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 پیشینه تحصیلی 

 تاریخ پایان   تاریخ شروع تحصیل  دانشگاه محل تحصیل  مدرک تحصیلی 

 1385 1385 علوم تربیتی و روانشناسی اصفهان لیسانس فوق 

 1385 1383 روانشناسی و علوم اجتماعی تهران مرکز لیسانس

 

 پیشینه شغلی 

 ناظر  تاریخ پایان  تاریخ شروع  نام موسسه  عنوان  ردیف

) در حال   1400  کلینیک اینسایت 1

 همکاري(

 

  کنونتا  1390  کاربردي– علمی  دانشگاه  مدرس 2

  تا کنون 1399  کلینیک روانپزشکی و روانشناسی سرو 3

کلینیک روانشناسی والد و کودک پورنگار با نظارت   4

 بیمارستان آتیه 

  تا کنون 1399 

  1399 1397  درمانگر کودک کلینیک حبیبی 5

   1399  درمانگر کودک کلینیک مغز و اعصاب هیربد  6

   1394  توانبخشی شایانمشاور کلینیک  7

   1394  6مشاوره مرکز دانشگاه علمی کاربردي واحد  8

   1394  6دانشجویی دانشگاه واحد    –عضو شوراي انضباطی   9

   1392  مشاوره تلفنی مرکز سالمت برکت تل کارشناس   10



  1393 1390  مرکز نوسازي و تحول اداري سازمان بهزیستی کشور  11

   2011  یونان )آتن(  –مشاور ورزشی بازیهاي جهانی المپیک ویژه  12

   1389  فعالیت در پروژه هاي مربوط به شرکت آبادگران 13

فعالیت در پروژه ها و فعالیتهاي پژوهشی کارخانه   14

 پارس شمین 
 1385   

 

 پیشینه پژوهشی 

 مقالت چاپ شده در مجالت

 تاریخ چاپ  تاریخ پذیرش فصلنامه  مولفین عنوان
  رابطه فرهنگ سازمانی و خویشاوندگرایی بر رضایت شغلی کارکنان

 شرکت مپنا
ژورنال توانبخشی   ،ساجده ؛آتش پور ، حمیدرضا النوربا

 I ایران
 1388 

 ها/سمینارها مقالت ارائه شده در کنفرانس

 تاریخ کشور شهر نام کنفرانس  مولفین عنوان

“ Psychological rehabilitation techniques and 

returning to normal daily function after injury “ 

(ICP 

Noorbala, sajedeh, 

Dadkhah,asghar 

Congress of Psychology  Paris France 13 
JULY 
2014 

“ Relationship between Organization Culture and 
Favoritism with job satisfaction … “ 

Noorbala, sajedeh, 
Dadkhah,asghar 

Congress of Psychology  Paris France 13 
JULY 
2014 

”Effect of music and reminiscence telling on 
depression and loneliness in aging “ international 

Congress of psychology of (ICP) 

Noorbala, sajedeh, 
Dadkhah,asghar 

 South 
Africa 

South 
Africa 

23 -27 
july 

2012 
 

 عالیق پژوهشی 

 
 کودک و نوجوان مهارت هاي فرزندپروري

 ک و نوجوانکود  مهارت هاي زندگی

 کودک و نوجوان رفتاري درمان شناختی

  

 


