
 پور عظیمی فرشته دکتر

 تحصیالت

 فزٌّگ ٍ ػلن داًؾگبُ ببلیٌی، رٍاًؾٌبعی دکتزی

 طببطببیی ػالهِ داًؾگبُ رٍاًؾٌبعی، کبرؽٌبعی ارؽذ

 الشّزا داًؾگبُ ببلیٌی، رٍاًؾٌبعی کبرؽٌبعی
 

 

 یا حرفه یها تیفعال

 اکغیز یؽٌبخت رٍاى. هزکش عبل بشرگبزای اختالالت ببلیٌی  یبزگزداًوبًٍ  هؾبٍرُ

 ّوب یرٍاًؾٌبع کیٌیدر کل یرٍاًذرهبًهؾبٍرُ ٍ 

 داًب هؾبٍرُ هزکش در تحلیلی رٍاًذرهبًی ٍ هؾبٍرُ

 ببراى آٍای هؾبٍرُ ٍ هذدکبری کلیٌیک در یدرهبً رٍاى ٍ هؾبٍرُ

 ، هزکش جبهغ اػصبة ٍ رٍاى آتیٍِ ًَرٍتزاپیغت درهبًگز رٍاى

 ٍ ًَرٍتزاپیغت، کلیٌیک رٍاًؾٌبعی رٍسبِ  درهبًگز رٍاى

 ی ٍ کبردرهبًی تَاًؼٍ ًَرٍتزاپیغت، کلیٌیک رٍاًؾٌبع درهبًگز رٍاى

 (قزببًی ًیوب دکتز) ًَ بیٌؼ رٍاًؾٌبعی کیٌیکل اٍلیِ، ارسیببی هغئَل ٍ درهبًگز رٍاى

 ، هزکش جبهغ اػصبة ٍ رٍاى آتیِبخؼ ارتقبی ػولکزد ٍرسؽی هغئَل

 رٍاًؾٌبط تین تٌیظ ببًَاى، ؽزکت گبس تْزاى

 پبرًذ تَاًوٌذعبسی ، هزکشتکٌَلَصیک ّبی رٍػهذیز بخؼ ارتقبی ػولکزد ٍرسؽی بب بِ کبرگیزی 

 گببزیک دیببت اًجوي ،عالهت رٍاًؾٌبعی بخؼ هذیز

 پبرًذ یتَاًوٌذعبسبراى، هزکش عٌجؼ ٍ تْیِ پزٍفبیل عبیکَفیشیَلَصیک بیوهتخصص 

 هختلف ؽٌبختی رٍاىّبی  ّوکبری بب ؽزکت ًفت ٍ گبس در بزگشاری دٍرُ

 

 انتشارات

 1931 تبلَر، اًتؾبرات تَجِ، کوبَد ٍ فؼبلی بیؼ اختالل غتیل چک کتبة تزجوِ

 (تزجوِ دعت در) ارجوٌذ، اًتؾبرات ،ًبخَدآگبُ کتبة تزجوِ

 (چبپ سیز) ًَ، بیٌؼ اًتؾبرات کَدکبى، بزای بَْؽیبری آهَسػ کتبة ػلوی ٍیزایؼ

 
 



 آموزشی یها کارگاه

 آتیِ، رٍاى ٍ اػصبة جبهغ هزکش رٍاًؾٌبعی، اختالالت در آى کبربزد ٍ ػوَهی ًَرٍفیذبک آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى
1931 

 1933 هتخصصیي، ٍیضُ پزٍری فزسًذ یّب رٍػ آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1933 رٍسبِ، رٍاًؾٌبعی هزکش ،یؽٌبخت رٍاى اختالالت در درهبًی ؽٌبخت کبربزد آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 یتَاًوٌذعبس هزکش یبدگیزی، اختالل ٍ فؼبلی بیؼ اختالل در آى کبربزد ٍ ًَرٍفیذبک آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى
 1931پبرًذ،

 1931پبرًذ، یتَاًوٌذعبس هزکش ،کَرپبتَف پزٍفغَر ،QEEG ٍ ERP ٍ ًَرٍفیذبک آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1931 کَدکبى، اضطزابی اختالالت در درهبًی ؽٌبخت کبربزد آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1933کؾَر، رٍاًؾٌبعی ًظبم عبسهبى سًبؽَیی، تؼبرضبت حل آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1931کؾَر، رٍاًؾٌبعی ًظبم عبسهبى ،هذت کَتبُ پَیؾی تحلیلی رٍاى آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1931کؾَر، رٍاًؾٌبعی ًظبم ،CCRT بز هبتٌی فزدی بیي رٍابط تحلیلی رٍاى آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1931 عبل تْزاى، داًؾگبُ قزببًی، ًیوب دکتز ،ISTPD هذت کَتبُ پَیؾی درهبى کبرگبُ گذراًذى

 1931 قزببًی، ًیوب دکتز ؽخصیت، اختالالت عٌجؼ در SWAP آسهَى یزیکبرگ بِ کبرگبُ گذراًذى

 1939 رٍاًؾٌبعی، اًجوي ،یؽٌبخت رٍاى یّب آسهَى اًَاع گیزی کبر بِ آهَسؽی دٍرُ گذراًذى

 1931ٍرسؽی، پشؽکی فذراعیَى ٍرسؽی، رٍاًؾٌبعی آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1931ٍرسؽی، پشؽکی فذراعیَى ،یعبس آرام در آى کبربزد ٍ ّیپٌَتیشم آهَسؽی کبرگبُ گذراًذى

 1939 ببلیٌی، ٍ کبربزدی ًَرٍعبیٌظ ّوبیؼ گذراًذى

 1939 ایزاى، پَیبی رٍاًؾٌبعی ٍ رٍاًکبٍی کٌفزاًظ گذراًذى

 1939 رضبػی، فزسیي دکتز ،TFP بز هبتٌی یدرهبً رٍاى دٍرُ گذراًذى

 تبکٌَى 1939 هقذم، رٍؽٌبیی بببک دکتز ،یدرهبً رٍاى دٍرُ گذراًذى

 هحغي دکتز هقذم، رٍؽٌبیی بببک دکتز تَکلی، عبهبى دکتز اعبتیذ ًظز سیز یدرهبً رٍاى عَپزٍیضى یّب کالط گذراًذى
 تبکٌَى 1939 اس رضبػی فزسیي دکتز ،دّقبًی

، هزکش یتٌ رٍاىٍ  یؽٌبخت رٍاىکبرگبُ تخصصی آهَسػ بیَفیذبک ػوَهی ٍ کبربزد آى در اختالالت بزگشاری 
 پبرًذ یتَاًوٌذعبس

 اًجوي دیببت گببزیک ،کالط کیپَ() یببتیدکبى آهَسؽی ٍالذیي کَد یّب کالط بزگشاری

 پبرًذ یتَاًوٌذعبس هزکش ٍالذیي، بزای یپزٍر فزسًذ آهَسؽی یّب کالط بزگشاری

 صٌؼتی غیز ػولیبت ؽزکت هؾبٍرُ هزکش تکٌَلَصیک یّب درهبى بخؼ یاًذاس راُ ٍ درهبًگزاى آهَسػبزگشاری کالط 
 هبّؾْز در

 

 

 


