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تحصیل ت دانشگاهی

ه سیستمیک تراپی میلن، در زوریخ، سوئیسدانشکد

۲۰۱۶ سال روان درمان سیستمیک و مشاورهکارشناسی ارشد

دانشگاه بین اللللی اتلتنتیک، آمریکا

۲۰۰۸ سالمدیریت اجتماعی):دکترا، مدیریت (موضوع

دانشگاه اوانجلیکال مددکاری اجتماعی، فرایبورگ، آلنان

۲۰۰۶سالکارشناسی ارشد مدیریت اجتماعیمستر

، سوئیسدانشگاه علمی کاربردی مددکاری اجتماعی، لوتزرن

۱۹۹۸سالکارشناسی در مددکاری اجتماعی
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 پیشرفتهتحصیل ت

، برن، سوئیسIPSموسسه روان درمانی تراوما

۲۰۰۰سال اریکسونNLPهیپنوتیزم و زبان برنامه نویسی عصبی

، برن، سوئیسIPSموسسه روان درمانی تراوما

۲۰۰۱سالگزارشگیری  و درمان برای ترواما

، سوئیسلوتزرندانشگاه علمی کاربردی علوم اجتماعی،

۲۰۰۲سالدستورالعمل های عملی در مشاوره:دوره کارشناسی ارشد

، سوئیسلوتزرندانشگاه علمی کاربردی علوم اجتماعی،

۲۰۰۳سالجنسیت شناسی در امور ساخت و ساز و مشاوره، کارشناسی خاص

دانشگاه  آلیس سالومون، برلین، آلنان

۲۰۰۴سالاجتماعییک حرفهحقوق بشر به عنوان:مطالعات پیشرفته و کارشناسی

دانشگاه اقتصاد، سنت گالن سوئیس

۲۰۰۶سالروشمند سازی برای استادان در دانشگاهها آموزشDidacticalدوره کارشناسی پایه،

، اولت ، سوئیسFHNWدانشگاه های کاربردی

۲۰۰۷سالدیپلم کارشناسی نظارت سیستماتیک و مربیگری در مددکاری

، اولت ، سوئیسFHNWدانشگاه های کاربردی

۲۰۰۸سالدیپلم کارشناسی در رهبری و مدیریت تیم

، ونکوور، کاناداBodwellکالج

۲۰۰۹سالدیپلم بازاریابی برای سازمان های غیر دولتی

، ونکوور، کاناداUPCکالج

۲۰۱۰سالدیپلم برای آموزش زبان انگلیسی



تجربه حرفه ای مدکاری

۲۰۱۰از سال درمان و مشاوره اجتماعی از سال در مطب خصوصی

FHLUلوتزرندانشگاه علمی کاربردی

۲۰۱۳از سالنظارت و مدیریت اجتماعیتدریس

، شمال غربی سوئیسFHNWدانشگاه علوم کاربردی

۲۰۱۳ از سالآموزش تکنیکهای مشاوره و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۰۱۵از ساللوتزرنمشاوره اجتماعی جوانان، وزارت آموزش و پرورش

لوتزرنمراکز اجتماعی،سازمان هدفمندی

۲۰۱۵ تا۲۰۱۳مدیر عامل، کمک های حرفهای و قیومیت خردسال ن و مددکاری در مدرسه

دکتر هی جا لی ، سئول کره جنوبیNGO شرکتکارشناسی اجتماعی

۲۰۱۳ تا۲۰۱۲عضو هیئت مدیره و مشاوره فرهنگی مسائل بین کره شمالی و جنوبی

 کلینیک داروسازی، شمال غرب ونکوور، کانادا

۲۰۱۰ تا۲۰۰۹مدیریت کل

دانشگاه علمی کاربردی، برن، سوئیس

۲۰۰۹ تا۲۰۰۸استاد تمام وقت و رئیس دفتر بین اللللی

.طراحی دوره های آموزشی و معاینه، ارزیابی.ارائه سخنرانی ها و کارگاه و آموزش دانشجو ها در زمینه های بالینی

پیشرو یک تیم کوچک از دفتر بین اللللی و مشاوره دانشجویی داخل و حتی همکاری با دانشگاه های در همین زمینه در

سراسر جهان

دانشگاه علمی کاربردی شمال غربی سوئیس، اولت

 و معاون رئیس دانشکده در دانشکده علوم مددکاری بخش مشاوره، هدایت جامعه و مدیریت اجتماعیاستاد تمام وقت

