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 ۴۴۶۰۲۶۳۲تلفن: 
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 سوابق تحصیلی: 

 ،ادادوره فلوشیپ روانپزشكی سالمندان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری دانشگاه ایالتی نیویورك و دانشگاه مك گیل كان (۶

 میالدی ۴۲۲۶تا  ۴۲۲۲

   ۶۴۳۳بورد تخصصی روانپزشكی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، شهریور ماه  (۴

 ۶۴۳۲دكترای پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، بهمن ماه  (۴
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 سوابق آموزشی: 

 ۶۴۳۴و توانبخشی از شهریور ماه  استاد گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی (۶

 ۶۴۰۱و توانبخشی از آذر ماه  روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی هدانشیار گرو (۴

 ۶۴۳۱استادیار گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مهر ماه  (۴

 

 :عضویت در مراكز تحقیقاتی 

 ۶۴۳۴عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات سالمندی از سال  (۶

  ۶۴۳۶رفاه اجتماعی از سال  عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات مدیریت (۴

  ۶۴۰۳عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات تعیین كننده های سالمت اجتماعی از سال  (۴

 :عضویت در انجمن های علمی و صنفی 

  ۶۴۳۲عضو سازمان نظام پزشكی ایران از سال  (۶

  ۶۴۳۴عضو انجمن روانپزشكان ایران از سال  (۴

 

 سوابق بالینی: 

  ۶۴۳۱مهر ماه از  تهران نپزشكی رازیروانپزشك بیمارستان روا (۶

 ۶۴۳۱مهر ماه  تا ۶۴۳۴روانپزشك بیمارستان های شهرستان سیرجان از اسفند ماه  (۴

 

 

 سوابق اجرایی: 

 ۶۴۳۱ز سال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی امعاون آموزشی  (۶

 ۶۴۳۳تا  ۶۴۳۴ز سال دبیر هیات ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ا (۴

 ۶۴۳۳تا  ۶۴۳۴از سال رخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی رئیس دبی (۴

 ۶۴۳۳تا  ۶۴۳۴امور هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  مركز رئیس (۳

  ۶۴۳۶سال  از زاری آزمون دكتری سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینماینده معاون آموزشی دانشگاه در كمیته علمی برگ (5

  ۶۴۰۲از سال  نماینده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته روانپزشكی (۱

 ۶۴۳۳تا  ۶۴۰۳از سال  مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی یكبخش آموزشی قانون رئیس  (۳

 ۶۴۰۳از سال  مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازیمشاور آموزشی و پژوهشی ریاست  (۰

 ۶۴۳۳تا  ۶۴۰۰شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال دبیر  (۳



 ۶۴۰۳از سال  مسئول حوزه پژوهش و ارزیابی در خصوص ارزشیابی درونی گروه روانپزشكی (۶۲

 ۶۴۰۳تا  ۶۴۰۴از سال  رئیس بلوك سالمندان زنان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی (۶۶

 ۶۴۰۲از سال  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ژوهشی پویشنماینده دبیرخانه پ  (۶۴

  ۶۴۰۶تا  ۶۴۳۰از سال  رئیس كمیته آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی (۶۴

 ۶۴۰۲تا  ۶۴۳۰از سال  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مسئول امور دستیاران گروه روانپزشكی (۶۳

 ۶۴۰۶تا  ۶۴۳۰از سال  رمانی روانپزشكی رازیعضو هیئت رئیسه مركز آموزشی و د (۶5

 ۶۴۰۶تا  ۶۴۳۰از سال  معاونت آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی (۶۱

   ۶۴۳۱تا  ۶۴۳5عضو  هیئت مدیریه نظام پزشكی شهرستان سیرجان از سال  (۶۳

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳5قائم مقام رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان سیرجان از سال  (۶۰

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳5ئیس بیمارستان آیت اله كاشانی شهرستان سیرجان از سال ر (۶۳

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳۳پزشك معتمد بیمارستان های شهرستان سیرجان از سال  (۴۲

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳۳سرپرست تیم بهداشت روان شهرستان سیرجان از سال  (۴۶

