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 اطالعات شخصی  .1

 نام و نام خانوادگی : سوسن ناصری 

 92/60/1606تاریخ تولد : 

 ملیت : ایرانی 

 وضعیت تاهل : مجرد 

 naseri2750@gmail.com ایمیل :

 09028609522 شماره تماس :

 

 تحصیالت :  .9

 مدت زمان رشته تحصیلی مقطع

 

نام دانشگاه 

 /موسسه

 معدل شهر /کشور

 تا سال از سال

 1.81 مالزی /کواالمپور دانشگاه پوترا 1931 1931 روان شناسی  فوق لیسانس 

 11851 کرج دانشگاه پیام نور 1385 1381 عمومی روان شناسی  لیسانس 

 11831 کرج هنرستان والیت 1381 1380 هنر پیش دانشگاهی 

دانشگاه آزاد  1379 1377 حسابداری فوق دیپلم

 اسالمی واحد کرج

 10841 کرج

هنرستان ایت اهلل  1377 1376 حسابداری دیپلم

 خامنه ای

 11811 کرج

 

 سوابق کاری .6

پاره وقت /تمام  نام موسسه

 وقت

 سمت شهر /کشور مدت زمان

 تا سال  از سال 

در حال  1931 پاره قت  مشاروه تلفنی تلیار 

 حاضر 

 مشاور و روان شناس ایران /تهران 

در حال  1931 پاره وقت  پایگاه سالمت مهر پویان پارس 

 حاضر 

 مشاور و روان شناس  ایران /کرج 

 کارپ انیستیتو

Karp Institution 
 معلم /کواالمپورمالزی  1931 1931 پاره وقت

 اینترنشنال–مدرسه معرفت 

Marefat Iranian-

International School 

 مشاور و روان شناس مالزی /کواالمپور 1931 1930 پاره وقت

Cutie Caterpillar Preschool و مدیر امور معلم /مشاور  مالزی /کواالمپور 1931 1934 پاره وقت

 داخلی

خانه سالمت  و کاهش 

 (DICآسیب)

 روان شناس و مشاور ایران /کرج  1388 1387 پاره وقت

 مددکار و مشاور ایران /کرج 1388 1387 پاره وقت مرکز ترک اعتیاد و بازپروری بهاران

 روان شناس و مشاور ایران /کرج  1390 1386 پاره وقت مرکز روان شناسی و مشاوره بشارت

 

 

 



 

 

 مهارت ها  .4

 

 :زبان های خارجی  .1

صحبت  نوشتن  خواندن  زبان خارجی 

 کردن 

  Academic Writing گوش دادن 

 Advance Advance Advance Advance Advance انگلیسی

 مهارت های کامپیوتر  .0

 مهارت های عمومی 

 ماکروسافت افیس 

 مهارتهای روان شناسی
 

  / بالینی پرسشنامه ایتست های 

 تست سالمت روان عمومی 

  تست سبکهای دلبستگیAttachment Style  

  تست شخصیتSCL90 

 آزمون شخصیت EYSENK 

 و بلند  تست شخصیت ام ام پی ای فرم کوتاه MMPI 

  تست شخصیت نئو فرم کوتاه و بلندNEO  

  تست شخصیت ام بی تی ایMBTI 

  تست اختالالت روانی میلون 

Clinical Tests Million  
 

 تست های سازمانی / استخدامی 

 پرسشنامه نیازهای روان شناختی محیط کار 

  پسشنامه رحجان شغلی 

  پرسشنامه فرسودگی شغلی 

  پرسشنامه رضایت شغلی 

 پرسشنامه فشار روانی مدیران سازمان 

  ،(5415پرسشنامه بهزیستی کارکنان )کالشون و بون 

 پرسشنامه شخصیت خالق مدیران 

 س شغلی اسیپوپرسشنامه استر 

 HSE پرسشنامه استرس شغلی 

  مقیاس خودنظارتی کارکنان 

  پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان 

 تست هوش

  تست هوش استنفورد بینه 

  تست هوش هیجانی 

  کودکان و بزرگساالن  تست هوش ریون 

  تست هوش وکسلر 

 تست ای کیو کتل  

 

 تست های فرافکن

 -  تفسیر بالینی نقاشی کودکان 

  تست فرافکن سالمندان 

  ادمک گودینافتست 

 

 CAT تست فرافکن کودکان 

 -TAT تست فرافکن بزرگساالن 

  تست بندر گشتالت 

 

مشاوره و روان شناسیمهارت های   

  کودک  ,خانواده  ,مشاوره فردی 

  ارزیابی و درمان اختالالت شخصیت  ,تشخیص 

  بازی درمانی و گروه درمانی(–ریلکسیشن  –رفتاری –درمان های غیر دارویی ) درمان های شناختی 
 

http://edu-admin.ir/1395/12/04/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
http://edu-admin.ir/1396/06/06/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d9%86/
http://www.siop.ir/index.php/intro/3061.html
http://www.siop.ir/index.php/intro/3059.html
http://www.siop.ir/index.php/intro/3060.html
http://edu-admin.ir/1395/12/09/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/


