
ادخ مان هب

یدرف تاصخشم

لحم 1359/3/21: دلوت خیرات مظاک دمحم : ردپ مان ییودهک هیمس : یگداوناخ مان و مان
جرک : دلوت

یلیصحت تاصخشم

یتشهب دیهش کینورتکلا : یسانشراک

: دشرا یسانشراک

( یجنس ناور  ) یریگ هزادنا و شجنس : یلیصحت هتشر

18/02: لدعم ییابطابط هم :عال لیصحت لحم هاگشناد

الن:1 یصحتلا عراف نیب رد هبتر

همانشسرپ یبایراجنه و یجنسناور یاه یگ ژ یو یسررب : دشرا یسانشراک ی همان نایاپ عوضوم
لا س رد نارهت رهش یتلود یاه هاگشناد  نایوجشناد نیب رد NPQ تیصخش یم کال ریغ ی

۱۳۸۸ –۸۹ یلیصحت

: ارتکد

( یجنس ناور  ) یریگ هزادنا و شجنس

ییابطابط هم :عال لیصحت لحم هاگشناد

۱۳۹۵ : یلیصحتلا غراف لا س 2: لک ی هبتر 1: یبتک ی هبتر 1389: دورو لا س

و یدرف لماوع ساسا رب ناتسریبد هتشر باختنا یرظن لدم نیودت : ارتکد همان نایاپ عوضوم
یلیصحت هتشر رد تیقفوم رب رثوم یطیحم

Advanced: یسیلگنا نابز هب طلست نازیم

: یصصخت یاه هرود

رس گال مایلیو یللملا نیب هسسوم زا ینامرد تیعقاو همانیهاوگ هدنراد

دزی ناتسا یتسیزهب زا جاودزا زا شیپ یاه ش زومآ یرگیبرم کردم هدنراد

دزی ناتسا یتسیزهب زا ناوج یاه جوز ژه یو جاودزا یاهتراهم یرگیبرم کردم هدنراد

یشهو پژ قباوس



هم عال هاگشناد یملع تأیه یاضعا یشزومآ یبایشزرا یشهو پژ حرط رد یشهو پژ راکمه
ییابطابط

» ناونع اب ناوجون و کدوک یکشزپناور هرگنک نیمراهچ رد رتسوپ تروص هب هلا قم هئارا
« یناتسبد شیپ ناکدوک ADHD صیخشت رد ۴ رلسکو نومزآ یدنمدوس

د « ناتسریبد رد یلیصحت تیقفوم یلع لدم یبای رابتعا و نیودت » تحت هلا قم شریذپ
ییابطابط هم عال هاگشناد یتیبرت یریگ هزادنا یشهو پژ همانلصفر

ناتسریبد رد یلیصحت هتشر باختنا لدم یبای رابتعا و یحارط » ناونع تحت هلا قم شریذپ
ییابطابط هم عال هاگشناد یتیبرت یسانشناور یشهو پژ یملع همانلصف رد «

یعامتجا مولع و یسانشناور یللملا نیب سنارفنک رد یهافش هئارا تروص هب هلا قم شریذپ
نایوجشناد نیب رد دنلب مرف رس گال یاهزاین نومزآ یبایراجنه و تخاس » ناونع تحت

۹۵ هامریت .« دزی رهش دازآ و یتلود یاههاگشناد

مولع رد نیون یاهدرکیور یللملا نیب سنارفنک نیمود رد یهافش هئارا تروص هب هلا قم شریذپ
یم کال ریغ ی همانشسرپ یبایراجنه و یجنسناور یاه یگ ژ یو یسررب » ناونع تحت یناسنا

۹۵ هامریت . « نارهت رهش یتلود یاه هاگشناد  نایوجشناد نیب رد NPQ تیصخش

رد نیون یاه شهو پژ یللملا نیب سنارفنک نیموس رد یهافش هئارا تروص هب هلا قم شریذپ
نازومآ شناد یلیصحت تیقفوم همانشسرپ یبایراجنه و تخاس » ناونع تحت یناسنا مولع

۹۵ هامریت . « یناتسریبد

یشزومآ قباوس

۹۶ نمهب زا داوج ماما یلا ع شزومآ هسسوم یملع تایه

لا س رد ییابطابط هم عال ها گشناد رد یریگ هزادنا و شجنس و قیقحت شور سرد سیردت
90-91 یلیصحت

لا سمین رد جرک دحاو دازآ هاگشناد رد یجنسناور ، یفیصوت رامآ ، یطابنتسا رامآ سورد سیردت
۹۱-۹۰ یلیصحت لا س مود

نونک ات ۱۳۹۲ لا س زا دزی هاگشناد رد یسانشناور ینابم و یجنسناور سورد سیردت

عطقم رد قیقحت شور و یبرجت یسانشناور ، نکفارف و ینیع یاهنومزآ سورد سیردت
نونک ات ۱۳۹۱ زا دزی دازآ هاگشناد دشرا یسانشراک

رانیمس و هاگراک یرازگرب

۹۴ رذآ دزی ناتسرهش نارواشم ژه یو جاودزا زا شیپ هرواشم هاگراک یرازگرب

حرط ) تدم یلا ع شزومآ هسسومر د جاودزا زا شیپ یاه شزومآ یبرم تیبرت هاگراک یرازگرب
۹۵ ناتسمز ( ناناوج و شزرو ترازو ژه یو



۱۳۹۴ دادرخ نادنمراک ژه یو یمادختسا هبحاصم لوصا هاگراک یرازگرب

یتسیزهب نامزاس رظن ریز دزی ناتسا نارواشم و ناسانش ناور یزومآزاب رانیمس نیلوا یرازگرب
ناتسا

یلا ع شزومآ هسسو ر د NEO MMPIو یاه تست شزومآ یصصخت یاه هاگراک یرازگرب
تدم

: یلغش قباوس

نونک ات ۱۳۹۱ لا س زا شناد یجنس ناور یصصخت هرواشم زکرم ینف لوئسم و سسوم

دزی ناتسا ینوناق کش پژ دمتعم جنسناور

دز ی ناتسا لک تسارح دمتعم جنس ناور و رواشم


