سّزا خزهٌگیز

سوابق تحصیلی
کبرؽٌبط ارؽذ سًبى هبهبیی
هشاجؽٌبعی تخصصی ( )Tempramentlogyاس UTMA

مذارک و مذارج تحصیلی طب مکمل
 -8طب عٌتی ایزاًی اس داًؾکذُ طب عٌتی داًؾگبُ علَم پشؽکی ؽْیذ بْؾتی
 -9طب عٌتی ایزاًی اس اًجوي علوی طب عٌتی ایزاًی
 -:دٍرُ تخصصی طب هکول سًبى ٍ هبهبیی اس UTMA

; -دٍرُ تخصصی تحلیلی هحتَای تبریخ طب عٌتی ایزاًی اعالهی اس دپبرتوبى طب عٌتی داًؾگبُ تْزاى
< -گَاّی ًبههِ تخصصهیت تحلیهل هحتهَای هتهَى تهبریخ طهب عهٌتی سًهبى ٍ هبههبیی اس داًؾهگبُ علوهی
تحقیقبتی طب عٌتی ٍ هکول ارهٌغتبى
= -آیَرٍدا اس داًؾکذُ طب عٌتی ؽْیذ بْؾتی
گواهینامهها
 -8ایزیذالَصی (عٌبیِؽٌبعی)
 -9کؾبٍرسی Aببغی ه سراعی
پزٍرػدٌّذُ گیبّبى دارٍیی
 کٌگزُ بیيالوللی عزطبى عیٌِ ()TBcc9کٌگزُ هؾب ٍرُ صًتیک ٍ ًقؼ آى در پیؾگیزی اس هعلَلیتّب

و) مجری و برگسارکننذه مستقیم همایص های و سمینارهای سبک زنذگی سالم با محوریت
زنان و خانواده در ضهرداری تهران و آموزش و پرورش تهران
 -8هذیزاىت هؾبٍراىت دبیزاى ؽْز تْزاى هحل عوب داًؾگبُ آساد اعالهی (عٌَاىت آلشایوز ٍ عبک سًهذگی
عبلن)
 -9پزعٌل ؽْزداری تْزاى در عبلي ّوبیؼّبی ؽْزداری (عٌَاى ارتببط دیببت ٍ عبک سًذگی عبلن)
 -:هجوَعِ ؽْزببًَ (عٌَاى عزطبى عیٌِ)
; -هجوَعِ ؽْزببًَ (عٌَاى چبقی ٍ الغزی ٍ عبک سًذگی عبلن)
< -فزٌّگغزای هْزآببد بب ّوکبری آهَسػ ٍ پزٍرػ (عالهت سًبى  Bعالهت جبهعِ)
= -عبلي ؽْذای بغیج هٌطقِ @ (اجزا ٍ بزگهشاری هزتهب ٍ فصهلی عهویٌبرّبی آهَسؽهی عهبک سًهذگی
عبلن)
اجزا جؾٌَارُ فزٌّگ ٍ عٌت ٍ غذای ایزاًی ٍ عبک سًذگی عبلن بب حضَر ؽهْزدار ٍ اعضهبی ؽهَرای
هحلِ بب ّوکبری ؽزکت دارٍعبسی ببریج اعبًظ ٍ...
د) سوابق فعالیت در آموزش و پرورش
 -8تذریظ بْذاؽتت سیغتؽٌبعی در اعتبى البزس (ّفت عبل)
 -9هؾبٍر عالهت بْذاؽت ٍ درهبى در هذارط ٍ آهَسػ ٍ پزٍرػ هٌطقِ < (دُ عبل)
ج) سوابق فعالیت درمانی در بهذاضت و درمان
 -8هغئَل بخؼ کلیٌیک سًبى بیوبرعتبى اهبم جعفز صبدق ّؾتگزد (بِ هذت دٍ عبل)
 -9عَپزٍایشر بخؼ اٍرصاًظ بیوبرعتبى اهبم حغي هجتبی ًظزآببد البزس (بِ هذت یک عبل)
 -:بلَک سایوبى بیوبرعتبى اهبم جعفز صبدق ّؾتگزد (بِ هذت دٍ عبل)
; -فعبلیت در هطب ؽخصی ؽْزک ّیَ اعتبى البزس (حذٍد دٍ عبل)
< -فعبلیت در هطب ؽخصی ؽْزعتبى ًظزآببد اعتبى البزس (دٍ عبل)
= -فعبلیت در هطب ؽخصی تْزاى (بیغت عبل)

ه) افتخارات علمی ،فرهنگی ،درمانی ،اجتماعی
 -8بزگشیذُ ٍ دریبفت جبیشُ جؾٌَارُ ًخبِ علوی درهبًی در ؽْزداری تْزاى در ًَ :بت
 -9بزگشیذُ ٍ دریبفت جبیشُ جؾٌَارُ جهَاى پهضٍّؼعهزای جهَاى (اعهتبد راٌّوهب ارا هِ هحصهَل گیهبُ
دارٍیی)
 -:بزگشیذُ ٍ دریبفت جبیشُ (پشؽک خیز ًوًَِ) اس ؽْزداری تْزاى
; -بزگشیذُ ٍ جبیشُ اس ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ (تالػ در ارتقبی فزٌّگ عالهت)
< -بزگشیذُ ٍ جبیشُ اس  :ؽْزدار تْزاى
= -لَح تقذیز ٍ جبیشُ اس عبسهبى فزٌّگی ٌّزی ؽْزداری تْزاى
> -لَح تقذیز اس فزهبًذاری اعتبى البزس
? -لَح تقذیز اس کویتِ اهذاد اهبم خویٌی
@ -لَح تقذیز اس هذیز کل آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى
 -84لَح تقذیز اس هعبًٍت اهَر اجتوبعی ٍ فزٌّگی ؽْزداری تْزاى
 -88لَح تقذیز اس اًجوي هزکشی اٍلیب ٍ هزبیبى آهَسػ ٍ پزٍرػ تْزاى
 -89لَح تقذیز اس ر یظ آهَسػ ٍ پزٍرػ ًظزآببد البزس
ارائه مقاله
ًقؼ تزبیت بٌیبدیي در هذارط ٍ پذیزػ عبک سًذگی عبلن بز هبٌبی طب ایزاًی
در ّوبیؼ ?< هؤعغِ تحقیقبت حجبهت ایزاى
بب حضَر ٍسیز بْذاؽت دکتز طزیقت
سمتهای ضغلی
 -8فعبلیت درهبًی در هطب ؽخصی (بب < 9عبل عببقِ)
 -9دبیز ٍ هؤعظ کبًَى ببًَاى عالهت راُ عبش
 -:هؤعظ ٍ هذیز بٌیبد تَععِ عالهت ایزاًیبى

; -هؤعظ ٍ هذیز  NGO#راُ عبش عالهت ایزاًیبى (حوبیت تَاًوٌذعبسی ببًَاى ٍ هؾبغل خبًگی)
< -فعبل فزٌّگی حَسُ بْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی
= -هؾبٍر ٍ هذرط عبک سًذگی عبلن بهز اعهبط طهب ایزاًهی (آههَسػ ٍ پهزٍرػت ؽهْزداری تْهزاىت
پیزاپشؽکبى ٍ کبدر درهبىت عوَم جبهعِ در توبم عطَح)
> -پضٍّؾگز طب عٌتی ایزاًی
? -هذیزیت کبرگزٍُ عالهت سًبى هؤعغِ خبتن
@ -عضَ اصلی کبرگزٍُ کبرآفزیٌی سًبى هؤعغِ خبتن