 مهارت های تخصصی 

  SPSSتحلیل آماری  ,پریمیر ,ماکرومدیا فلش

 :  آموزشی دوره های .7

 مهارتهای تدریس /آموزشی

 زبان انگلیسی

  ساله  1-0اموزش مهارت های خواندن به زبان انگلیسی به کودکان 

 ) اموزش صداهای آوایی )فونیکس ( انگلیسی )مبتدی تا پیشرفته 

 ) آموزش زبان انگلیسی )مهارت های خواندن نوشتن گوش کردن و صحبت کردن 

  حبت کردن (ص  ,گوش دادن  ,نوشتن  ,اماده سازی برای امتحان ایلتس در چهار مهارت )خواندن 

  ) اموزش زبان انگلیسی به کودکان با روش مونته سوری )بریتیش متد 

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان  

 روان شناسی

   برگزاری کارگاههای فرزند پروری و شیوه های تربیتی 

 برگزاری کارگاه های تفسیر بالینی نقاشی کودکان 

  درمان برگزاری کارگاههای اعتیاد های رفتاری وچگونگی  

  برگزاری کارگاه های سبک های دلبستگی 

  اموزش تست های روان شناسی  در تشخیص اختالالت شخصیت 

  اموزش و سخنرانی برای کارکنان سازمان 

 /حل مساله /تفکر خالق /تفکر اموزش مهارتهای زندگی )خودآگاهی /همدلی / ارتباط موثر /روابط بین فردی /تصمیم گیری

 انتقادی/توانایی حل مساله /توانایی مقابله با استرس (

 اموزش استفاده از نرم افزارهای اماری در پژوهشهای روان شناسی  

 سال  نام موسسه  دوره آموزشی 

 1386 کرج –مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی بشارت  کارگاههای اموزشی مشاوره و روان شناسی

 1388 تهران -انجمن خدمات روان شناسی و مشاوره ایرانیان  آموزش جوانان و ازدواج موفق 

 وری انتخابئت

 

 1390 تهران- انجمن خدمات روان شناسی و مشاوره ایرانیان

و مهارتهای حرکتی برای   زبان انگلیسی ,ریاضی  مونته سوری در آموزش

 کودکان پیش دبستانی 

Cutie Caterpillar Preschool, Malaysia  1392 

 1939 استرالیا ,دانشگاه ویکتوریا   Early Childhood Educationکودکیاری

 1939 استرالیا RMIT ,دانشگاه  Foundation of Psychologyروان شناسی پایه

 استرالیا ,دانشگاه گریفین Food, Nitration and Healthتغذیه و سالمت 

 

1939 

 1931 استرالیا,دانشگاه گریفین  Understanding the Origins of Crimeشناسیجرم 

 1931 انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران  دوره مقدماتی و تکمیلی هیپنوتراپی

 1931 استان البرزفنی و حرفه ای سازمان  دوره پداگوژِی )فنون و مهارت تدریس(

 1931 استان البرزسازمان هالل احمر  دوره کمکهای اولیه 

 1931   الیرزاستان  سازمان بهریستی دوره مربیگری مهد 

 1931 استان تهران سازمان بهزیستی   دوره موسس مهد 

 1931 استان تهران سازمان بهزیستی  دوره مدیریت مهد 

 1931 /کرج مرکز مشاوره آرام  دوره درمان اختالالت جنسی)پارافیلیها( 

 1931 انیسیتو روان پزشکی تهران  MMT))درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان



 

 

 انتشارات:.8

 کتابها 

 1931 ,انتشارات نصوح ,ایران  ,مبانی تفسیر روان شناختی و بالینی نقاشی های کودکان همراه با نمونه های ترسیمی

 ها کنفرانس

ارائه    , )1930اعتیاد عشق سایبری در مردان و زنان دانشجو در دانشگاه پوترا مالزی)  ,پیشگیری و درمان  ,کنفرانس بین المللی اعتیاد  .1

 دانشگاه پوترا مالزی ,دانشکده علوم انسانی  , زینالدینزومیال  , سوسن ناصری  ,نیره قاسمی , پوستر 

5.   th6  ( ارائه 1931تیپ های شخصیتی پیش بینی کننده اعتیاد به اعتیاد سایبری در میان دانشجویان ) ,کنگره انجمن روان شناسی ایران

 نیره قاسمی  ,زومیال زینالدین  ,سوسن ناصری   ,مقاله 

 مقاالت

 ,املیا  اولیا و سوسن ناصری  ,نوریا بنتی ,کالمی و خاموش ( به روی عملکرد کالمی و فضایی در آموزش   ,تاثیر سه نوع مختلف موسیقی )آواز .1

 دانشگاه پوترا مالزی ,   1931

زومیال  , سوسن ناصری ,جنسیت و تیپ های شخصیتی میان دانشجویان  رشته های علوم کاربردی و علوم اجتماعی در دانشگاه پوترا مالزی .5

 دانشگاه پوترا مالزی 1931,زینالدین 

 پایان نامه ها :

  دانشگاه پیام نور تهران واحد کرج ,19.0,ارزیابی تیپ های شخصیتی رانندگان اتوبوس کرج و حومه 

 دانشگاه پوترا مالزی ,1931 ,رابطه میان تیپ های شخصیتی و اعتیاد به عشق سایبری در میان دانشجویان یکی از دانشگاههای دولتی مالزی
 


