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 : هطخصات فردي -1
Personal Details 

 1360/  05/  10  تاریخ تَلذ : 0069745730           کذ هلی :
 سایٌاز : ًام 

 هَدت ًام خاًَادگی:  

 هحسي  ًام پذر : اىتْر  هحل تَلذ:  6835   ضوارُ ضٌاسٌاهِ: 

 2، ٍاحذ 682هیذاى رسالت، ًرسیذُ تِ سرسثس، ج   ًطاًی هحل سکًَت:  02177032470  تلفي تواس: 

  پست الکترًٍیکی: 
saynaz_maveddat@yahoo.com 

 09121344016   تلفي تواس ضرٍري: 

 

 : سَاتك تحصیلی -2

 هعذل

 

 

 کطَر/ ضْر هحل

 تحصیل

رضتِ  گرایص یلهذت تحص ًام ٍاحذ آهَزضی

 تحصیلی

همغع 

 از تا تحصیلی

 فَق دیپلن === === === === === === ===

 1382 1385  داًـگبُ آصاد اػالهی  تْشاى هشوضی 17.59
وَدوبى 

  اػتثٌبیی

 لیساًس سٍاًـٌبػی

 1386 1389  داًـگبُ آصاد اػالهی  تْشاى هشوضی 18.16
وَدوبى 

  اػتثٌبیی

 فَق لیساًس سٍاًـٌبػی

 1393 ;;; داًـگبُ آصاد اػالهی تْشاى هشوضی 18.41
وَدوبى 

 اػتثٌبیی
 سٍاًـٌبػی

 دکترا
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 : سَاتك حرفِ اي  -3
   

 ًام ػاصهاى / ؿشکت

 هذت ّوکاسي

 ػوت

ًَع فعالیت 

)قشاسدادي، پیواًی، 

 سػوی ٍ ...( 

پاسُ ٍقت/ توام ٍقت/ 

 هـاٍسُ
هجوَع تِ  تا اص

 هاُ ػال هاُ ػال هاُ

 –ؿْشداسي تْشاى 

 20هٌطقِ 

اداسُ ػالهت، اداسُ  ػبل 6 00 91 00 85

 اجتوبػی، هذیش هحلِ
 لشاسدادی

 توبم ٍلت

دسهاًگش کلیٌیک ّاي 

 تخصصی سٍاًـٌاػی

ّوچٌبى  00 00 00 86

 فؼبل
هتخصص سٍاًـٌبػی 

 وَدن ٍ ًَجَاى
 لشاسدادی

 پبسُ ٍلت

داًـگاُ آصاد اػالم 

 ؿْش

یه ػبل  00 95 00 93

 تحصیلی
هذسع همطغ وبسؿٌبػی 

 اسؿذ سٍاًـٌبػی
 حك التذسیغ

 پبسُ ٍلت

ٍصاست تْذاؿت ٍ 

 C.M.H.C  -دسهاى 

ّوچٌبى  00 00 00 92

 فؼبل

هؼئَل غشثبلگشی ٍ 

دسهبى حَصُ وَدن ٍ 

 ًَجَاى

 لشاسدادی

 صجح ؿیفت توبم ٍلت

ٍ  هَػؼِ آهَصؿی

 هْش پظٍّـی هٌـَس 

ّوچٌبى  00 00 00 55

 ْبم داسػ سئیغ ّیبت هذیشُ فؼبل
 پبسُ ٍلت

 تْضیؼتی کـَسػاصهاى 

ّوچٌبى  00 00 10 95

 فؼبل

هذیش هؼئَل ٍ هؼئَل 

فٌی هشوض هـبٍسُ ٍ 

خذهبت سٍاًـٌبػی 

تخصصی وَدوبى 

 اػتثٌبیی

 ػْبم داس

 پبسُ ٍلت

کاسؿٌاع سػوی تشًاهِ 

ّاي صًذُ سادیَ ٍ 

 تلَیضیَى

ّوچٌبى  00 00 00 92

 فؼبل
 لشاسدادی وبسؿٌبع هتخصص

 تٍل پبسُ

 

 :دٍرُ ّاي آهَزش زتاى خارجی ٍکاهپیَتر  -4

 آهَصؽ هحل ػطح ًام دٍسُ

 
 هیضاى ػاعات دٍسُ ػال

 صثبى اًگلیؼی
خیلی 

 خَة
 فؼبل خَدآهَص 

;;;;;;;; 

 خَد آهَص هتَػط اوثشیت ًشم افضاسّبی گشافیه
 فؼبل

;;;;;;;; 

 حشفِ ای یت ًشم افضاسّبی آهبساوثش
دٍسُ ّبی داًـگبّی ٍ وبسگبُ ّبی 

 هشتجط

 ;;;;;;;; فؼبل

 خَد آهَص حشفِ ای ػخت افضاس ّبی ػبخت ثبصی
 ;;;;;;;; فؼبل

 فؼبل خَد آهَص حشفِ ای ًشم افضاس ّبی طشاحی ثبصی
;;;;;;;; 
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 :تخصصی ٍاتستِ تِ رضتِ ّاي تحصیلی یدٍرُ ّاي آهَزض  -5

