ثسوِ تعبلی
هادی رزمیار
-1هتَلذ ضْر قَچبى _ ثسرگ ضذُ هطْذ _ خبًَادُ ایثبرگر ،فرزًذ جبًجبز ًظبهی ،سبثقِ عضَیت ثسیج فعبل ،ثسیج اسابتیذّ ،وکابر ثاب گارٍُ
عقیذتی ل  ۸۸زرّی زاّذاى دٍراى سرثبز  ،حضَر در هٌطقِ ججِْ در دٍرُ سارثبز  ۶هابُ ،ثرًاذُ جاَایس قرآًای دٍرُ قجا ٍ دٍرُ دثساتبى،
ّوکبر ثب ثسیج هحالت (هسجذ هح سکًَت).
-2عضَ اًجوي هعلوبى رٍاى ضٌبسی استبى خراسبى – افتخبر  3سبل
-3عضَ اًجوي علوی رٍاى ضٌبسی ثبلیٌی ایراى – عضَ پیَستِ
 4-4ترم داًطجَ هوتبز دٍرُ کبرضٌبسی ٍ یکی از داًطجَیبى هوتبز دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ
-5هقبلِ پبیبى ًبهِ جسء  27هقبلِ ثرتر سبل 87
-6سبثقِ  ۱۱سبل تذریس در داًطگبُ آزاد قَچبى
-7سبثقِ  ۱۱سبل تذریس در داًطگبُ ّب پیبم ًَر (هطْذ ،تبیجبد ،خَاف ،فریوبى)
-8سبثقِ  9سبل تذریس در داًطگبُ ّب علوی کبرثرد (خجرگسار جوَْر اسالهی ،علوی کبرثرد سبزهبى زًذاًْب هطْذ)
-9درٍس تذریس ضذُ (آسیت ضٌبسی رٍاًی  _۱اسیت ضٌبسی رٍاًی ،۱آسیت ضٌبسی رٍاًای کاَد ٍ ًَجاَاى ،اغاَل رٍاًطٌبسای ثابلیٌی،
ثْذاضت رٍاًی ،رٍاًطٌبسی اًگیسش ّیجبى ،رٍاًطٌبسی فیسیَلَشیا ،،رٍاى ضٌبسای اعتیابد ٍ درهابىً ،ظریاِ ّاب رٍاى درهابًی ،رٍاًطٌبسای
ضخػیت ،آزهًَْب رٍاًطٌبختی  _ ۱۱رٍش ّب هقذهبتی تطخیع در رٍاًطٌبسی ثبلیٌی ،رٍش ّب هقذهبتی هػبحجِ ،درهبى در رٍاًطٌبسی
ثبلیٌی ،هقذهبت رٍاًطٌبسی اعػبة (ًَرٍپسیکَلَش ) ،احسبس ٍ ادرا  ،کلیبت رٍاًپسضکی ،رٍاًطٌبسی تحَلی) ۱۱
-11سبثقِ عضَیت کویسیَى فرٌّگی ضْردار هطْذ در خػَظ کَد ٍ آیٌذُ ثِ طَر افتخبر
 -11هذت یکسبل ٍ سِ هبُ ثعٌَاى هسئَل فٌی ٍ رٍاى درهبى خبًِ سبلوٌذاى ثبراى
 -12هذت یکسبل ٍ سِ هبُ ثعٌَاى درهبًگر در کلیٌی ،تر اعتیبد رٍیص دٍثبرُ فعبلیت تخػػی ثبلیٌی
-13عضَ ّیئت علوی هَسسِ آهَزش عبلی خردگرایبى هطْر
 ۱٠-14سبل سبثقِ خذهبت سٌجص رٍاًی –  ۱۱سبل رٍاى درهبًی
 ۱۱-15سبل سبثقِ تذریس هستور در داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَزش عبلی
-16داًطجَ هقطع دکتر تخػػی رٍاًطٌبسی ثبلیٌی گرٍُ علَم پسضکی داًطگبُ آزاد اسالهی.
 _17دارا پرٍاًِ اضتغبل تخػػی رٍاى درهبًی ،سبزهبى ًظبم رٍاًطٌبسی کطَر
 _18عضَیت پیَستِ سبزهبى ًظبم رٍاًطٌبسی ایراى
 _19عضَیت اًجوي علوی رٍاًطٌبسی ثبلیٌی ایراى
 _ 21عضَیت اًجوي رٍاًطٌبسی ایراى.
 _ 21هذرس آهَزش ضوي خذهت سبزهبى زًذاى ّب ضٌبخت اختالل ّب ضخػیت ضبیع در زًذاى ،ثْذاضت رٍاًی پرساٌ ضابل در زًاذاى،
آسیت ضٌبسی رٍاًی ،اعتیبد ،هْبرتْب زًذگی ،ثٌیبد هستضعفبى قَچبى،
 _ 22دارا گَاّیٌبهِ در خػَظ درهبى ّب تکٌَلَشیًَ ،رٍفیذث ،هقذهبتی ،پیطرفتِ ,QEEG, tes،ثیَفیذث،،
 _23چبح هقبلِ سبل  2116در هجلِ ثیي الوللی رٍاًطٌبسی ٌّذٍستبى
 _24ارائِ هقبلِ سبل  ۹۹در ّوبیص تْراى ثِ ضک پَستر تبثیر سجّ ،ب دلجستگی ثر رضبیت از زًذگی ٍ رضبیت زًبضَیی
 _ 25عضَ گرٍُ هوتحٌِ سٌجص ٍ ارزیبثی رٍاًطٌبختی کبرکٌبى هترٍ هطْذ
 _ 26چبح هقبلِ در فػلٌبهِ الوپی ،ثْبر 91
 _ 27تْیِ ٍ تٌظین تست ارزیبثی ضذت عالئن هبًیب
 _ 28عضَ تین تحقیق (ارتقبء ثْذاضت رٍاًی هٌطقِ گلطبد هطْذ) کلیٌی ،هذدکبر اجتوبعی ثْبر تحت ًظبرت سبزهبى ثْسیستی هطْذ
 _ 29ترجوِ آزهَى ّب رٍاًطٌبختی ٍ کتت عػت رٍاًطٌبسی در دست ترجوِ
 _ 31عضَ هذرسیي هذعَ آهَزضی ثیوبرستبى اثي سیٌب هطْذ