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳۳عضو  متخصص شورای پزشكی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال  (۴۴

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳۳عضو  متخصص كمیسیون پزشكی حجاج شهرستان های استان كرمان از سال  (۴۴

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳۳عضو  متخصص كمیسیون پزشكی بدوی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال  (۴۳

 ۶۴۳۱تا  ۶۴۳۳رئیس بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان سیرجان از سال  (۴5

 

 ی علمیعضویت در كمیته ها: 

 ۶۴۳۳سال ازهیات ممتحنه بورد تخصصی روانپزشكی كشور  وعض (۶

 ۶۴۳۴علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  دانشگاهرفیع پایه و ركود علمی كمیته تعضو  (۴

 ۶۴۳۴دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  CDEكمیته رشد و بالندگی اساتید  عضو (۴

 ۶۴۳۴هزیستی و توانبخشی از سال شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم ب عضو (۳

    ۶۴۳۴كمیته سیستم شعاع دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  (5

 ۶۴۳۴توانبخشی از سال دانشگاه علوم بهزیستی و  آموزش تخصصی شورایعضو  (۱

 ۶۴۳۶ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  Scientific Writingعضو كمیته  (۳

      ۶۴۳۶بالینی هیئت ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  وه پزشكی وكمیته تخصصی گرعضو  (۰

 ۶۴۰۳ كمیته پذیرش دانشجوی دوره دكتری تخصصی پژوهشی مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در سالعضو  (۳

 ۶۴۰۰كمیته توانبخشی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال عضو  (۶۲



 ۶۴۰۳در سال  میته مشاوره و رابط انجمن علمی روانپزشكان ایرانكعضو  (۶۶

  ۶۴۰۱كمیسیون تخصصی روانپزشكی اداره كل پزشكی قانونی استان تهران از سالعضو  (۶۴

 ۶۴۰۱كمیته پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال عضو  (۶۴

 ۶۴۰۱یستی و توانبخشی از سال كمیته امتحانات دستیاری گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزعضو  (۶۳

 ۶۴۰5گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال   OSCEكمیته برنامه ریزی و برگزاری عضو  (۶5

  ۶۴۰5كمیته برنامه ریزی راهبردی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سالعضو  (۶۱

  ۶۴۰5شگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال شورای پژوهشی پژوهشكده گفتار و زبان دانعضو  (۶۳

 ۶۴۰۳كمیته پژوهش های دستیاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  (۶۰

 ۶۴۰۳دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال   "حوادث غیر مترقبه"گروه كانونی پژوهش عضو  (۶۳

 ۶۴۰۳ی روانپزشكی رازی از سال كمیته دارو، درمان و تجهیزات بیمارستان آموزشی و درمانعضو  (۴۲

  ۶۴۰۳كمیته اصلی مدیریت كیفی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال عضو  (۴۶

 ۶۴۰۴كمیته اصلی سیاست گزاری درمان بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال عضو  (۴۴

 ۶۴۰۴شورای علمی مؤسسه داریوش از سال عضو  (۴۴

  ۶۴۰۶های داروئی ستاد ساماندهی و توانبخشی بیماران مزمن روانی از سال  كمیته فرعی درمانعضو  (۴۳

 ۶۴۰۲كمیته شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  (۴5

 ۶۴۰۲كمیته ارزشیابی كار پزشكان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال عضو  (۴۱

 ۶۴۳۳درونی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی در سال كمیته نظارت و ارزشیابی عضو  (۴۳

 ۶۴۳۰كمیته تخصصی بررسی طرح های پژوهشی و توانبخشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  (۴۰

 ۶۴۳۰كمیته مرگ و میر مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال عضو  (۴۳

 ۶۴۳۳اران روانی دارای سیر ازمان از سال كمیته تخصصی ساماندهی بیمعضو  (۴۲

 

 :دبیر علمی كنگره ها 

 دبیر علمی سی و چهارمین كنگره ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ایران (۶

 ۶۴۳۱ مهر ماه ۴۰لغایت  ۴5

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 دبیر علمی كنفرانس علمی یك روزه حاكمیت بالینی )بهبود كیفیت( (۴

