
 به نام خدا
 

 اطالعات شخصی

 مریم نورافشان و نام خانوادگی:  منا

 8/10/59 تاریخ تولد : 

 Maryam.nourafshan@gmail.com پست الکترونیک : 

 88687858شماره تماس : 

 

 پیشینه تحصیلی

 معدل تاریخ پایان  تاریخ شروع تحصیل دانشگاه محل تحصیل مدرک تحصیلی

 17.5 95 91 شهید بهشتی روانشناسی خانواده درمانی کارشناسی ارشد

 17.5 88 85 آزاد واحد رودهن مشاوره و راهنمایی کارشناسی

 

 پیشینه شغلی

 ناظر تاریخ پایان تاریخ شروع  نام موسسه عنوان  ردیف

   99 مرکز مشاوره پورنگار یروانشناس یوانشناس و  مدرس  کارگاه هار 1

  91 87 مشاوره دکتر قاضیمرکز  یروانشناس یوانشناس و  مدرس  کارگاه هار 2

  99 95 رشدو  کز مشاوره فرا نگاه نوامر  یروانشناس یروانشناس و  مدرس  کارگاه  ها 3

  91 79  یدکتر قاسم قاض مرکز مشاوره   و مسئول دفتر اریدست 4

  99 82 مراکز مشاوره و مهدهای کودک یروان یآزمون ها مدرس، اجرا و تفسیر 5

  98 93 نشریه دایره دبیر علمی 6

  97 89 رادیو تهران کارشناس برنامه 7

  95 90 ماه تی تی ، کیهان و... مشاور مهد کودک و مدرسه 8

  94 94 سل نوشاک مدیر آموزش 9

 

 



 

 

 

 پیشینه پژوهشی

 مقاالت چاپ شده در مجالت

 تاریخ چاپ تاریخ پذیرش فصلنامه مولفین عنوان

 94بهمن   دایره مریم نورافشان فرزندان کمک گرفت تیترب یبرا عتیتوان از طب یچگونه م

 97خرداد   دایره مریم نورافشان اصول ارتباط موثر 

 91تیر   هدی مریم نورافشان فرزندان تینقش متفاوت پدران و مادران در ترب

 91مهر   هدی مریم نورافشان پسر فرزندان دختر و تیتفاوت ها و نقاط مشترک در ترب

 98دی   ذوزنقه نورافشانمریم  تعمیم افراطیشناخت و راهکارهایی درباره زندگی همانطور که هست؛ 

 هاکتاب

 تاریخ چاپ تاریخ پذیرش انتشارات مولفین عنوان

 یها یروز سرگرم 21 م،یماهر شو

 1ها  یچهارم دبستان ،یمهارت

 1398  انتشارات علمی رضا تبریزی، مریم نورافشان

 یها یروز سرگرم 21 م،یماهر شو

 2ها  یچهارم دبستان ،یمهارت

 1398  یانتشارات علم نورافشان میمر ،یزیرضا تبر

 یها یروز سرگرم 21 م،یماهر شو

 3ها  یچهارم دبستان ،یمهارت

 1398  یانتشارات علم نورافشان میمر ،یزیرضا تبر

 

 عالیق پژوهشی

 کودک و بزرگسال ، مهارتهای زندگیو ارتباط موثر الگوهای ارتباطی  ،ش کودک و نوجوانرشد و پرور هنر درمانی،

 


