رسومه )(CV

نام و نام خانوادگی  :زّرُ ًَرٍزی

پست الکتزونیک Norouzi_zohreh@yahoo.com :
سوابق تحصیلی :
 کارشٌاسی  :رٍاى شٌاسی بالیٌی ؛ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ کاشور
هَضَع پایاى ًاهِ  :هقایسِ سالهت رٍاى ٌّرهٌذاى ٍ افراد عادی.
 کارشٌاسی ارشذ  :رٍاى شٌاسی بالیٌی ؛ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ شاّرٍد
هَضَع پایاى ًاهِ  :بررسی هقایسِ ای تیپ ّای شخصیتی ٍ رضایتوٌذی زًاشَیی بیي هعتاداى هَفق ٍ ًاهَفق
در ترک اعتیاد.

سوابق حزفه ای :
 .1رٍاًشٌاس ٍ هشاٍر درهاى سَء هصرف هَاد ؛ کلیٌیک گلستاى 1389 -1393
 .2کارشٌاس سالهت رٍاى هرکس بْذاشت ثاهي هشْذ 1389 -1391
ّ .3وکاری با بْسیستی در طرح درهاى یار خاًَادگی اعتیاد 1389
 .4رٍاًشٌاس ٍ هشاٍر درهاى سَء هصرف هَاد ؛ کلیٌیک دکتر صابری 1391
 .5هذرس کالس ّای هشاٍرُ حیي ازدٍاج هرکس بْذاشت 1389 - 1391
 .6هذرس دٍرُ ّای هْارتْای فرزًذ پرٍری هرکس بْذاشت 1389 – 1391
 .7هذرس دٍرُ ّای هْارتْای زًذگی هرکس بْذاشت 1389 -1391
 .8رٍاًشٌاس ٍ هشاٍر درهاى سَء هصرف هَاد ؛ کلیٌیک دکتر تَکلی 1392 – 1393
 .9آزهًَگر دپارتواى آزهَى هرکس آرى  -1392تاکٌَى
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سوابق علمی و دوره های گذرانده :
 .1شرکت در ّوایش هٌطقِ ای هشاٍرُ در قرى  21؛ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ قَچاى
 .2شرکت در کالس ّای خصَصی ٍ Sexology ٍ Sex therapyیژُ درهاًگراى  .هذرس  :دکتر
سرگلسایی
 .3گَاّی شرکت در دٍرُ  NLPاًجوي ّیپٌَتیسم بالیٌی
 .4گَاّی شرکت در دٍرُ  Body Languageاًجوي ّیپٌَتیسم بالیٌی
 .5گَاّی شرکت در اٍلیي ّوایش بیي الوللی ّیپٌَتیسم بالیٌی ٍ علَم ٍابستِ
 .6گَاّی سازهاى بْسیستی خراساى رضَی ( ّوکاری در طرح درهاى یار خاًَادگی اعتیاد2/هاُ ٍ 26
ساعت)
 .7گَاّی شرکت در کارگاُ قصِ درهاًی برای اختالالت یادگیری ٍ بیش فعالیً/قص تَجِ (اٍلیي ّوایش
هلی یافتِ ّای علَم شٌاختی در تعلین ٍ تربیت/داًشگاُ فردٍسی)
 .8گَاّی شرکت در چْارهیي ّوایش بیي الوللی رٍاًپسشکی کَدک ٍ ًَجَاى
 .9گَاّی ٍضعیت خذهت هشوَالى قاًَى خذهت پسشکاى ٍ پیراپسشکاى( 24هاُ)
 .10شرکت در کارگاُ هقالِ ًَیسی . ISI
 .11گَاّی شرکت درکارگاُ ًَرٍفیذبک  ،هرکس جاهع آرى.
تقدیز نامه ها :
 تقذیر ًاهِ از هذیر کل دفتر سالهت رٍاًی اجتواعی ٍ اعتیاد ٍزارت بْذاشت بِ هٌاسبت برگساری
ّفتِ سالهت رٍاى
 تقذیرًاهِ از ریاست هرکس بْذاشت ثاهي بِ هٌاسبت  2سال خذهات آهَزشی ٍ ٍظایف هحَلِ در آى
هرکس
 لَح تشکر ٍ تبریک از ریاست هرکس بْذاشت ثاهي بِ هٌاسبت  12اردیبْشت رٍز هعلن
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