دکتر برجعلی

مػخصات فردی
وام  :احمذ
وام خاوُادگی
:
برجعلی
داوػگاي محل تحصیل
:
دکتری
:
داوػگاي عالمً طباطبایی تٍران
فُق لیطاوص
:
داوػگاي تربیت مذرش تٍران
لیطاوص
:
داوػگاي عالمً طباطبایی تٍران
عىُان پایان وامً دکتری  :بررضی تاثیر ضازگاری َ الگٌُای فرزوذ پرَری َالذیه بر تحُل رَاوی اجتماعی داوع آمُزان
دبیرضتاوی غٍر تٍران
 :عىُان پایان وامً کارغىاضی ارغذ
بررضی رابطً وگرظ رزمىذي وطبت بً جىگ َ افطردگی
 :تجربً َ مکان تذریص
.تذریص در داوػگاٌٍای غاٌذ  ،عالمً طباطبایی  ،آزاد اضالمی َاحذ کرج  ،علُم َ تحقیقات َ آزاد اضالمی َاحذ رَدٌه •
:عضُیت درمجامع علمی بیه المللی
عضُیت در ضازمان وظام رَاوػىاضی َ مػاَري جمٍُری اضالمی ایران •
)مقاطع َ درَش تذریص غذي ( کارغىاضی ،کارغىاضی ارغذ ،دکتری
در مقطع کارغىاضی درَش  :اصُل رَاوػىاضی بالیىی  -رَاوػىاضی بالیىی کُدک  -رَاوػىاضی مرضی کُدک َ آضیب •
.غىاضی رَاوی
در مقطع کارغىاضی ارغذ درَش  :آضیب غىاضی رَاوی پیػرفتً  -غىاخت َ ارزغیابی کُدک ٌُ -ظ َ اضتعذاد تحصیلی •
 -.بٍذاغت رَاوی
.در مقطع دکتری درَش  :رَاوػىاضی بالیىی  -آضیب غىاضی رَاوی ٌُ -ظ َ تفکر •
کارٌای چاپ غذي
.جُان َ وگاي ضُم  50 -صفحً  -ضازمان صذاَضیمای جمٍُری اضالمی ایران  - 1379 -تٍران •
.تحُل غخصیت در وُجُان  111 -صفحً  -اوتػارات َرای داوع  - 1384 -تٍران  -چاپ ضُم •
ٌ.یجان ابراز غذي َ غخصیت  -فصلىامً تازي ٌای رَان درماوی  - 1383 -از صفحً  60تا • 78
.اعتیاد بً ایىتروت َ احطاش تىٍایی  -فصلىامً علُم غىاختی  -بٍار  - 1382از صفحً  39تا • 44
.ضرضختی َ رضایت غغل  -مجلً رَاوػىاضی  -تابطتان  - 1384از صفحً  118تا • 186
طرح پژٌَػی
تٍیً کُریکُلذم جامع آمُزظ ضالمت در مذارش از مقطع پیع دبطتاوی تا پایان پیع داوػگاٌی  -محل اجرا ضازمان •
.پژٌَع َ بروامً ریسی آمُزظ  -ضال اجرا ٌ - 1384مکاری در بروامً ریسی طرح

مٍارتٍا
فعالیتٍای مػاَري ای َ رَان درماوگری از ضال  1365تا کىُن ( تا کىُن بیع از  15000وفر تُضط اضتاد خذمات •
).رَاوػىاختی دریافت کردي اوذ
.آمُزظ بٍذاغت رَاوی بً خاوُادي َ ضازماوٍا از ضال  1361تا کىُن در قالب ضخىراوی َ کارگاٌٍای آمُزغی •
.کارغىاش رَاوػىاضی بروامً ٌای صذا َ ضیما از ضال  1371تا کىُن •

مىبع  :ضایت مُضطً ی رَاوػىاختی بیذار
http://www.bidar.org