 آهَصؽ هحل ػطح ًام دٍسُ

 
 هیضاى ػاعات دٍسُ ػال

 1384 وبسگبُ خصَصی پیـشفتِ لصِ ًَیؼی خاللبًِ
 ػبػت 30

 لصِ گَیی ٍ دسهبى
 پیـشفتِ

 ػبػت 40 1384  وبسگبُ خصَصی

 لصِ ًَیؼی ٍ دسهبى
 پیـشفتِ

  وبسگبُ خصَصی
 ػبػت 46 1385

ثبصی دسهبًی ثب سٍیىشد 

 ؿٌبختی سفتبسی

 پیـشفتِ
  وبسگبُ ّبی خصَصی

تب  1385اص ػبل 

 1392ػبل 

 ػبػت 268جوؼب حذٍد 

 هَػیمی دسهبًی
 پیـشفتِ

  وبسگبُ ّبی خصَصی
تب  1385اص ػبل 

 1392ػبل 

 ػبػت 268جوؼب حذٍد 

 تئبتش دسهبًی
 پیـشفتِ

 وبسگبُ ّبی خبًِ ٌّشهٌذاى ایشاى
 ػبػت 100 1388

 ٌّش دسهبًی
 پیـشفتِ

  وبسگبُ ّبی خصَصی
تب  1385اص ػبل 

 1392ػبل 

 ػبػت 120جوؼب حذٍد 

 ٍاثؼتِ ثِ سؿتِ ّبی هؼوبسی، گشافیه ٍ استجبطبتٍ ثؼیبسی وبسگبُ ّبی 

 

 

 

 

 

 :تخصصی ٍاتستِ تِ رٍاًطٌاسی ٍ درهاًْاي غیر دارٍیی یدٍرُ ّاي آهَزض  -6

 آهَصؽ هحل ػطح ًام دٍسُ
 

 هیضاى ػاعات دٍسُ ػال

دٍسُ همذهبتی ولیبت ثبصتَاًی 

 ػصجی ؿٌبختی
 CPAS 1391 پیـشفتِ

 ػبػت 16

ؿٌبػبیی ٍ هذاخلِ دس 

 تالالت جٌؼیاخ

 پیـشفتِ
CPAS  1391 16  ػبػت 

 ؿٌبخت دسهبًی وَدوبى
 پیـشفتِ

 اًجوي سٍاًـٌبػی ایشاى
 ػبػت  8 1395

Application of Music 

in Physical and 

Mentalhelth 

 پیـشفتِ
Iran University of Medical 

Sciences 

 ػبػت  64 1383

تـخیص، ؿٌبػبیی ٍ دسهبى 

 اختالالت یبدگیشی

 پیـشفتِ
 هَػؼِ احیبی وَدوبى اػتثٌبیی

 ػبػت  12 1394

حشوتی ٍ -اختالالت سٍاًی

 سٍؿْبی هَثش دسهبى

 پیـشفتِ
  هَػؼِ احیبی وَدوبى اػتثٌبیی

 ػبػت  12 1394
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 خالتثبصی دسهبًی ٍ هذا

 

 پیـشفتِ

 

وبسگبُ ّبی تخصصی خبًن دوتش هٌْبص 

 اػتىی

1392 

 