۲۰۰۹ تا۲۰۰۵



سازماندهی امتحانات در سطوح مختلف. ارائه شده در کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های آموزشیاموزش

. عضو هیت علمی دانشگاه.عضو هیئت دوره های آموزشی.دانشگاه

NPOsعلهوه بر مشاوره و مربیگری رهبری  تیم های سازمان های غیر دولتی و

ارتقاء سلتمت ملی و پیشکیری از اعتیاد، شهر زوگ سوئیس

۲۰۰۵تا۲۰۰۴.برنامه ها و پروژه ارتقای سلتمت و پیشگیری اعتیاد در ایالت زوگمدیریت

مدیریت پروژه های.مدیریت برنامه ها و پروژه در کانتون و همکاری با برنامه های پیشگیری در مدرسه واعتیاد جوانان

.تدریس در مدارس و سازمان با توجه به پیشگیری الکل و مواد مخدر دیگر.چند بعدی با ذینفعان مختلف

، سوئیسLuzernمدرسه آلنانی برای پناهنده ایرانی ،تاسیس

۲۰۰۸ تاLuzern. ۲۰۰۰معلم، برنامه و رهبر پروژه آلنانی مدرسه برای پناهجویان ایرانی در سوئیس در

زمینه کاری و تجربه بالینی

۱۹۹۹ تا۱۹۹۸، سوئیسLuzernروانپزشکی شهربیمارستان

ارائه خدمات مشاوره و درمان برای بیماران مبتل به مشکل موادمخدر غیر قانونی

۲۰۰۴ تا۱۹۹۷ سویسLuzernکاریتاسسازمان کمک رسانی به بینوایان

.ارائه خدمات مشاوره برای پناهجو و پناهنده کارآموزی

۲۰۰۳ تا۲۰۰۲  برای خرد سال ن خارجی کاریتاس شهر"Luzernزندگی در" پروژهمدیریت

این پروژه ارائه احتمال ت را برای ورود به مدرسه، شغل،.سال بودند۱۸مدیریت یک پروژه برای پناهجویان که زیر

دانشگاه ها، مدارس زبان، و غیره  را داشت.

۲۰۰۰ از سالکارشناس رسمی در ترجمه

. برای کاندیدهای  ورود به دانشگاه و یا شغل های  بخاطر وجود مشکل ت و اختل.لآموزش مصاحبه

 مشاوره با افراد در صورت مواجه بودن با تراوما.



کتابها

)۲۰۱۱ ستودگان موریس، کتی ارکولیانی (

برنامه هسته ای ایران، چرا هسته ای؟

۲۰۱۱، مونیخ، آلنانPresPediaتوسطانتشار

)۲۰۰۸موریس (ستودگان

.برون سپاری وظایف اجتماعی برای شرکتها

 معیارهایی باید به منظور تکمیل یک قرارداد خدمات اجتماعی و یا شرایط عملکرد آن از نظر منشور مددکاری درچه

نظر گرفته شود تا مددکاری برای حمایت از پناهندگی برون سپاری شود؟

 پایان نامه منتشر شده،

۲۰۰۸نشر خانه گرین، آلنان

Best seller)۲۰۰۶موریس (ستودگان

مدیریت اجتماعی و اصول مددکاری

.مدیریت سازمانهای اجتماعی در تنش بین اخل ق و اصول کار اجتماعی و رفتار اقتصادی چگونگی

.منتشر شده توسط گرین ، مونیخ، آلنان

)۲۰۰۶موریس و فرویند دانیل (ستودگان

.مددکاری اجتماعی با وجود عدم اتحاد در جامعه

در نظر گرفت کار اجتماعی در مورد موضوعات اتحاد کمرنگ شونده اجتماعی عمل کنیم.چگونه با

