
  

  

 

 فرزاد پازوکیدکتر

 : حصیلیسوابق ت      

 

 کارشناسی روانشناسی بالینی -

 کارشناسی ارشد مشاوره -

دکترای مشاوره ) دانشگاه پنجاب هندوستان ( )ارائه مدرک به وزارت علوم  -

 جهت تطبیق(

و تخصصی روان شناسی و مشاوره با تاییدیه مرکز تعیین و  دکترای حرفه ای -

 ارتقاء سطح دانشگاه تهران

 آمریکا NIITبین المللی  موسسه ، دارای گواهینامه دوره تخصصی زبان -

 آمریکا NIITبین المللی موسسه ، دارای گواهینامه دوره تخصصی کامپیوتر  -

 مشاوره پیش از ازدواج TOTدارای گواهینامه تخصصی  -

 ارای گواهینامه تخصصی نوروفیدبک از دانشگاه تهراند -

مورد دوره آموزشی با مهر نظام روان شناسی  48دارای گواهینامه شرکت در  -

 بالینی، ازدواج و تحصیلیروان شناسی و مشاوره با موضوعیت 

مورد دوره آموزشی از دانشگاه تهران، سازمان  15دارای گواهینامه شرکت در  -

 الزهرا با موضوعیت مشاوره ازدواج، تحصیلی و شغلی بهزیستی و دانشگاه

 از مجتمع فنی تهران ICDLدارای گواهینامه تخصصی  -

 سازمان نظام روان شناسی از  899دارای شماره نظام  -

 دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی -

 انجمن روان شناسان ایران یتعضو -

 انجمن روان شناسی تربیتی  یتعضو -

  

 

 
 مرکز مشاوره بینش نوین
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 :و کاری   سوابق شغلی    
 .صاحب امتیاز و موسس مرکز نوروفیدبک ذهن برتر -

 1کارشناس آسیب های اجتماعی، اداره آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه  -

 .سال 3به مدت 

 .سال 3به مدت  1، اداره سالمت شهرداری منطقه  کارشناس سالمت روان -

 .سال 4)استاد پروازی( به مدت مشاور و روان شناس سازمان منطقه آزاد کیش  -

تهران از  1منطقه  6رییس اداره فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری ناحیه  -

 .سال 3به مدت  1384سال 

مشاور تحصیلی و روان شناس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی رودهن از  -

 .سال )به ریاست جناب آقای دکتر قاسم قاضی( 6به مدت  1385سال 

 4مشاور تحصیلی مرکز مشاوره و روان شناختی پیاژه به مدت روان شناس و  -

 .سال

 .سال 8مسئول فنی مرکز مشاوره بینش نوین به مدت  -

 .تاکنون 1384روان شناس و مشاور تحصیلی مرکز مشاوره بینش نوین از سال  -

 4به مدت  1389دانشگاه تهران از سال مرکز مشاوره مشاور تحصیلی تخصصی  -

 .سال

 دوره انتخاب رشته در مرکز مشاوره دانشگاه تهران.برگزاری چندین  -

موسس و مدیر مسئول مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ندای درون از  -

 .سازمان بهزیستی کشور

مشاور تحصیلی تخصصی شرکت نفت و پتروشیمی ) عملیات غیرصنعتی( از  -

 .تاکنون 1385سال 

پندار )خدمات روان شناسی و مشاوره(  مشاور و روان شناس سازمان مردم نهاد -

 .تاکنون 1390از سال 



  

همکاری با شبکه دو صدا وسیمای جمهوری اسالمی به عنوان روان شناس  -

 .کودک و نوجوان

به عنوان کارشناس روان   " طلوع  "حضور در مجموعه برنامه های تلویزیونی  -

)پخش برنامه  93-94شناسی، پخش از شبکه چهار) شبکه فرهیختگان( در سال 

 .زنده(

به عنوان مشاور و روان  "حال خوب" تلویزیونیحضور در مجموعه برنامه های  -

 . 1394شناس، پخش از شبکه سالمت سال 

 حضور در برنامه های روان شناسی رادیو فرهنگ چندین برنامه. -

مشاور ،روان شناس مرکز مشاوره کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی  -

 .تاکنون 90از سال 

برنامه ریز مجموعه کتب کمک آموزشی و آزمون های آزمایشی کارشناسی  -

 .ارشد روان شناسی و مشاوره )ماندگار(

ناظر و مشاور  برگزاری  دوره های آمادگی ازدواج ویژه دانشجویان و فارغ  -

مورد ازدواج  48دوره( که منجر به  10تحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی )ال

 سال شد. 3دانشجویی در مدت 

 ."تربیت مربی تحصیلی "تخصصی  اولین مدرس و استاد کارگاه های آموزشی -

همکاری با جهاد دانشگاهی استان زنجان در خصوص برگزاری کارگاه های  -

 آموزشی تربیت مربی تحصیلی.

روان شناس و مشاور تحصیلی مرکز مشاوره طلوع مهراعتماد کرج )از سال  -

 .تاکنون(  1397

روان شناس و مشاور تحصیلی مرکز مشاوره تخصصی تحصیلی مسیر سبز )از  -

 .تاکنون( 1398سال 

 .مشاور تحصیلی موسسه آموزشی فنی و حرفه ای پژوهش گستر -



  

مشاور تحصیلی و مدرس کارگاه های انگیزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  -

ph.d   ماهانموسسه آموزش عالی . 

 . ماهانمسئول  انتخاب رشته کارشناسی ارشد و دکتری موسسه آموزش عالی  -

وابسته به مسجد  روان شناس و مشاور تحصیلی موسسه ثامن الحجج )ع( -

 سیدالشهدا ) تهران (.

  استاد کارگاه های آموزشی:مدرس و  -

 صحیح مطالعهی  روش ها ها و تکنیک -1

 مدیریت جلسه کنکور و تکنیک های تست زدن -2

 برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان -3

 تمام مقاطع تحصیلی ی انتخاب رشته -4

 و شغلیهدایت تحصیلی  -5

 .همکاری و برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران مدارس شهر رودهن -

برگزاری کارگاه های آموزشی برای مشاوران تحصیلی آموزش و همکاری و  -

 .پرورش شهر رودهن

برگزاری کارگاه های آموزشی در مرکز مشاوره دانشگاه علوم و تحقیقات  -

 .تهران

 شهر رشت. تربیت مربی تحصیلی در  کارگاه های آموزش وبینار برگزاری -

 برگزاری وبینارهای آموزشی و انگیزشی در: -

 تعدادی از مدارس آموزش و پرورش استان تهران 

  کرج 3، 2، 1تعدادی از مدارس آموزش و پرورش نواحی 

 تعدادی از مدارس آموزش و پرورش شهر رودهن 

 تعدادی از مدارس آموزش و پرورش شهر زنجان 

 

 