 ػبػت  36

هَػیمی دسهبًی ٍ سٍؿْبی 

 هذاخلِ

 آصاد دٍسُ خصَصی اػبتیذ داًـگبُ پیـشفتِ

 هشوضی )چٌذیي دٍسُ( تْشاى
1392 

 ػبػت 120

ثبصی دسهبًی ٍ سٍؽ ّبی 

 هذاخلِ

دٍسُ خصَصی اػبتیذ داًـگبُ آصاد  پیـشفتِ

 ضی )چٌذیي دٍسُ(هشو تْشاى
1392 

 ػبػت 120

 .C.B.Tثبصی دسهبًی  
 پیـشفتِ

 1393 تْشاى هشوضی –داًـگبُ آصاد 
 ػبػت  250

ثبصی دسهبًی ٍ سٍؿْبی 

 طیف اٍتیؼن  هذاخلِ

 پیـشفتِ
 1394 تْشاى هشوضی –داًـگبُ آصاد 

 ػبػت  8

تـخیص ٍ طجمِ ثٌذی طیف 

 اٍتیؼن

 پیـشفتِ
 1395 تْشاى هشوضی –داًـگبُ آصاد 

 ػبػت  48

هذاخالت طجمِ ثٌذی ؿذُ 

 طیف اٍتیؼن

 پیـشفتِ
 1395 تْشاى هشوضی –داًـگبُ آصاد 

 ػبػت  12

تـخیص ٍ طجمِ ثٌذی طیف 

 اٍتیؼن

 پیـشفتِ
 1395 تْشاى هشوضی –داًـگبُ آصاد 

 ػبػت 6

دٍسُ تخصصی سٍؿْبی وبس ثب 

 ًبثیٌبیبى

 پیـشفتِ
 1394 تْشاى هشوضی –داًـگبُ آصاد 

 ػبػت 6

دٍسُ تخصصی سٍؿْبی وبس ثب 

 ًبؿٌَایبى

 پیـشفتِ
 1394 تْشاى هشوضی –داًـگبُ آصاد 

 ػبػت 6

دٍسُ جبهغ آهَصؽ ولیبت ٍ 

 سٍاًذسهبًی اػتیبد

 پیـشفتِ
 1390 هَػؼِ داًؾ اػتیبد ٍ سٍاى ؿٌبػی

 ػبػت 48

دٍسُ همذهبتی ولیبت ثبصتَاًی 

 ػصجی ؿٌبختی

 پیـشفتِ
 1390 یهَػؼِ داًؾ اػتیبد ٍ سٍاى ؿٌبػ

 ػبػت 16

ؿٌبػبیی ٍ هذاخلِ دس 

 اختالالت جٌؼی اػتیبد

 پیـشفتِ
 1391 هَػؼِ داًؾ اػتیبد ٍ سٍاى ؿٌبػی

ػبػت 16  

ًخؼتیي ّوبیؾ آهَصؿی 

 وَدوبى اػتثٌبیی

 پیـشفتِ
 1387 ػبصهبى ًظبم سٍاًـٌبػی وـَس

ػبػت  4  

وبسگبُ آهَصؿی هذاخالت 

 وَدوبى اػتثٌبیی

 پیـشفتِ
 1387 ًـٌبػی وـَسػبصهبى ًظبم سٍا

ػبػت  16  

 وبسگبُ هَػیمی دسهبًی
 پیـشفتِ

 هیالدی 2016 داًـىذُ سٍاًـٌبػی –داًـگبُ تْشاى 
ػبػت  16  

وبسگبُ آهَصؿی تخصصی 

 ؿٌبخت دسهبًی وَدوبى

 پیـشفتِ
 1395 اًجوي سٍاًـٌبػی ایشاى

ػبػت  8  

تـخیص، ؿٌبػبیی ٍ دسهبى 

 اختالالت یبدگیشی

 پیـشفتِ
 1394 هشوض احیب

ػبػت  12  

 حشوتی -اختالالت سٍاًی
 پیـشفتِ

 1394 هشوض احیب
ػبػت  12  

 سٍاًـٌبػی وَدوبى اػتثٌبییٍ ثؼیبسی وبسگبُ ّبی ٍاثؼتِ ثِ سؿتِ 
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 تَاًایی ّاي گرٍّی یا اجتواعی  :    -7     

 

  در داخل کطَرترگسار کٌٌذُ ّوایص ّاي تیي الوللی  

 عوَهی ٍ داًطگاّی  -رٍاًطٌاسی  ف در حَزُترگسار کٌٌذُ ًوایطگاُ ّاي هختل 

  غح عوَهی )ٍالذیي ٍ کَدکاى( سترگسار کٌٌذُ کارگاُ ّاي تخصصی ٍ آهَزضی در 

 التحصیالى غترگسار کٌٌذُ کارگاُ ّاي تخصصی ٍ آهَزضی در سغح داًطجَیاى ٍ فار 

 ترگسار کٌٌذُ کارگاُ ّاي آهَزضی تاز آهَزي پرسٌل ادارات 

 ر ضرایظ سختهذیریت تین تْراى د 

 هذیریت ّواٌّگی تین ّاي هختلف علوی ٍ ٌّري 

  ترًاهِ ّاي آهَزضی چٌذ هٌظَرُترگساري هساتمات کطَري ٍ رّثري هذیریت 

  ًفر 50ترگساري کارگاُ ّاي عولی کَدکاى در هحیظ ّاي تیص از 

 ترگساري ّوایص ّاي عولی حَزُ ّاي هختلف اختالالت تِ ٍیژُ اٍتیسن 

 ًفر 100تخصصی تیص از  ترگساري کارگاُ ّاي 

 اجراي ترًاهِ ّاي زًذُ رادیَیی 

 اجراي ترًاهِ ّاي زًذُ تلَیسیًَی 

 .اجراي ترًاهِ ّاي آهَزضی خاظ تراي کَدکاى آّستِ گام 

 .تسیاري تَاًایی ّاي هطاتِ در ایي حَزُ ّا ٍ 
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 فمظ در حَزُ رٍاًطٌاسی  : پژٍّطی  _ سَاتك علوی  -8         

 

 ي تحقیق:عٌاٍی

 

 

 صهاى اًجام تحقیق:

 

 کاس فشهاي ؿوا: 

 

پشٍطُ تضسگ اػتعذادیاتی چٌذ ؿاخِ اي تش 

اػاع هتذ ٌّشي ٍ تاصي ّاي هشتثط تا آًالیض 

 سفتاس هغض

سال تِ ّوراُ تین پژٍّطی  12

ًفرُ تا تخصع ّاي هختلف  9

 در جْت ارتثاط تیي رضتِ اي

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی

 

 حلیل تاصي ٍ تاصي دسهاًیپشٍطُ ت

 

 ًفرُ 3سال تِ ّوراُ تین  2
 

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی

 

پشٍطُ تحلیل تاصي ٍ طثقِ تٌذي هذاخالت تش 

 اػاع ػطح یادگیشي )َّؽ تْش(

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی  ًفرُ 3سال تِ ّوراُ تین  2

ًقؾ صهاى )اص طشیق پخؾ صذاي اراى( تشاي 

 پیؾ اص صایواى جٌیي تشتیت

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 1حذٍد 

دس  )ضشب آٌّگ(  ًقؾ سیتن ٍ صذاي سیتن

تشتیت یادگیشي کَدکاى داساي اختالالت 

 یادگیشي

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 2حذٍد 

دس  )ضشب آٌّگ( ًقؾ سیتن ٍ صذاي سیتن

تا َّؽ تْش پاییي تشتیت یادگیشي کَدکاى 

 (00 – 00)َّؽ تْش 

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 3حذٍد 

ًقؾ سیتن ٍ صذاي ضشب آٌّگ ّا دس 

یادگیشي کَدکاى داساي اختالالت یادگیشي 

 هَقت.

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 1حذٍد 

ًقؾ سیتن ٍ صذاي ضشب آٌّگ ّا دس 

داساي اختالالت یادگیشي یادگیشي کَدکاى 

 دائوی.

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 1حذٍد 

ًقؾ سیتن ٍ صذاي ضشب آٌّگ ّا دس 

 یادگیشي کَدکاى طیف اٍتیؼن.

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 1حذٍد 

ًقؾ سًگ  ٍ تٌالیتِ سًگ ّا دس سًٍذ یادگیشي 

 یشي هَقت.کَدکاى داساي اختالالت یادگ

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 1حذٍد 

ًقؾ سًگ  ٍ تٌالیتِ سًگ ّا دس سًٍذ یادگیشي 

 کَدکاى داساي اختالالت یادگیشي دائوی.

