بسمه تعالی
مشخصات فردی و سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی
نام :آرزي

نام خانوادگی :علی آتادیان

مقطع کارشناسی :مامایی ،داوؽگاٌ علًم پسؼکی مازوذران ،فارغ التحصیل ظال 1377
مقطع کارشناسی ارشذ :رياوؽىاظی عمًمی ،داوؽگاٌ آزاد اظالمی -ياحذ علًم ي تحقیقات
معذل کارشناسی ارشذ19/72 :

ومرٌ پایان وامٍ20 :

مقطع دکتری :رياوؽىاظی عمًمی ،داوؽگاٌ آزاد اظالمی ياحذ ظاری
معذل مقطع دکتری 19/71 :ومرٌ پایان وامٍ19/98 :
سوابق آموزشی:
-1
-2
-3
-4
-5

تذریط در داوؽگاٌ علًم پسؼکی ظاری ي تاتل از ظال  1379تا  1393تٍ عىًان مرتی تالیىی
تذریط در داوؽگاٌ آزاد ظاری در مقطع کارؼىاظی ارؼذ
تذریط در مؤظعٍ آمًزغ عالی آریان در مقطع کارؼىاظی ي کارؼىاظی ارؼذ
تذریط در مؤظعٍ آمًزغ عالی راٌ ي داوػ
تذریط در مًظعٍ آمًزغ عالی طثری

عناوین دروس تذریس شذه رشته روانشناسی:
*مقطع کارشناسی:
-1رياوؽىاظی رؼذ ي تحًل  -2وظریٍ ؼخصیت  -3آظیة ؼىاظی رياوی  -4احعاض ي ادراک
 -5فیسیًلًشی اعصاب ي غذد  -6وظریٍ ريان درماوی  -7رياوؽىاظی تالیىی  -8رياوؽىاظی ظالمت
تخصصی رياوؽىاظی  -10اصًل ي فىًن مؽايرٌ  -11تُذاؼت رياوی  -12رياوؽىاظی ؼىاختی

 -9زتان

*مقطع کارشناسی ارشذ:
 -1وظریٍ ؼخصیت  -2وظریٍ ريان درماوی  -3آزمًن َای ؼىاختی  -4رياوؽىاظی عمًمی پیؽرفتٍ  -5رياوؽىاظی رؼذ -6
ريغ تحقیق  -7ظمیىار  -8وظریٍ َا ي ريغ َای مؽايرٌ خاوًادٌ
سوابق پژوهشی:
*مقاالت:
 -1ظاخت ي مالک َای ريان ظىجی پرظؽىامٍ جُت گیری َیجاوی تٍ راتطٍ جىعی ،مجلٍ علمی پصيَؽی رياوؽىاظی ظالمت
داوؽگاٌ پیام وًر تُران
 -2تاثیر آمًزغ جىعی زيجیه تر کیفیت زواؼًیی ي وگرغ ي داوػ جىعی زوان در ازدياج َای تٍ يصال ورظیذٌ شيروال
پرظتاری ي مامایی داوؽگاٌ علًم پسؼکی ظاری(ISIاوگلیعی) .
 -3ارتثاط يیصگی ؼخصیتی مردان تا تارداری واخًاظتٍ ،مجلٍ علمی پصيَؽی پایػ جُاد داوؽگاَی تُران.
 -4اثر يیصگی ؼخصیتی مردان تر میسان مؽارکت مراقثت ديران تارداری َمعراوؽان  ،کىگرٌ تیه المللی زوان زایمان تُران.
 -5میسان مؽارکت مردان ایراوی در تارداری مجلٍ کاظپیه شيروال داوؽگاٌ علًم پسؼکی تاتل(اوگلیعی)
سوابق اجرایی:
 -1مطة مامایی از ظال  1379تاکىًن
 -2مرکس مؽايرٌ مامایی -ظالمت جىعی از ظال  1389تاکىًن
 -3مؽايرٌ درماوی زوذان زوان ؼُرظتان تاتل از ظال  1388تاکىًن
 -4مؽايرٌ کًدک ي وًجًان در مًظعٍ خیریٍ مُرآرا ؼمال تحت وظارت ظازمان تُسیعتی از ظال  1397تاکىًن
افتخارات:

-1
-2
-3
-4
-5

حائس رتثٍ ايل داوؽگاٌ در مقطع کارؼىاظی ارؼذ
حائس رتثٍ ايل ي درجٍ عالی در مقطع دکتری
اوتخاب ظٍ ديرٌ متًالی تٍ عىًان مامای ومًوٍ از ظًی داوؽگاٌ علًم پسؼکی ي وظام پسؼکی تاتل
دریافت لًح ظپاض تٍ عىًان مرکس مؽايرٌ مامایی ترگسیذٌ ظال  1395از ظًی داوؽگاٌ علًم پسؼکی تاتل
مذرک کاريرزی تالیىی از مرکس رياوؽىاظی پريفعًر حعه زادٌ

آدرس ایمیلarezou.aliabadian@gmail.com :

