
ThS. ĐỖ NGỌC ANH 

Nơi công tác: Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt – 

Pháp  

1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên: Đỗ Ngọc Anh 

- Ngày sinh: 04/08/1996 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng 

2.Quá trình đào tạo 

- 2019 đến nay, sinh viên  khoá học Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng, ĐH Erasmus (Hà Lan) 

- 2019, Cử nhân ngành Tâm lý học , ĐH Erasmus (Hà Lan). 

- 2014, Tốt nghiệp chuyên khoa tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, Trường chuyên Ngoại 

ngữ- ĐHQGHN 

3. Quá trình công tác: 

- 8/2020 – nay: Chuyên viên Tâm lý tại Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt – Pháp. 

 Hỗ trợ với các chuyên viên tâm lý trong quá trình đánh giá và sàng lọc với các trắc 

nghiệm tâm lý và quan sát lâm sàng. 

 Phụ trách phát triển dự án doanh nghiệp: 

 Xây dựng nội dung đào tạo kỹ năng doanh nghiệp và nâng cao chuyên môn cho 

nhân viên; Cố vấn cao cấp cho bộ phận tâm lý học đường của các trường học; 

 Thiết kế nội dung chuyên môn về đa đạng dịch vụ tâm lý cho các dự án doanh 

nghiệp. 

-6/2020 - 8/2020: Thực tập sinh tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia- Bệnh viện Bạch 

Mai. 

 Phối hợp với các bác sĩ của Viện Sức khoẻ Tâm thần để lập kế hoạch giúp đỡ bệnh 

nhân từ nhiều lứa tuổi và đa dạng các vấn đề tâm lý khác nhau, tư vấn trị liệu tâm 

lý để bệnh nhân phục hồi và ổn định tình trạng. 

 Hỗ trợ làm bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý cho bệnh nhân. 

- 2/2020 - 5/2020: Thực tập sinh nghiên cứu cho ĐH Erasmus (Hà Lan) 



 Chỉ đạo quy trình trong phòng thí nghiệm. Thu thập thông tin về đối tượng nghiên 

cứu. 

 Tập hợp dữ liệu để hỗ trợ viết công trình nghiên cứu về sự hinh thành nỗi sợ như 

một phản xạ có điều kiện qua chỉ dẫn 

- 11/2017 - 3/2018: Trợ lý nhân sự tại Công ty Together Abroad (Hà Lan) 

 Hỗ trợ quản lý nhân sự với các dự án hợp tác với các công ty. 

 Quản lý mạng lưới thông tin của công ty giới thiệu việc làm, tương tác với các 

khách hàng. 

- 5/2016 - 8/2016: Quản lí nghệ thuật tại Mầm non bút chì màu 

 Chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thể chất cho các bé.  

 Thiết kế nội thất trường học để thu hút học sinh. 

 




