
 دکتر مرجان فتحی  

 

E-mail: marjan1215@gmail.com 

 : 1محل اشتغال 

 337داخلی  11737311اسالمشهر ، ابتدای بهرام آباد ، شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر  تلفن : 

Iran,Islamshahr, BahramAbad , Islamshahr Healthcare Network 

 : 3محل اشتغال 

 11313314ایران ، تهران ، اشرفی اصفهانی ، خ عربشاهی، دانشگاه علمی کاربردی آیین زندگی  تلفن : 
Iran , Tehran, ashrafieisfahani st, Arabshahi st., Aeen-e-zendegi University 

 : 7محل اشتغال 

 تهران ، مرکز مشاوره زندگی بهتر، 

 مرکز مشاوره پندار:
Iran,Tehran,Vanak sq., Haghani st. , #38  

 :  1محل فعالیت 

 : انستیتو روانپزشکی تهران ، دفتر جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران  تلفن 
Tehran, Iran, Sattarkhan st., Niayesh st. mansoori av. Tehran psychiatrist 

 

 سوابق تحصیلی

 دانشگاه بین الملل کیش -دکتری تخصصی روانشناسی سالمت  6931-6939

 دانشگاه اصفهان  -کارشناسی روانشناسی بالینی  6936-6913

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج  -کارشناسی ارشد شخصیت  6931-6931

 

 های فعالیت حوزه

 پیشگیری از بروز اختالالت روانی 

 پیشگیری از مصرف مواد و الکل 

 های اجتماعی  پیشگیری از آسیب 

 پیشگیری از خودکشی 
 



 سوابق شغلی 
 

 کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های غیر واگیر  1733 –1737

 شبکه بهداشت ودرمان اسالمشهر

 اجرای برنامه ادغام سالمت روان در نظام سالمت

 

 معاون و مسئول آموزشی مهد کودک 1731-1737

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 معاون و مشاور 1734-1731

 مرکز نگهداری دختران فراری واوان_ اسالمشهر 

 

 روانشناس و مشاور  1711-1713

 مرکز مشاوره سالمت یار 

برگزاری کالس های آموزشی در مهدهای کودک ، ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها ی کودکان ،  آموزش 

 روانشناسان شاغل در موسسه 

 

  3331تا کنون  مشاور  شماره نظام  روانشناسی  1711

 دفتر مشاوره 

 ارائه خدمات مشاوره به مراجعین 

 

 مشاور 1743-1713

 درمانگاه دانشجویی، خوابگاه های دانشجویی -دانشگاه شهید بهشتی 

 ارائه خدمات مشاوره ،  برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان 

 

 دولتی فردای روشن  MMTروانشناس مرکز   1711_  1711

 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر

 ارائه خدمات مشاوره به درمانجویان اعتیاد 

 

 کارشناس سالمت روان واحد سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد   1711 –1743

 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر 

 

 تا کنون کارشناس مسئول واحد سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیا د 1743

، مهارت های زندگی ، مهارت های فرزند  PHCنظارت و اجرای برنامه های کشوری ادغام سالمت روان در نظام 

اجتماعی -پروری ،  پیشگیری از مصرف مواد ، پیشگیری از مصرف الکل ، پیشگیری از خودکشی ، حمایت های روانی 

 در بحران و بالیا  

 تهیه جزوه ، پمفلت و بروشورهای آموزشی

 برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی ویژه کارشناسان بهداشتی درمانی و عموم مردم 