 ۶۴۳۶دی ماه  5

 اه علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگ

 

 دبیر علمی كنفرانس علمی یك روزه حاكمیت بالینی )مستند سازی خطای پزشكی( (۴



 ۶۴۳۶آذر ماه  ۴۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

  

 EPCدبیر علمی كنفرانس علمی یك روزه احیاء قلبی ریوی  (۳

 ۶۴۳۶آذر ماه  ۶۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 در سومین دوره آموزشی بهداشت و سالمت سالمندان "اختالالت شایع روانپزشكی در سالمندی"ی دوره آموزشی دبیر علم (5

 ۶۴۰5بهمن ماه  ۴۳لغایت  ۴5

 مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 دبیر علمی بازآموزی مدون روانپزشكی ویژه روانپزشكان (۱

 ۶۴۰5آبان ماه  ۶۰ت لغای ۶۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 درمان و توانبخشی ‚دبیر علمی اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا   (۳

 ۶۴۰۶آذر ماه  ۴5لغایت  ۴۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی (۰

 ۶۴۳۳تیر ماه  5لغایت  ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی (۳

 ۶۴۳۰اسفند ماه  ۶۳لغایت  ۶۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی (۶۲

 ۶۴۳۰بهمن ماه  ۶۳لغایت  ۶۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

  در كمیته های علمی كنگره ها:عضویت 

 سی و  چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران (۶

 ۶۴۳۱مهر ماه  ۴۰لغایت  ۴5

 سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایرانهمایش 

 

 اولین كنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پر خطر (۴

 ۶۴۳۱اردیبهشت ماه  ۶5لغایت  ۶۴



 وقی یزددانشكاه علوم پزشكی شهید صد

 

 سی و  سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران (۴

 ۶۴۳5مهر ماه  ۴۲لغایت  ۴۳

 سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایرانهمایش 

 

 سی و  دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران (۳

 ۶۴۳۳مهر ماه  ۴۳لغایت  ۴۶

 سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایرانهمایش 

 

 ت و هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایرانبیس (5

 ۶۴۰۳آبان ماه  5لغایت  ۴

 سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایرانهمایش 

 

 سومین همایش كشوری رفتارهای پر خطر (۱

 ۶۴۰۰اسفند ماه  ۴۲لغایت  ۶۰  

 دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد 

 

 اولین كنگره كشوری پیشگیری از اعتیاد (۳

 ۶۴۰۰اسفند ماه  ۱لغایت  ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 

 چهارمین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بالیا  (۰

 ۶۴۰۰ماه  آذر ۴۱لغایت  ۴۳

 بسیج جامعه پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

 و توانبخشی روانی اجتماعی اولین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن، ارائه خدمات (۳

 ۶۴۰۰اردیبهشت ماه  ۴۶لغایت  ۴۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان (۶۲

 ۶۴۰۱اسفند ماه  ۰لغایت  ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 اولین همایش اختالل استرس پس از حادثه (۶۶

 ۶۴۰۱بهمن ماه  ۴۰

 م بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علو

 

 سومین كنگره خانواده و سالمت جنسی (۶۴

 ۶۴۰۱آذر ماه  ۰لغایت  ۱



 دانشگاه شاهد

 

 كنگره سالمندی (۶۴

 ۶۴۰۱آبان ماه  ۴لغایت  ۶

 دانشگاه علوم پزشكی كاشان

 

 همایش سالیانه روانپزشكی (۶۳

 ۶۴۰5آذر ماه   ۴ لغایت آبان ماه  ۴۲

 نهمایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایرا

 

 اولین سمینار تخصصی پژوهش های اعتیاد (۶5

 ۶۴۰۳اسفند ماه  ۴۶لغایت  ۴۲

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مؤسسه داریوش

 

 دومین كنگره بین المللی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان (۶۱

 ۶۴۰۳اسفند ماه  ۶۱لعایت  ۶5

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 ادسومین همایش سراسری اعتی (۶۳

 ۶۴۰۴بهمن ماه  ۳لغایت  ۳

 دانشگاه علوم پزشكی یزد

 