 عاللِ ضخصی تا تاهیي اعتثار ضخصی سال  ضوسی 1حذٍد 



8 

 

 فمظ در حَزُ رٍاًطٌاسی : پژٍّطی  _ علوی  دست آٍرد ّاي  -9

 : کاس فشها تعذاد تاصي: صهاى اًجام تحقیق: :حقیقعٌاٍیي ت

طشاحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ حَصُ اػتعذادیاتی چٌذ 

 ؿاخِ اي تشاي طثقِ تٌذي گشٍُ ّاي ػٌی هشتَطِ
ًفشُ ثب  9پظٍّـی ثِ ّوشاُ تین سبل  21

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش.تخصص ّبی هختلف

تاصي اص ًَع  25

Board Game 

ولیٌیه 

ٌـَس ه

 هْش

 رفع اختالالت ریاضیطشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

تِ ٍػیلِ صتالِ ّاي تاصیافتی ٍ دس دػتشع عوَم.  )دسب تطشي 

 ّاي پت(

 

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش.  سٍایی ثَدى آصهَى

ثبصی اص ًَع  18
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

 رفع اختالالت اهالیی ذ تاصي ّاي هشتَط تِ طشحی ٍ تَلی

)دسب تطشي  تِ ٍػیلِ صتالِ ّاي تاصیافتی ٍ دس دػتشع عوَم.

 ّاي پت(

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  9
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

ع اختالالت تجسن رفطشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

  تِ ٍػیلِ صتالِ ّاي تاصیافتی ٍ دس دػتشع عوَم. فضایی 

 )دسب تطشي ٍ خَد تطشي ّاي پت(

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  7
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

الت رفع اختالطشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

   تِ ٍػیلِ صتالِ ّاي تاصیافتی ٍ دس دػتشع عوَم. ضٌیذاري 

 )تطشي ّاي پت ٍ ػین هؼی ًشم(

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  5
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

رفع اختالالت طشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

تِ ٍػیلِ هتشیال ّاي فلضي، ػٌگی ٍ ؿیـِ اي ٍ دس  اري ضٌیذ

    دػتشع عوَم.

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  2
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

رفع اختالالت طشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

ػیلِ هتشیال ّاي اسصاى قیوت  تِ ٍ ّواٌّگی دٍ ًیوکرُ هغس 

    ٍ دس دػتشع عوَم.

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  20
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

تِ  رفع اختالالت ًظن طشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

ي ٍ دس دػتشع ٍػیلِ هتشیال ّاي فلضي، ػٌگی ٍ ؿیـِ ا

    عوَم.

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  12
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

رفع اختالالت تَجِ ٍ طشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

تِ ٍػیلِ هتشیال ّاي فلضي، ػٌگی، پالػتیکی ٍ ؿیـِ  تورکس 

    دػتشع عوَم.اي ٍ دس 

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  9
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

 رفع اختالالت ترتیتی طشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

 تِ ٍػیلِ هتشیال ّاي تاصیافتی. دس دػتشع عوَم.
تبییذ ؿوؼی ثِ دلیل   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  14
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

رفع اختالالت طشحی ٍ تَلیذ تاصي ّاي هشتَط تِ 

 تِ ٍػیلِ هتشیال ّاي تاصیافتی ٍ دس دػتشع . اضغراتی 

ؿوؼی ثِ دلیل تبییذ   سبل 2حذٍد 

 پژٍّص ّب( )ّوضهبى ثب دیگش. سٍایی ثَدى آصهَى 

ثبصی اص ًَع  15
Board Game 

ولیٌیه 

هٌـَس 

 هْش

تاصي دس حال پظٍّؾ سا دس ساػتاي تْثَد  110تاصي تاییذ ؿذُ علوی ٍ  143 جوعا ایٌجاًة تِ کوک تشخی ّوکاساى ٍ پظٍّـگشاى تعذاد

  هَسد تاصي هزکَس سا سٍاًِ تاصاس ًوایین. 320ًین تواهی تتَا 1300اهیذ اػت تا پایاى ػال  سًٍذ هذاخالت طشاحی ٍ تَلیذ ًوَدُ این.
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  :ًطر چاج ٍ  حَزُ دست آٍرد ّاي  -10

 

ًام کتة ٍ هقاالت 

 هٌتـش ؿذُ

ًام ًَیؼٌذُ یا  صهاى اًتـاس اسائِ کٌفشاًغ

 ًَیؼٌذگاى

 

 هحل چاج یا اسائِ

هجوَعِ کتاب ّاي 

لصِ "جلذي  91

 "درهاًی

 اخَاى عغار احوذ دس حال صفحِ آسایی ًذاضتِ

 دکتر سایٌاز هَدت

تِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

تخصصی سالهت رٍاى 

 ایراى

هجوَعِ کتاب ّاي 

تازي "جلذي  5

 "درهاًی ًَیي

دس حال ٍیشاػتاسي ٍ  ًذاضتِ

طشاحی ٍ عکاػی 

 صفخات داخلی

 احوذ اخَاى عغار

 دکتر سایٌاز هَدت

 فاعوِ عادلی

تِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

 تخصصی سالهت رٍاى

 ایراى

هجوَعِ کتاب ّاي 

جلذي  3

رٍاًطٌاسی تِ زتاى "

 "سادُ

 احوذ اخَاى عغار دس حال ٍیشاػتاسي ًذاضتِ

 دکتر سایٌاز هَدت

تِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

تخصصی سالهت رٍاى 

 ایراى

کارترد "کتاب 

هَسیمی ٍ حرکت 

تر ادران فضا ٍ 

 "زهاى

داًطگاُ آزاد 

اسالهی ٍاحذ تْراى 

 هرکسي

 ًَیسٌذُ: آهادُ چاج

 دکتر سایٌاز هَدت

 ٍیراستار:

 احوذ اخَاى عغار

تِ سفارش سازهاى هردهی ٍ 

تخصصی سالهت رٍاى 

 ایراى

فیلن سیٌوایی 

 "هسیر"

پخص از ضثکِ 

 هستٌذ

 کارگرداى: 1305

 هحوذ رضا ًیازي

 هطاٍر رٍاًطٌاسی:

 سایٌاز هَدت

 تِ سفارش ضثکِ هستٌذ سیوا

 

 

 ًَیسٌذگی ایٌجاًة تِ چاج رسیذُ است. ّن زهاى چٌذ جلذ کتاب رهاى ّن تِ
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 در لیست تاال فمظ هَارد داراي اّویت تراي ایٌجاًة ًَضتِ ضذُ است.