.منتشر شده توسط گرین مونیخ، آلنان

)۲۰۰۳موریس (ستودگان

. حقوق بشر در اسل م و نقش قانون شرع

.منتشر شده توسط گرین، مونیخ، آلنان



عضویتها

۱۹۹۸تا۲۰۰۸ اعضو هیئت انجمن مددکاران اجتماعی

۲۰۰۲ از سالعضو موسسه هیئت مدیره روانی تاروما

۲۰۰۰ از سالمشاور ارتباطات بین فرهنگی کمیته سیاستگزاری

۲۰۱۰ تا۲۰۰۵مشاور کمیته پناهندگان

۲۰۰۸ تا۲۰۰۷ برنHIVمشاور مدیریت انجمن

۲۰۰۷ تا۱۹۹۸ ارائه مراقبت های اجتماعی سوئیسسازمان پیشگیری و

سفر به عنوان حرفه ای مددکار اجتماعی

۱۹۹۸بازدید از مدرسه خدمات اجتماعی در بوداپست، مجارستان

۱۹۹۹تبادل بازدید و دانش آموز در جمهوری چک

۲۰۰۰لهستانWarschauوزارت مددکاری اجتماعی در دانشگاهبازدید

۲۰۰۱بازدید از کوبا و آموزش مهارت های اجتماعی و دانشگاه هاوانا

۲۰۰۲بازدید از اسپانیا و پرتغال برای تبادل مسئله اجتماعی و پناهندگان

۲۰۰۵شدبازدید از مکان های مختلف در آلنان که مربوط به زمان نازی

۲۰۰۶شرکت های اجتماعی در زمینه کار با کودکان خیابانیبازدید از پرو و

۲۰۰۶بازدید از دانشکده اجتماعی کاراکاس در ونزوئل

۲۰۰۸بازدید از کره جنوبی و مشاوره اجتماعیسازمان اقتباس کودکان در خارج از کشور

۲۰۰۸بازدید و تدریس از اسلواکی و آموزش قوانین مشورت اجتماعی

۲۰۰۹بازدید از کوزوو در صربستان و بازدید از یک پروژه توسعه در جامعه

۲۰۱۲بازدید از ایال ت متحده آمریکا و مشاهده از سیستم اجتماعی در سن دیگو کالیفرنیا

۲۰۱۰بازدید از سازمان های مختلف در امور پناهندگان در تورنتو و ونکوور

۲۰۱۰و چین با توجه به  اهداف جدید مددکاری اجتماعیTaipehبازدید از دانشگاه در

۲۰۱۱بازدید از دانشگاه وزارت اجتماعی و روانشناسی توکیو ژاپن

در دومین  جنگ جهانی، جزیره ای ازTinianبازدید از مناطق آسیب دیدهاز بمب های اتمی استفاده شده در جنگ به

Goam /۲۰۱۱سایپان متعلق به ایال ت متحده آمریکا

۲۰۱۲ تا۲۰۰۹ابازدید از بسیاری از مؤسسه های اجتماعی در شهرستانهای مختلف از ایال ت متحده آمریک

۲۰۱۵بازدید از سازمان اجتماعی در زاگرب و تبادل تجربه در امور مهاجران و بحران اروپا



بازدید از سارایوو و مناطق آسیب دیده در بوسنی و زمینه  تحت تاثیر قرار گرفته در طول جنگ و نقش جدید اسل م و

۲۰۱۵زندگی عمومی در سارایوو

زندگی در کشورهای مختلف به عنوان  (غیر)مددکار اجتماعی

۱۹۹۸تررجممه/ اموراستانبول، ترکیه و کار با سازمان کلیسا های جهانی

۱۹۹۰آتن، یونان و کار با سازمان ملل متحد، گروه پناهندگان به عنوان مترجم

۱۹۹۴ تا۱۹۹۱، در سوئیس مترجم و رستورانلوتزرن زوریخ

۲۰۰۹ تا۱۹۹۵، زوریخ و بازل سوئیس به عنوان مددکار اجتماعیلوتزرن

۲۰۱۰ تا۲۰۰۹ونکوور، کانادا در یک کلینیک به عنوان مددکار اجتماعی و مدیر

۲۰۱۲ تا۲۰۱۰سئول، کره، به عنوان مشاوره مدیریت، خدمات اجتماعی و آموزش

۲۰۱۲سن دیگو، کالیفرنیا ایال ت متحده آمریکا، تحقیقات در زمینه های اجتماعی و نوشت کتاب

۲۰۱۳، سوئیس، مشاوره، درمانگر، مددکاری اجتماعی، تدریس در دانشگاه و مشاوره سیاسی از ساللوتزرن

دکتر موریس ستودگان

 بعد از دریافت ملیت سویس اسمم رو تغییر دادم چون از اسم مرتضی هیجوقت خوشم۲۰۰۰دوستان محترم من در سال
نمیومد و این ازادی انتخاب رو داشتم.