 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران (۶۰

 یافته های نوین در روانپزشكی

 ۶۴۰۴آذر ماه  5لغایت  ۴

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی  (۶۳

   ۶۴۰۴تیر ماه  ۶۴لغایت  ۶۲

 بهداری كل ناجا با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

 همایش بازآموزی و تازه های روان نژندی ها و اختالالت وابسته به استرس (۴۲

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۶۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران (۴۶

 ن در روانپزشكیمدیریت درما

 ۶۴۰۴آذر ماه  ۶۴لغایت  ۶۶

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیری از اعتیاد (۴۴

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۴۶



 شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با همكری باشگاه اندیشه

 

 یش مسائل خوابگاهیهما (۴۴

 ۶۴۰۶اسفند ماه  ۶۳لغایت  ۶۰

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشی (۴۳

 ۶۴۰۶دی ماه  5لغایت  ۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران (۴5

 پزشكیهمایش درمان های داروئی در روان

 ۶۴۰۶آذر ماه  ۴۲لغایت  ۶۰

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان (۴۱

 ۶۴۰۶مهر ماه  ۶۲لغایت  ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 سمینار اعتیاد، سبب شناسی و درمان (۴۳

 ۶۴۰۲خرداد ماه  ۴۶لغایت  ۴۲

 زیستی استان لرستاندانشگاه علوم پزشكی لرستان و سازمان به

 

 سمینار بهداشت سالمندان (۴۰

 ۶۴۳۳دی ماه  ۶۶لغایت  ۶۲

 دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

 همایش سه روزه ترك اعتیاد (۴۳

 ۶۴۳۳آبان ماه  ۳،  ۶۱و  ۴۴

 دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن پزشكان عمومی و شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج

 

 و درمانسمینار اعتیاد، پیشگیری  (۴۲

 ۶۴۳۳آبان ماه  ۴لغایت  ۶

 دانشگاه علوم پزشكی تبریز و بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 

 سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد  (۴۶

 ۶۴۳۳تیر ماه  5لغایت  ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 همایش اختالالت نافذ رشد كودكان با ناتوانی هوشی (۴۴



 ۶۴۳۳اه اردیبهشت م ۴۶لغایت  ۴۲

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 گردهمائی معرفی بیماری های اعصاب و روان سالمندان (۴۴

 ۶۴۳۳اردیبهشت ماه  ۳لغایت  ۰

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

 سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد  (۴۳

 ۶۴۳۰اسفند ماه  ۶۳لغایت  ۶۱

 وم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه عل

 

 سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد (۴5

   ۶۴۳۰بهمن ماه  ۶۳لغایت  ۶۱

 دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

 

 تألیفات: 

 مبانی طراحی معماری مراكز خدماتی روزانه سالمندان مشاور كتاب (۶

 مركز تحقیقات ساختمان و مسكنناشر: انتشارات 

۶۴۰۳ 

 

 اری ساختمان های مناسب سالمندانی معمضوابط طراح (۴

 ناشر: انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۶۴۰۳ 

 

 راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشكی بزرگساالن )ویژه پزشكان( (۴

 ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۶۴۰۳ 

 

4) WHO (2006), Chapter 6: Disaster Mental Health Care in Iran: Responses Based on Needs, Advances in 

Psychological and Social Support after Disasters, Editors: Dr. Joseph O. Prewitt Diaz, Dr. R Srinivasa Murthy, Dr. 

Rashmi Lakshminarayana. 

 

 . . .حشیش تا به حال خوانده اید؟ (5

 ناشر: انتشارات كوشای فردا

 ۶۴۰۳بهار 

 . . .كافئین ل خوانده اید؟ تا به حا (۱

 ناشر: انتشارات كوشای فردا

 ۶۴۰۴بهار 

 

 



 كتابچه آموزشی متخصصین پزشكی و بهداشت روانی (بهداشت روانی در جریان بالیای طبیعی )  (۳

 ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 ۶۴۳۰ـ  ۶۴۳۳

 

 زشی مدیران اجرائی () كتابچه آمو هداشت روانی در جریان بالیای طبیعیب (۰

 ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 ۶۴۳۰ـ  ۶۴۳۳

 

 

 ترجمه ها: 

 DSM-IVدستنامه تشخیص افتراقی  (۶

  سالمی انتشارات: ناشر

DSM-IV Handbook of differential diagnosis 

Michael B.First , M.D.                                    