 

 

 

 

 عٌاٍیي افتخارات:    -11

 

 برگسار کٌٌذُ سبل وؼت افتخبسات دس: ػبصهبًی ٍ دٍلتی

دریافت لَح افتخار 

 از ضْردار ّوذاى

تشگضاسي آهَصًذُ 

کاسگاُ فشصًذ پشٍسي 

 ٍیظُ هعاٍت فشٌّگی

 هعاًٍت فشٌّگی ؿْشداسي ّوذاى 1302

لَح افتخار  دریافت

 از ضْردار ّوذاى

تشگضاسي آهَصًذُ 

کاسگاُ پیـگیشي اص 

ٍیظُ هعاٍت  -اعتیاد 

 فشٌّگی

 هعاًٍت فشٌّگی ؿْشداسي ّوذاى 1303

دریافت لَح افتخار 

 از ضْردار رضت

تشگضاسي آهَصًذُ 

کاسگاُ فشصًذ پشٍسي 

 ٍیظُ هعاٍت فشٌّگی

 هعاًٍت فشٌّگی ؿْشداسي سؿت 1302

ِ دریافت تمذیر ًاه

از ریاست هحترم 

ادارُ کار ٍ رفاُ 

اجتواعی استاى 

 ّوذاى

تشگضاسي آهَصًذُ 

کاسگاُ فشصًذ پشٍسي 

 ٍیظُ تعاًٍی ّاي اػتاى

 اداسُ کل کاس، تعاٍى ٍ سفاُ اجتواعی اػتاى ّوذاى 1304

دریافت تمذیر ًاهِ 

از ضْردار هحترم 

 تْراى 20هٌغمِ 

پیشٍ تشگضاسي کاسگاُ 

فشصًذ پشٍسي ٍیظُ 

 20هٌطقِ  ػاکٌاى

 ؿْشي تْشاى

 20هعاًٍت فشٌّگی ٍ اجتواعی ؿْشداسي هٌطقِ  1302
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 :در حَزُ رٍاًطٌاسی سایٌاز هَدت تذریس ٍ آهَزش ّاي کارگاّی 

 

میسان آموزش هر  شرح کبرگبه ردیف

 دوره به سبعت

 سبزمبن یب مجموعه تعداد دفعبت دوره اتتعداد نفر

کبرگبُ آهَزضی هراحل رضذ کَدک  2

 ٍ ًَجَاى

داًطگبُ علَم  2 ًفر 03 سبعت  12

 پسضکی تْراى

داًطگبُ علَم  1 ًفر 13 سبعت 21 کبرگبُ آهَزضی اختالالت ضخصیت 1

 پسضکی تْراى

 عبدهرکس هطبٍرُ هی 1 ًفر 53 سبعت 21 کبرگبُ آهَزضی یکپبرچگی حسی 0

هرکس هطبٍرُ  1 ًفر 03 سبعت 21 کبرگبُ آهَزضی یکپبرچگی حسی 2

تخصصی هٌطَر 

 سالهت هْر

کبرگبُ آهَزضی تطخیص ٍ  5

 ADHDهذاخالت کَدکبى 

سبعت 21 ًفر 03   هرکس هطبٍرُ هیعبد 5 

کبرگبُ آهَزضی تطخیص ٍ  1

 ADHDهذاخالت کَدکبى 

سبعت 21 ًفر 03  هرکس هطبٍرُ  5 

تخصصی هٌطَر 

 هْر سالهت

سبعت 21 کبرگبُ آهَزضی یکپبرچگی حسی 0 ًفر 03  سبزهبى سالهت رٍاى  1 

 ایراى

کبرگبُ آهَزضی تطخیص ٍ  8

 ADHDهذاخالت کَدکبى 

سبعت 21 ًفر 03  سبزهبى سالهت رٍاى  1 

 ایراى

کبرگبُ آهَزضی تطخیص ٍ  9

هذاخالت کَدکبى دارای اختالل 

 یبدگیری

سبعت 21 ًفر 03  ى سبزهبى سالهت رٍا 5 

 ایراى

کبرگبُ آهَزضی تطخیص ٍ  23

هذاخالت کَدکبى دارای اختالل 

 یبدگیری

سبعت 21 ًفر 03  هرکس هطبٍرُ  5 

تخصصی هٌطَر 

 سالهت هْر

کبرگبُ آهَزضی تطخیص ٍ  22

هذاخالت کَدکبى دارای اختالل 

 یبدگیری

سبعت 21 ًفر 03   هرکس هطبٍرُ هیعبد 5 

کبرگبُ آهَزضی تطخیص ٍ  21

بى دارای اختالل هذاخالت کَدک

 یبدگیری

سبعت 21 ًفر 03  داًطگبُ علَم  5 

 پسضکی تْراى

چگًَگی ضٌبخت ٍ استفبدُ از زببى  20

 بذى در هحیط ضغلی

سبزهبى اًتقبل خَى  5 ًفر 03 سبعت 21

 هٌببع اًسبًی –ایراى 

چگًَگی ضٌبخت ٍ استفبدُ از زببى  22

 بذى در هحیط ضغلی

 ضْرداری هرکسی 1 ًفر 13 سبعت 21

 ّوذاى

چگًَگی ضٌبخت ٍ استفبدُ از زببى  25

 بذى در هحیط ضغلی

ضْرداری هرکسی  0 ًفر  85 سبعت 21

 رضت

کبرگبُ تربیت فرزًذاى در خبًَادُ  21

 ایراًی

ضْرداری هرکسی  2 ًفر 05 سبعت 8

 ّوذاى
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20 

 

کبرگبُ تربیت فرزًذاى در خبًَادُ 

 ایراًی

 

