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 تحصیالت

 

 اعالهی ٍاحذ تْزاى هزکشی رٍاًؾٌاعی، داًؾگاُ آساد دکتزی

 رٍاًؾٌاعی، داًؾگاُ عالهِ طثاطثایی کارؽٌاعی ارؽذ

 رٍاًؾٌاعی تالیٌی، داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ تْزاى هزکشی کارؽٌاعی

 

 یا حرفه یها تیفعال

 

 اکغیز ٍ کیویای سًذگیرٍاًؾٌاط کَدک ٍ ًَجَاى، هزکش هؾاٍرُ 

 رٍاًؾٌاط، تیوارعتاى رٍاًپشؽکی ایزاًیاى

 هذرط کارگاُ، هزکش هؾاٍرُ احیا

 رٍاًؾٌاط، هزکش هؾاٍرُ راس

 رٍاًؾٌاط ّویار، هذرعِ صثح رٍیؼ )کَدکاى کار(

 ، هزکش هؾاٍرُ راس کارٍرس رٍاى درهاًی کَدک

 تذریظ، داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ تْزاى هزکشی

 هؾاٍرُ صٌعتی ٍ عاسهاًی، هصاحثِ اعتخذاهی ٍ جذب ًیزٍ ٍ هؾاٍرُ هَردی کارکٌاى، ؽزکت تجارت اًزصی هْاى

 هتخصص رٍاًغٌجی، دفتز دکتز عپاُ هٌصَر

 ًَرٍتزاپیغت )درهاًگز ًَرٍفیذتک( ٍ رٍاًذرهاًگز، هزکش اعصاب ٍ رٍاى دالرام

 کارٍرس، تیوارعتاى رٍاًپشؽکی آسادی

 ًَرٍتزاپی، هزکش اعصاب ٍ رٍاى دالرامکارٍرس 

 

 انتشارات

 

دکتز عزکار خاًن تزرعی راتطِ هیاى اختالالت ؽخصیت ٍ ؽیَُ ّای فزسًذپزٍری هادراى ؽْز تْزاى، تِ راٌّوایی 
 9831، عال02فاطوِ گلؾٌی تا درجِ عالی ٍ ًوزُ

حغاط کارآهذی ٍ اعتزط ٍالذیٌی هادراى کَدکاى تزرعی اثزتخؾی تزًاهِ آهَسػ ٍالذیي )هثتٌی تز تزًاهِ تارکلی( تز ا
فزًگیظ دارای اختالل ًارعایی تَجِ تیؼ فعالی ، تِ راٌّوایی جٌاب آقای دکتز حویذ علیشادُ ٍ هؾاٍرُ عزکار خاًن 

 9810 ، عال93تا درجِ عالی ٍ ًوزُ کاظوی

 



 ی آموزشیها کارگاه

 

 رٍاًذرهاًی کَدک، داًؾگاُ تْزاىؽزکت در کارگاُ 

  تزتیت هزتی هؾاٍرُ کَتاُ هذت، اًیغتیتَ رٍاًپشؽکی تْزاىؽزکت در کارگاُ 

 رٍاى درهاًی الکاى، داًؾگاُ عالهِ طثاطثاییؽزکت در کارگاُ 

 رٍاى درهاًی کَدک تا رٍیکزد آدلزی، اًجوي رٍاًؾٌاعی تزتیتیؽزکت در کارگاُ 

 گؾتالت درهاًی، داًؾگاُ عالهِ طثاطثاییؽزکت در کارگاُ 

 اختالل ؽخصیت هزسی )عثة ؽٌاعی ٍ درهاى(، هزکش هؾاٍرُ راس ؽزکت در کارگاُ

 داًؾگاُ عالهِ طثاطثاییرٍؽْای تحقیق کیفی ٍ آهیختِ،  کارگاُ در ؽزکت

 هؾاٍرُ پیؼ اس اسدٍاج، هزکش هؾاٍرُ آرهاًا ؽزکت در کارگاُ

 پذیزػ ٍ تعْذ، اًجوي رٍاًؾٌاعی ایزاىؽکغتْای عاطفی: رٍیکزد طزحَارُ درهاًی هثتٌی تز ؽزکت در کارگاُ 

اًجوي رٍاًؾٌاعی تکٌیک ّای کارتزدی در تغییز ٍ اصالح رفتار کَدکاى در هحیط ّای آهَسؽی، ؽزکت در کارگاُ 
 ایزاى

 اًجوي رٍاًؾٌاعی ایزاىؽٌاخت درهاًی کَدکاى، ؽزکت در کارگاُ 

 اًجوي رٍاًؾٌاعی ایزاىالت تزٍى عاسی کَدکاى(، فزسًذپزٍری )هذیزیت رفتاری ٍالذیي در هؾکؽزکت در کارگاُ 

 (، هزکش تَاًوٌذعاسی پارًذADHD/LD) ًَرٍفیذتک دٍرُ تخصصی ؽزکت در کارگاُ 

 ًَرٍفیذتک )دٍرُ پیؾزفتِ(، هزکش تَاًوٌذعاسی پارًذ ؽزکت در کارگاُ

 هصاحثِ اًگیشؽی، اًجوي رٍاًؾٌاعی ایزاى ؽزکت در کارگاُ

 ًَرٍفیذتک )دٍرُ پزاتیک(، هزکش اعصاب ٍ رٍاى دالرام ؽزکت در کارگاُ

 ؽزکت در کارگاُ اصَل ٍهثاًی رفتاردرهاًی ؽٌاختی، اًجوي رٍاًؾٌاعی ایزاى

 ؽزکت در کارگاُ آسهَى اًذریافت هَضَع، هزکش هؾاٍرُ ّوزاس

 ؽزکت در کارگاُ ًَرٍفیذتک )دٍرُ هقذهاتی(، هزکش اعصاب ٍ رٍاى دالرام

 کارگاُ هْارتْای سًذگی، تاؽگاُ پضٍّؾگزاى جَاىؽزکت در 
 