Harold A.Pincus , M.D.                                                 

 

 علمی: مقاالت  

 الف( فارسی:

، حسین ملك افضلی، معصومه دژمان، حمیرا سجادی، فرحناز محمدی، حسن آرش میراب زاده آمنه ستاران فروزان، منیر برادران افتخاری،  (۶

فالحت. بررسی اثر بخشی مداخالت اجتماع محور در ارتقای سالمت روان زنان. مجله تحقیقات  رفیعی، مریم رجبی، لیدا متقیان، الهام حبیبی، كتایون

 .۴۴تا  ۴۱، صفحه های ۶۴۳۳، بهار ۶، شماره ۶۰نظام سالمت حكیم، دوره 

انپزشكی و روانشناسی بیمارستان روانپزشكی رازی در گذر تاریخ. مجله رو. دكتر آرش میراب زاده  جعفر باباپور، دكتر محمدرضا خدایی، دكتر  (۴

 .۴۰۴ تا ۴۳۱، صفحه های ۶۴۳۴، پائیز ۴بالینی ایران، سال بیستم،  شماره 

تهران،  ۴۴آمنه ستاره فروزان، منیر برادران افتخاری. روش های مقابله با استرس در زنان متاهل منطقه  ،معصومه دژمان ٬آرش میراب زاده (۴

 .۴۶۱تا  ۴۲۶، صفحه های ۶۴۳۴، زمستان 5۳سال چهاردهم، شماره  ه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،ء سالمت روان. فصلنامرویكرد اجتماع در ارتقا

، نرگس پورحیدری، ندا علی بیگی، محمد رضا شیخی. مقایسه اثر درمانی فلووكسامین آرش میراب زاده رضا خدایی اردكانی، عماد ثنایی، محمد  (۳

 .5۲تا  ۳۴، صفحه های ۶۴۳۳، تابستان ۴، شماره ۴لومانیا. مجله روان پرستاری، دوره و پاروكستین در درمان بیماران مبتال به تریكوتی

زهره محمودی. خشونت خانگی در دوران بارداری ، دكتر آرش میراب زادهماهرخ دولتیان، دكتر حمیرا سجادی، زینب علیمرادی،  فرنوش معافی،  (5

، سال نوزدهم، (ی بهداشت. پژوهنده )مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتیو عوامل مرتبط با آن در ایران، بر اساس مدل سازمان جهان

 .۴۱تا  ۴5صفحه های  ،۶۴۳۴ ،۳۳، پی در پی ۶شماره 

، بهمن بهمنی، الهام ابطحی، گیتا صدیقی، جعفر میرزایی. بررسی تاثیر مواجهه آرش میراب زاده محمد رضا خدایی اردكانی، محمد سعید خانجانی،  (۱

 ۶۲، صفحه های ۶۴۳۴، زمستان ۴، شماره ۱ز، دوره ناشی از جنگ. نشریه علمی پژوهشی طب جانبا PSTDحل رویداد آسیب زا در كاهش عالئم با م

 .۶۳تا 

یابی . ارزدكتر آرش میراب زادهدكتر محمد رضا خدایی اردكانی، دكتر محمد كامران درخشان، دكتر امید رضایی، دكتر بهروز دولتشاهی،  (۳

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره . Iملكرد اجرایی بیماران مبتال به اسكیزوفرنیا و مقایسه آنان با بیماران مبتال به اختالل دوقطبی وضعیت ع

  .۳۳تا  ۳۴، صفحه های ۶۴۳۴، زمستان ۴، شماره ۳



زهره محمودی. بررسی همبستگی عزت  ٬معافی فرنوش ٬حمید علوی مجد ٬حمیرا سجادی ٬آمنه ستاره فروزان ٬آرش میراب زاده ٬ماهرخ دولتیان (۰

