
 

 «به نام او»

 آزیتا امین الرعایا   :نام و نام خانوادگی

                        نیشابورمحل تولد:         1344 تاریخ تولد:    

  nobat.ravanaram@gmail.com : مستقیم نوبت دهی ایمیل

 02188216100-09905758590 :تلفن مستقیم نوبت دهی 

  :لینک مستقیم نوبت دهی آنالین

 https://ravanaramclinic.com/تعیین-وقت-مشاوره/   

 16. واحد3.ط  181مالصدرا.خ شیرازی شمالی.نبش کوچه شهریار.پالکمیدان ونک.خ  : 1آدرسآدرس کلینیک:

 موسسه کودکان استثنائی- 16واحد- 4طبقه  - 238پالک- : خیابان ظفر2آدرس

  دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی : تخصص

 حوزه فعالیت:

 اختالالت یادگیریفعالیت در حیطه کودکان استثنائی به ویژه اختالالت رفتاری و   ✓

 فعالیت در حیطه کودکان و نوجوانان عادی ✓

 سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  

 تحقیقات

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد واحد ارسنجان شیراز 

 تهرانکارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه   

 سوابق کاری:

 86تا84همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه آزاد رودهن بصورت پاره وقت از سال •

 85تا84ر خانوادهو کودکان استثنائی در مرکز مشاوره میعاد از سال مشاو •
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  85تا84مشاوره ازدواج و خانواده در مرکز مشاوره پیروز در سال •

 سابقه آموزشی:

دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد  اسالمی واحد رودهن از تدریس در مقطع کارشناسی   ✓

 96تا شهریور  82مهر

تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد  ✓

 95تا شهریور  94تاکستان از مهر

 82تا شهریور  81آزاد اسالمی واحد غرب از مهر   تدریس در دانشگاه ✓

 

 :یسوابق دوره های آموزش 

o دکتر دوایی  -مهارت های زندگی 

o   ساعت  8هر کدام بمدت  وکسلرده مرتبه شرکت در کارگاه آموزشی 

o   استنفورد بینههفت مرتبه شرکت در کارگاه آموزشی 

o   یشرکت در کارگاه آموزشدو مرتبه  MMPI 

o   اختالالت یادگیریسه مرتبه شرکت درکارگاه آموزشی 

o شرکت در کارگاه آموزشی لکنت زبان 

o تشخیص، شناسایی و درمان اختالالت نقص توجه-(بیش فعالیADHD )10  ساعت 

o آزمون اندریافت کودکان؛(آزمون تشخیصیCAI  )10  ساعت 

o ساعت  12-حرکتی ورزش های موثردرون-اختالالت روانی 

o ساعت10-بازی درمانی شناختی 

o شرکت در کارگاه اوتیسم 

o   ماهه(4آموزشیشرکت در کارگاه سوپرویژن اوتیسم)دوره 

 

 



 

 مقاالت:

مقایسه نسبت سالمت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان تهرانی مراجعه کننده به  ▪

-بیمارستان صدر با همسران بیماران اعصاب و روان تهرانی مراجعه کننده به امام حسین

 82زمستان-اولین همایش علمی جانباز و خانواده

فصلنامه ی کودکان   -کودکان استثنائی و کودکان عادیمقایسه سالمت عمومی والدین   ▪

 89زمستان   -دانشگاه تهران-استثنائی

 

 


