
  رزومه                        
 

 

 

 : یمشخصات فرد
 

 

 محمد  :نام  

 فوالدوند :  ینام خانوادگ

 ی عباسقل :نام پدر

   29/06/1362: خ تولد ی تار

   0532536746: یکد مل

 

  :یلیو مقطع تحص یلیرشته تحص

 

 ی حسابدار یکارشناس 

 ی روانشناس  یکارشناس 

   ینی بال یروانشناس  ارشد  یکارشناس 

 ی روانشناس یتخصص  یدکترا یدانشجو
 

 

 : ی سوابق وتجربه کار
 

 

 89/ 5ت یلغا 87/ 6 -داروخانه دکتر فوالدوند -

 9/97ت یلغا  88/ 4 -ر شب(ی)مد  ریرکبیهتل ام-

 96/ 1ت یلغا  95/ 7 -(یروانشناخت  ی )مشاور تلفن  شرکت فراز-

 99/ 7ت ی لغا  96/ 11  -)روانشناس( ن ی مرکز مشاوره شاداب نو -

 98/ 7ت یلغا 97/ 6  -(کارشناس روانو   ی)کارشناس سالمت اجتماع شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند -

 ت حال حاضریلغا  98/ 7از  -ورش )مشاور(اداره آموزش و پر-

 ت حال حاضر یلغا 99/ 7 -و روانشناس( یمرکز مشاوره باور )مسئول فن-

 ت حال حاضر یلغا  99/ 09 -(ی نی)روانشناس بال  یروز یف دکترمرکز مشاوره -

 ت حال حاضر یلغا  99/ 11  -وا )مدرس و روانشناس(یو مشاوره ش   یمرکز خدمات روانشناس-
 

 

 

 : یسوابق آموزش
 

 CBTکارگاه -

 یکارگاه درمان اختالالت جنس-

 ی درمان اختالالت جنس  یژنیدوره سوپرو -

 کودک   یت جنس یکارگاه آموزش ترب -

 کودکان و نوجوانان  یبرا ی زندگ یکارگاه مهارت ها -

 زبان بدن  یکارگاه آموزش -

 نتعارض نقش ها و تقابل انتظارات همسرا یکارگاه بررس -

 با خود   یکارگاه آشت-

 ستن یشاد ز یوه های کارگاه ش-

 ی کارگاه بلوغ عاطف -

 یل یتحص یکارگاه مهارت ها -

 ی لیتحص  یزیکارگاه برنامه ر -



 ت یکارگاه اختالالت شخص-

 ی کارگاه غلبه بر افسردگ-

 کارگاه اعتماد به نفس -

 یورزش  یکارگاه روانشناس -

 ی لگر یو تسه یمشارکت اجتماع یکارگاه ها -

  یمشتر نحوه ارتباط با   یه آموزشدور-

 و آداب معاشرت   یرفتار یالگوها  یدوره آموزش-

 ی آموزشگاه  یس یزبان انگل یدوره ها -

HIVبا    ییکارگاه آشنا -

 

:ت های ر سوابق و فعالیسا  
 

ن رایا یو انجمن روانشناس  یت در سازمان نظام روانشناسیعضو-  

دز( یت:مبارزه با ای)نوع فعال نیت در سازمان مردم نهاد آرویفعال-   

ت از  یت:حمای )نوع فعال ات یپناهگاه حمردم نهاد  یجهان و سازمان ها  یط یست محیمجتمع فعاالن زت دریفعال ت و یعضو-

ست( یط زیوانات و حفاظت از محیحقوق ح   

نگ ی ک بوکسیبوکس و ک  یدر رشته ها  یستانا ی,ومقامهایفوتسال,بدنساز  یورزش یت در رشته ها یفعال-  

 ت در رشته تئاتر یفعال-

  
 

 :ها  یها وتوانمند  تخصص
 

 

 خوبنترنت در حد ی وتر و ایبا کامپ  ییآشنا-

 درحد خوب  یس یبه زبان انگل ییآشنا-
  یروانشناس مختلف یکارگاه ها  یبرگزار -

 
  

 :آدرس و شماره تماس 
 

 26(، کوچه سوم، پالک  ی)نفت شمال  یابان مصدق شمالیرداماد، خیتهران، م-
 

 3818646674 یکد پست  ،3ثار  ی کوچه ا ،ید آنجفیبلوار شهشهرک قدس،  اراک،-

   09186000141 و   09353426417 :همراه

 m_fouladvand@hotmail.com  :لیمیا

 mohamad_fouladvandنستاگرام: یا

mailto:m_fouladvand@hotmail.com