 ٬ ۶۴۳۴مرداد و شهریور  ٬ ۳۴پی در پی  ٬ ۴شماره  ٬ ۶۰سال  ٬نفس با استرس درك شده در بارداری و راه كارهای مقابله با آن. نشریه پژوهنده

 .5۳تا  5۴صفحه های 

فرنوش معافی. نقش خشونت خانگی در بارداری بر  ٬لوی مجدحمید ع ٬حمیرا سجادی ٬آمنه ستاره فروزان ٬آرش میراب زاده ٬ماهرخ دولتیان (۳

 ٬نگاهی به مطالعات دهه اخیر در ایران. نشریه علمی و پژوهشی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ٬پیامدهای مادری و جنینی

 .55تا  ۳۴صفحه های  ٬ ۶۴۳۶ویژه نامه زمستان  ٬ ۳۳شماره  ٬ ۴۴دوره 

 ٬مروئه وامقی ٬كتایون فالحت ٬نیلوفر پیكری ٬شیرین جاللی نیا ٬حسین ملك افضلی ٬منیر برادران افتخاری ٬آمنه ستاره فروزان ٬معصومه دژمان (۶۲

چالش ها و درس های آموخته شده.  ٬نقاط قوت ٬. برنامه های اجتماع محور مشارمتی مرتبط با سالمت در جمهوری اسالمی ایرانآرش میراب زاده

 .۶۳۶تا  ۶۰5، صفحه های ۶۴۳۶پائیز  ٬ ۴شماره  ٬ ۶5دوره ٬فصلنامه حكیم

در بیماران  Sox5ژن  Coiled Coil Dimerization Domainو   box-HMG، مینا اوحدی. بررسی ناحیه آرش میراب زادهزیبا نریمان صالح فام،  (۶۶

 .  5۶تا  ۳۱فحه های ، ص۶۴۳۶بهار و تابستان  ٬ ۴شماره  ٬ ۶دوره ٬مبتال به سایكوز.مجله مطالعات ناتوانی

، امید رضائی، محمد كفاشی. تأثیر پرازوسین بر روی عالئم كلینیكی اختالل استرس آرش میراب زادهمحمد رضا خدایی اردكانی، سعید فرجی،  (۶۴

 .  ۱۶تا  5۳، صفحه های ۶۴۳۲، بهار ۶۶پس از سانحه. فصلنامه ی علمی پژوهشی طب و جانباز. سال سوم، شماره 

 ، كاظم ملكوتی. مطالعه منطقه ای، جمعیت شناختی و همه گیر شناختی برخی اختالالت روانپزشكی در شهرك اكباتان تهران.دهآرش میراب زا  (۶۴

 .۱۱تا  5۱،  صفحه های ۶۴۰۰، پائیز  ۶۴سالمندی ایران، سال چهارم، شماره  مجله

. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تغییر ده, مرسده سمیعی, پریسا پاكدل, كتایون خوشابی, محمدرضا خدایی, گلناز فیض زاآرش میراب زاده (۶۳

 سوم، شماره هفدهم، دوره شهید صدوقی یزد. درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه مجله تشخیص اختالالت خلقی به اسكیزوفرنیا،

 .۶۱۳تا  ۶5۰ صفحات  ،۶۴۰۰ تابستان

 ها نمونه سازی همسان برای Propensity Scoreاز  استفاده, فتوحی اكبر. اده آرشمیراب زخرم خورشید حمیدرضا,  محمد كاظم, ,كمالی كورش (۶5

 .۶۰-۶۶(:۴-۳)۱ ;۶۴۰۳زمستان و پاییز  مجله دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیشاهدی،  مورد یك مطالعه در

اجباری، فصلنامه روانشناسی كاربردی،  -الل وسواسیعمل در اسكیزوفرنیا و اخت -آمیختگی فكر. دكتر آرش میراب زادهدكتر فاطمه قدیری،  (۶۱

 .۳۶۱تا  ۳۲5، صفحات ۶۴۰۱، پائیز و زمستان 5و ۳، شماره ۶دوره 

, شهرام ایرانی، مرسده سمیعی، گلناز فیض زاده. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در كارمندان بیمارستان روانپزشكی آرش میراب زاده (۶۳