 سبعت 8

 

 ًفر 15

 

1 

 

ضْرداری هرکسی 

 رضت

کبرگبُ تربیت هربیبى تخصصی  28

 کَدک

کبًَى پرٍرش فکری  1 ًفر  25 سبعت 21

 کَدکبى ٍ ًَجَاًبى

کبرگبُ آهَزش هقذهبتی  29

 استعذادیببی )ٍیژُ هربیبى(

سبعت 21 ًفر 25  کبًَى پرٍرش فکری  1 

 کَدکبى ٍ ًَجَاًبى

کبرگبُ آهَزش هقذهبتی  13

 استعذادیببی )ٍیژُ هذیراى(

سبعت 21 رًف 25  کبًَى پرٍرش فکری  1 

 کَدکبى ٍ ًَجَاًبى

کبرگبُ ببزی درهبًی بِ رٍش  12

 ضٌبختی رفتبری  هقذهبتی

داًطجَیبى  13 ًفرُ 23 سبعت 12

 رٍاًطٌبسی

بِ رٍش  کبرگبُ ببزی درهبًی 11

 هقذهبتی ضٌبختی رفتبری 

التحصیالى  غفبر 21 ًفرُ 13 سبعت 12

کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

داًطجَیبى  13 ًفرُ 23 سبعت 12 ی درهبًی پیطرفتِکبرگبُ ببز 10

 رٍاًطٌبسی

التحصیالى  غفبر 21 ًفرُ 13 سبعت 12 کبرگبُ ببزی درهبًی پیطرفتِ 12

کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ ٌّر درهبًی ٍ تربیت ببزی  15

التحصیالى  غدرهبًگر )ٍیژُ فبر

 رٍاًطٌبسی(

التحصیالى  غفبر 8 ًفرُ 13 سبعت 12

ضٌبسی ارضذ کبر

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ تربیت درهبًگراى ٍ طراحبى  11

 ببزی ّبی درهبًی جذی

التحصیالى  غفبر 23 ًفرُ 13 سبعت 12

کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ هذاخالت ببزی درهبًی ٍ  10

 هَسیقی درهبًی

التحصیالى  غفبر 2 ًفرُ 25 سبعت 12

کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

ببزی درهبًی کبرگبُ تخصصی  18

 اضطراة

التحصیالى  غفبر 05 ًفرُ 23 سبعتِ 2

 کبرضٌبسی ارضذ 

کبرگبُ تخصصی ببزی درهبًی فَبیب ٍ  19

 ترس ّبی ریطِ دار

التحصیالى  غفبر 05 ًفرُ 23 سبعتِ  2

 کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ تخصصی ببزی درهبًی  03

 افسردگی

التحصیالى  غفبر 05 ًفرُ 23 سبعتِ 2

 ضٌبسی ارضذ کبر

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ تخصصی ببزی درهبًی اًگیسُ  02

 ٍ راّکبر ّبی پرٍرش رّي

التحصیالى  غفبر 05 ًفرُ 23 سبعتِ 2

 کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ تخصصی ببزی درهبًی تربیت  01

 ًَجَاى سرکص

 

التحصیالى  غفبر 05 ًفرُ 23 سبعتِ 2

 کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی
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00 

 

 

برگبُ تخصصی ببزی درهبًی جرات ک

 ٍرزی ٍ تقَیت اعتوبد بِ ًفس

 

 سبعتِ 2

 

 ًفرُ 23

 

05 

 

 

