ثخطی ثْجَد ثشًبهِ یاثشثخط
 سشپشست



 حسیي؛ هقذم، اثشاّیوی کَدکبى، افسشدگی ٍ اضغشاة کبّص ثش سفتبسی یضٌبخت سٍش ثِ یدسهبً یثبص اثشثخطی
 39 اسدیجْطت. خبًَادُ یضٌبس تیآس هلی کٌگشُ ضطویي دس پَستش حبًیِ، ثشٍجشدی، بىیصبلح

 کٌگشُ اٍلیي ّبًیِ، ضکشی، هیٌب؛ پَسًؼوت، هٌْبص؛ ضشیفیبى، سبدات؛ سویشا هذًی، ؛(هسئَل ًَیسٌذُ) حبًیِ ثشٍجشدی،
 ایشاى، اجتوبػی فشٌّگی ػلَم ٍ یضٌبس جبهؼِ سٍاًطٌبسی، ٍ تشثیتی ػلَم تشٍیج ٍ تَسؼِ سشاسشی پژٍّطی ػلوی
 2930 هشداد

 اختالل هجتالثِ کَدکبى دس اجشایی کبسکشدّبی دس پبسخ کٌتشل ٍ ٍاکٌص سشػت فؼبل، حبفظِ تَجِ، حَصُ چْبس هقبیسِ
 َّضٌگ اهیش هْشیبس، حسي؛ ػطبیشی، حبًیِ؛ ثشٍجشدی، صبلحیبى ػبدی، کَدکبى ٍ کالم سیبلی

 اختالل ثِ هجتال کَدکبى دس کَدکی کالم سیبلی اختالل ضذت ٍ اجشایی کبسکشدّبی ثش ضٌبختی یثخط تَاى اثشثخطی
 َّضٌگ اهیش هْشیبس، حسي؛ ػطبیشی، حبًیِ؛ ثشٍجشدی، صبلحیبى کَدکی، کالم سیبلی

 صبلحیبى حبًیِ(: یپشٍس فشصًذ یّب هْبست) پلکبى یّب کتبة جلذی 21 هجوَػِ چبح ٍ پژٍّص دست دس آثبس
 سَسی هًَب ثبثبیی، صفَسا ثشٍجشدی،

 یسٌج استؼذاد جبهغ پکیج تْیِ

 

 

 آموزشی یها کارگاه

 هَسسِ دس ثطبست ػلی هحوذ دکتش ًظش صیش PTC سٍش ثِ دسهبًگش تشثیت تخصصی ثشًبهِ آهَصضی کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت 04) هذت ػبلی آهَصش

 244) هذت ػبلی آهَصش هَسسِ هحوذی، دکتشاثَالفضل ًظش صیش سفتبسی ضٌبختی دسهبى آهَصضی یّب کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت

 (سبػت 10) هذت ػبلی آهَصش هَسسِ دس حویذپَس حسي دکتش ًظش صیش دسهبًی ٍاسُ عشح آهَصضی کبسگبُ گزساًذى

 یپضضک سٍاى اًستیتَ دس ًژاد ًَاثی ضکَُ دکتش ٍ ثیشضک ثْشٍص دکتش ًظش صیش هذت کَتبُ یسهبًد سٍاى کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت 10) ایشاى

 ػبلی آهَصش هَسسِ دس صبدقی سبدات هٌصَسُ دکتش ًظش صیش سفتبسی ضٌبختی یدسهبً صٍج آهَصضی کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت 10) هذت

 10) عِ آل ػبلی آهَصش هَسسِ دس پَس ثَستبًی ػلیشضب دکتش ًظش صیش سیستوی یدسهبً صٍج سبػتِ 10 کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت

 عجبعجبیی ػالهِ داًطگبُ( T.A) هتقبثل سفتبس تحلیل دٍسُ آهَصضی کبسگبُ گزساًذى

 (سبػت 10) ثْطتی ضْیذ داًطگبُ دس هحوذی صادُ ػلی هحوذ دکتش ًظش صیش کَدک یدسهبً یثبص کبسگبُ گزساًذى

 تحقیقبت ٍ ػلَم ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ دس عْوبسیبى کبسیٌِ دکتش ًظش صیش کَدک دسهبًی ضٌبخت کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت 10)

 0) اکسیش هطبٍسُ هشکض دس ایوبًی سؼیذ دکتش ًظش صیش آگبّی رّي ثش هجتٌی یدسهبً گشٍُ آهَصضی کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت

 (سبػت 21) اکسیش هطبٍسُ هشکض دس ایوبًی سؼیذ دکتش ًظش صیش اصدٍاج اص پیص هطبٍسُ کبسگبُ گزساًذى



 Neurofeedback therapy آهَصضی کبسگبُ گزساًذى

 دس ًظشی هحوذ ػلی دکتش ًظش صیش Advanced neurofeedback training آهَصضی کبسگبُ گزساًذى

 (.سبػت 10) پبسًذ هشکض

 اکسیش هطبٍسُ هشکض دس جبٍاى کشیوی ػلیشضب دکتش ًظش صیش ضٌبختی یضٌبس ػصت ػلن هجبًی آهَصضی کبسگبُ گزساًذى
 (سبػت 00)

 اکسیش هطبٍسُ هشکض دس IVA nv آصهَى تفسیش ٍ اجشا آهَصضی کبسگبُ گزساًذى

 دٍهیي دس صبحجی ػلی دکتش ًظش صیش جبهؼِ سٍاى سالهت استقبء دس هطبٍساى ٍ سٍاًطٌبسبى ًقص آهَصضی دٍسُ گزساًذى
 جبهؼِ سٍاى سالهت استقبء دس هطبٍساى ٍ سٍاًطٌبسبى ًقص ّوبیص

 ثحشاى دس سٍاًطٌبسی هذاخلِ سوپَصیَم دٍهیي دس ضشکت

 ایشاى سٍاًطٌبسی اًجوي تٌص پش ضشایظ دس ضٌبختی ػلَم کبسثشد ّوبیص دٍهیي دس ضشکت

 ثْطتی ضْیذ داًطگبُ خبًَادُ یضٌبس تیآس هلی کٌگشُ ضطویي دس ضشکت

 ایشاى پضضکی ػلَم داًطگبُ ضٌبختی ػلَم کٌگشُ دٍهیي دس ضشکت

 کطَس کل ثْضیستی سبصهبى جبهؼِ سٍاى سالهت استقبء دس هطبٍساى ٍ سٍاًطٌبسبى ًقص ّوبیص اٍلیي دس ضشکت

 

 

 


