
 

 

   «به نام او»

 ندا تهرانی :نام و نام خانوادگی

                      تهران محل تولد:     1357/وریشهر/9تاریخ تولد: 

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

 02188216100-09905758590 :تلفن مستقیم نوبت دهی

 مشاوره-وقت-تعیین/ :لینک مستقیم نوبت دهی آنالین

https://ravanaramclinic.com/ 

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

 روانشناس تخصص:

 :یلیمدارک تحص •

واحد  یاز دانشگاه آزاد اسالم ییکودکان استثنا یروانشناس یکارشناس •

 (81تهران مرکز )سال 

واحد  یاز دانشگاه آزاد اسالم ییکودکان استثنا یارشد روانشناس یکارشناس •

 (91تهران مرکز )سال

  

 :یسوابق کار •

 (81-90صورت در آموزشگاه گل آرانو ) یو طراح میآموزش گر یو مرب ریمد •

 Lego Educationکودکان  یمدرس و کارشناس ارشد در موسسه آموزش •

(92-91) 

mailto:nobat.ravanaram@gmail.com


 

 

 (92-91پاره وقت  )-یروانشناس یتخصص کینیده درمان کلمشاور و خانوا •

کودکان  یفوق تخصص مارستانیب یکارشناس ارشد و مشاور بخش روانشناس •

 (95/بهشتیارد – 92محک )خرداد/

موسسه  انیدانش آموزان و دانشجو یتیکارشناس ارشد بخش خدمات حما •

 (96/وریشهر-95آراسته  )خرداد/ هیریخ

 – 96مرکز سالمندان مهرورزان ) مهر/ یکارشناس ارشد روانشناس •

 ( 97/ بهشتیارد

فاماگوستا  ،شهریدر قبرس شمال green islandمهدکودک  یداخل ریمد•

2018-2020 

 داخل کشور از قبرس زانیعز یبرا یحضور ریو غ نیآنال مشاوره•

 

 فوق برنامه: یها تیفعال •

کشور و  یو حرفه ا یصورت از سازمان فن یو طراح میگر یگریکارت مرب •

 (80دانشگاه تهران )سال 

 (88)سال  رانیا یاسالم یجمهور ییمایمدرک همک از هواپ •

 اینجات استخر و در قیو غر یگریکارت مرب •

 )دانشگاه تهران( یخانواده درمان یتخصص یگذراندن دوره ها •

 )دانشگاه تهران(  یسکس تراپ یتخصص یگذراندن دوره ها •

 )دانشگاه تهران(  یدرمان یباز یتخصص یگذراندن دوره ها •



 

 

 ADHDارتباط با کودکان  یتخصص یگذراندن دوره ها •

 ( یکودکان خالق )هتل آزاد شیشرکت در هما •

 ( یپرورش ذهن )هتل آزاد شیشرکت در هما •

  

 :یتخصص یمهارتها •

 سال 7تا  3با کودکان  یارتباط تخصص •

 لگو سانسیتحت ل یدرمان یباز لهیکودکان بوس تیپرورش خالق •

 ابزار لگو لهیکودکان بوس EQپرورش  •

 یدبستان شیکودکان پ تیهوش و خالق شیدر افزا یآموزش یلگو ریتاث •

 ارتباط با سالمندان یبرقرار یعلم یروشها •

 آموزش شنا به کودکان •

 ایاستخر و در قینجات غر •