التحصیالى  غفبر

 کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ تخصصی تحلیل ببزی برای  02

 ببزی درهبًگراى

التحصیالى  غفبر 28 ًفرُ 8 سبعتِ 21

 کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

رای کبرگبُ تخصصی تحلیل ببزی ب 05

 ببزی درهبًگراى

التحصیالى  غفبر 9 ًفرُ 8 سبعتِ 23

 دکترای تخصصی 

کبرگبُ تقَیت حبفظِ فضبیی  01

درهبًگراى، در راستبی رٍیکرد 

 .C.B.Tدرهبًی 

التحصیالى  غفبر 22 ًفرُ 8 سبعتِ 22

 کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ تقَیت حبفظِ فضبیی  00

درهبًگراى، در راستبی رٍیکرد 

 .C.B.Tبًی دره

التحصیالى  غفبر 9 ًفرُ 8 سبعتِ 23

دکترای تخصصی 

 رٍاًطٌبسی

فرزًذ پرٍری ٍیژُ  .P.M.Tکبرگبُ  08

 سبل 21تب  1ٍالذیي 

سبعتِ  21 ثبت ًبم عوَهی  23 ًفرُ  23 

 ٍالذیي

فرزًذ پرٍری ٍیژُ  .P.M.Tکبرگبُ  09

 سبل 21تب  1ٍالذیي 

سبعتِ  21 التحصیالى  غفبر 2 ًفرُ  15 

 رضٌبسی ارضذ کب

 رٍاًطٌبسی

کبرگبُ تطخیص ٍ هذاخالت کَدکبى  23

 دارای ًقص تَجِ ٍ تورکس

سبعتِ  21 سبزهبى سالهت رٍاى  5 ًفرُ  15 

 ایراى

کبرگبُ تطخیص ٍ هذاخالت کَدکبى  22

 دارای ًقص تَجِ ٍ تورکس

سبعتِ  21 کلیٌیک آهَزضی  2 ًفرُ  15 

 تخصصی هیعبد

هبریب کبرگبُ آهَزش سبک ٍ رٍش  21

 هًَتِ سَری

سبعتِ  21 کلیٌیک آهَزضی  0 ًفرُ  15 

 تخصصی هیعبد

کبرگبُ آهَزش سبک ٍ رٍش هبریب  20

 هًَتِ سَری

سبعتِ  21 سبزهبى سالهت رٍاى  1 ًفرُ  15 

 ایراى

کبرگبُ آهَزش سبک ٍ رٍش  22

 ٍیگَتسکی

سبعتِ  21 کلیٌیک آهَزضی  1 ًفرُ  15 

 تخصصی هیعبد

ٍ رٍش  کبرگبُ آهَزش سبک 25

 ٍیگَتسکی

سبعتِ  21 سبزهبى سالهت رٍاى  5 ًفرُ  15 

 ایراى

کبرگبُ ببزی درهبًی کَدک هحَر  21

 هقذهبتی

التحصیالى  غفبر 23 ًفرُ 13 سبعت 12

کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

 کبرگبُ ببزی درهبًی کَدک هحَر  20

 پیطرفتِ

التحصیالى  غفبر 8 ًفرُ 13 سبعت 12

کبرضٌبسی ارضذ 

 رٍاًطٌبسی

ٍ پرٍرش درهبًگر ٍ کبرگبُ آهَزش  28

  در حَزُ اختالالت یبدگیریببزی درهبًگر 
 (هراکس اختالل یبدگیری )ٍیژُ هربیبى

سبعت 21 ًفر 95  آهَزش ٍ هبى سبز 1 

پرٍرش استثٌبیی 

 کطَر
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ٍ پرٍرش درهبًگر ٍ کبرگبُ آهَزش 

  در حَزُ اختالالت یبدگیریببزی درهبًگر 
 هراکس اختالل یبدگیری هذیراى)ٍیژُ 

 (خصَصی ٍابستِ بِ سبزهبى

 

سبعت 21  

 

 

ًفر 215  
 

1 

 

آهَزش ٍ هبى سبز

پرٍرش استثٌبیی 

 کطَر
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ٍ پرٍرش درهبًگر ٍ کبرگبُ آهَزش 

در حَزُ اختالالت ببزی درهبًگر 

هراکس  هذیراى)ٍیژُ   یبدگیری

 (سبزهبى دٍلتی اختالل یبدگیری

 

سبعت 21  

 

 

ًفر 223  

 

1 

 

آهَزش ٍ هبى سبز

پرٍرش استثٌبیی 

 کطَر

 

 ٍ تسیاري کارگاُ ّاي دیگر در حَزُ رٍاًطٌاسی کِ الزم تِ رکر ًوی تاضٌذ.

 

 :عـالئـــك  -12        
  

 هنر درمبنی 

o هختلف ػٌی تَاًؼتین سٍؿْبی جذیذ وابس   ثب ثْشُ گیشی اص داًؾ ٌّشّبی تجؼوی ٍ ًیض ؿٌبخت سٍؿْبی آهَصؿی گشٍُ ّبی

ػابل اػات واِ دس     5ٍالذیي سا ثِ ثوش ثشػبًین ٍ دس حبل حبضش ًیض ایي سًٍذ ثاِ هاذت    ثب فشد داسًذُ اختالل ٍ ّوچٌیي آهَصؿْبی الصم

 ولیٌیىْبی سٍاًـٌبػی هشتجط ثب هَػؼِ هب دس حبل اجشا هی ثبؿذ.

 موسیقی درمبنی 

o         ثش اػبع داًؾ هَػیمی والػیه ٍ ًیض ؿٌبخت آٍاّب ٍ گفتبسّبی هَػیمبیی، ثاش آى ؿاذم تاب ثاِ ّواشاُ تاین سٍاًـٌبػای ٍ ًیاض 

ّوىبسی ثؼیبس اسصؿوٌذ اػبتیذ هَػیمی والػیه وَدن سٍؿْبی جذیاذی دس تٌظاین سیاتن، هتاش ٍ ّابسهًَی رّاي فاشد داسای        

ػبل اػت وِ دس حبل اجاشای طاشح ٍ دسهابى اخاتالالت های       4اختالل ایجبد ًوبئین ٍ اص ایي سٍ پغ اص پبیلَت طشح هزوَس هذت 

 ثبؿین.

 تئبتر درمبنی و حرکت درمبنی 

o گؼتشُ فؼبلیتْبی حشوتی ٍ ًوبیـی، ّوچٌیي ثْشُ جؼتي اص لذست خاللیت گفتابسی ٍ ًوبیـای ثیـاتش هاشاجؼیي دس     ثب تَجِ ث ِ

ایشاى، تَاًؼتین هشحلِ جذیذی اص تئبتش دسهبًی ٍ گفتبس دسهبًی سا ثب ثبال ثشدى تَاى رخیشُ اطالػبت دس حبفظِ وَتابُ هاذت ٍ ثلٌاذ    

اختالل ثِ توشوض ثش سًٍذ پشٍطُ سا ثِ ػشصِ ظَْس ثشػبًین. اص ایاي سٍ سًٍاذ دسهابى ًیاض      هذت، ًیض ػاللِ هٌذ وشدى هشاجؼیي داسای

ػبل اػت وِ ایي سًٍاذ دس حابل    3دچبس تحَالت طسف ٍ ًیض تؼْیل دس ثْجَد فشد سا ثشای هب ثِ اسهغبى داؿتِ اػت. دس حبل حبضش 

 اجشا هی ثبؿذ.

 ببزی درمبنی 

o یتْبی سٍاًـٌبختی ٍ ًیض داسا ثَدى صیشػبخت ّبی گؼتشدُ دس ػطح جْبى، ثش آى ؿذین تاب  ثب تَجِ ثِ گؼتشدگی ایي حیطِ اص فؼبل

ثب ّوگي وشدى ٍ ٌّجبس وشدى فشٌّگ ایشاًی، اص ثبصی ّبیی وِ خشیذ آى ثشای ػطح هتَػط التصبدی دس جبهؼِ همذٍس هی ثبؿاذ،  

ػبل اػات واِ دس ایاي     2ثِ لطف خذاًٍذ هٌبى، هذت سًٍذ جذیذی دس ػشػت ثخـیذى ثِ هؼیش دسهبى ایجبد ًوبئین. اص آیي سٍ ٍ 
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 هؼیش ًیض ثِ ًتیجِ سػیذُ این ٍ دس حبل اجشای آى ثب سًٍذ دسهبًی وَتبُ هذت هی ثبؿین.

o     ٍ ضوٌب ثٌذُ تَاًؼتِ ام دس ػبلْبی گزؿتِ ثشای گشٍُ ّبی ػبدی ٍ گشٍُ ّبی داسای اختالل، ّوچٌیي ثاشای هؼلَلیتْابی ؿاٌَایی

 صی سا طشاحی وٌن.ثب 57ثیٌبیی تؼذاد 

 هنر درمبنی ترکیبی 

o   :هَسییقی ٍ  گبّی هَضَػبت چٌذ ؿبخِ ای ٍ ًیض ثشخی هشاجؼبى ثب داهٌِ تحول پبئیي هب سا ثِ ػوت دسهبًْبی تشویجی ّوچاَى

ًقبضی ٍ تئبتر درهبًی  –هَسیقی ٍ ًقبضی درهبًی  –هَسیقی ٍ ببزی درهبًی  –هَسیقی ٍ ٌّر درهبًی  –تئبتر درهبًی 

ٍ  گل درهبًی ٍ رییتن بَسییلِ آة درهیبًی    –گل درهبًی ٍ هَسیقی  –گل درهبًی ٍ ًقبضی  –ٍ ببزی درهبًی  ًقبضی –

 چٌذ سٍؽ تشویجی دیگش ػَق دادًذ.

 

 

 :ایسوابق حرفه - 31
 

 : مسئولیتهبی اداری و سبزمبنی 

  : شهرداری تهران
  ِلاِ ٍ هؼائَل خبًاِ ػاالهت دس دٍسُ ّابی      تْشاى، هاذیشیت ػاشای هح   20هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی ؿْشداسی هٌطم

 ػبل. 5هختلف خذهت دس ؿْشداسی تْشاى. جوؼب 

  : مطبوعبت
  ِػبل 2. "وَدن هي"دثیش تحشیشیِ  هجل 

 

 .ًَیؼٌذُ همبالت هختلف جْت سٍصًبهِ ّبی: اػتوبد، ّوـْشی، جبم جن، ٍ ًیض ثشخی هطجَػبت دیگش ثِ صَست هَسدی 

 هؼبًٍت پظٍّـی. -تجلیغبت اػالهی وـَس هـبٍس سٍاًـٌبػی هجلِ وَدن ػبصهبى 

 هؼبًٍت پظٍّـی. -هـبٍس سٍاًـٌبػی هجلِ ًَجَاى ػبصهبى تجلیغبت اػالهی وـَس 

 هؼبًٍت پظٍّـی. -هـبٍس سٍاًـٌبػی هجلِ خبًَادُ ػبصهبى تجلیغبت اػالهی وـَس 

 : مشبوره و کبرشنبسی

  واَدن ٍ خابًَادُ دس ثشًبهاِ خبًاِ ٍ      حاَصُ ت هختلاف  ثب هَضاَػب  برًبهِ تلَیسیًَی 5ٍ  برًبهِ رادیَیی 9وبسؿٌبػی

 ثِ صَست صًذُ. ، سادیَ ػالهت، سادیَ جَاى ٍ ؿجىِ دٍ ػیوب دس ثشًبهِ ػصش خبًَادُخبًَادُ سادیَ ایشاى

 ولیٌیه هؼتجش وـَس دس ّویي حَصُ 15ـىالت ٍ اختالالت وَدن ٍ خبًَادُ ٍ فؼبلیت دس هـبٍسُ ٍ تـخیص ه. 

 : سوابق مدیریت

 ػبهل هَػؼِ آهَصؿی ٍ پظٍّـی هٌـَس هْش.ت هذیشی 

 هذیشیت فشٌّگی ػبصهبى ػالهت سٍاى ایشاى 
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 )سیبػت ّیبت هذیشُ ػبصهبى ػالهت سٍاى ایشاى )ٍصاست وـَس 

 )سیبػت ّیبت هذیشُ وبًَى آهَصؿْبی تىویلی فبسق التحصیالى هْش )ٍصاست وـَس 

 ( سیبػت ّیبت هذیشُ وبًَى حوبیت اص وَدن دس خبًَادُ هْش)ٍصاست وـَس 

  .صبحت اهتیبص ٍ هذیش هؼئَل هشوض آهَصؿْبی  تخصصی ٌّشی وَدوبى اػتثٌبیی هٌـَس هْش 

  ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس(صبحت اهتیبص ٍ هذیش هؼئَل هشوض هـبٍسُ ٍ خذهبت سٍاًـٌبػی تخصصی وَدوبى اػتثٌبیی هْش( 

 

 

 

 

 Additional information                                                                          سبیر اطالعبت:  

  

ّویـاِ چٌاذیي    گزؿاتِ، خَد ثِ اطالع هی سػبًن وِ دس ػابلْبی   ّبی ثب تَجِ ثِ گؼتشُ فؼبلیت سبیٌبز هَدتایٌجبًت 

واَدن ٍ ًَجاَاى ثاَدُ ٍ    ثب جذیت حَصُ فؼبلیت ثٌذُ ٍاثؼتِ ثاِ سٍاًـٌبػای    فؼبلیت ٍ ػاللِ ؿخصی سا پیگیشی وشدُ ام ٍ

 .دس اوثش دٍساى صًذگی ؿغل ّبی هختلفی سا ثِ صَست ّوضهبى اداسُ وشدُ ام ّؼت.

 

 

 اسادتوٌذ ؿوب

 ػبیٌبص هَدت

 دوتشای تخصصی سٍاًـٌبػی وَدن ٍ ًَجَاى

 

 

 