 ۱۳، صفحات ۴۳شماره مسلسل ، ۶۴۰۱دوره هشتم، ویژه نامه توانبخشی در بیماری ها و اختالالت روانی،  توانبخشی،رازی، فصلنامه علمی پژوهشی 

 .۳۲تا 

, گیالنی پور مهسا. بررسی نقش عوامل عوامل سرشتی و سایر عوامل خطرساز در كودكان مبتال , مرادی شهراممیراب زاده آرش, خوشابی كتایون (۶۰

 .۶5-۶۶:(۴)۶۳ ;۶۴۰۱تابستان  كمبود توجه مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی همدانبه اختالل بیش فعالی و 

فصلنامه  ، گناز فیض زاده. مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران،آرش میراب زادهمروئه وامقی، علی فیض زاده،  (۶۳

 . ۴۴5تا  ۴۲5، صفحات ۶۴۰۱، بهار ۴۳شماره علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  سال ششم، 

، عزیزه افخم ابراهیمی، دكتر طاهر كهانی الدین شمس صلواتی، مژده ،زاده میراب آرش دكتر الهی، فتح پریدخت ملكوتی، كاظم سید دكتر (۴۲

 خدمات و پزشكی علوم دانشگاهپزشكی  دانشكده پژوهشی مجله سؤالی در ایران. ۶5فرم  ;(GDSزندی. هنجاریابی مقیاس افسردگی سالمندان )

 .۴۱۰تا  ۴۱۶، صفحات ۶۴۰5، زمستان ۳، شماره ۴۲دوره  بهشتی )پژوهش پزشكی(، شهید درمانی بهداشتی

بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عاملی  كهانی الدین شمس صلواتی، مژده، الهی فتح پریدخت ،زاده میراب آرش دكتر ملكوتی، كاظم سید دكتر (۴۶

 .۴۶تا  ۶۶، صفحات ۶۴۰5، پائیز ۶سالمندان ایران، سال اول، شماره  مجله  سؤالی در سالمندان ایرانی، ۴۰فرم  (GHQ) مقیاس سالمت عمومی

، یداله فرهادی، فربد فدایی، مرتضی كریمی، فرید براتی. بررسی عوارض جانبی كلوزاپین در مراحل مختلف درمان در نمونه آرش میراب زاده  (۴۴

تا  ۴۳، صفحات ۶۴۰5، خرداد و تیر 5۴یك مقاوم به درمان، مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران، دوره شانزدهم، شماره ای از بیماران اسكیزوفرن

۳۳. 



سال مبتال به اختالل روانپزشكی مزمن  55مطالعه مشخصات زمینه ای بیماران باالتر از . , گلناز فیض زاده, مرسده سمیعیآرش میراب زاده  (۴۴

 .۳۰تا  ۳۴، صفحات ۶۴۰۳، تابستان ۴وانپزشكی رازی، مجله فیض دانشگاه علوم پزشكی كاشان، سال نهم، شماره بستری در بیمارستان ر

بررسی اثر بكلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، سال  .آرش میراب زاده، گلناز فیض زاده (۴۳

 .۴۰تا  ۴۳، صفحات ۶۴۰۴و زمستان چهارم، شماره چهاردهم و پانزدهم، پائیز 

, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی مقایسه ای نحوه مراجعه به مطب روانپزشكی در تهران و یك شهرستان، فصلنامه آرش میراب زاده (۴5

 .55تا  ۳۰   صفحات، ۶۴۰۶پژوهشی توانبخشی، سال سوّم، شماره دهم، پائیز 

دكتر لیال خواصی. بهداشت روانی در بالیای طبیعی )مروری بر كوشش های جهانی و برنامه های ملّی(  ، دكتر تقی یاسمی،دكتر آرش میراب زاده (۴۱

 .۶۶5تا  ۶۲5، صفحات ۶۴۰۶، تابستان ۳فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اوّل، شماره 

 ،رد اختالل ساختگی با تظاهرات ریوی مشابه،گزارش دو مودكتر آرش میراب زادهزحمتكش،   مهدی محمد ، دكترافشار احتشامی امین دكتر (۴۳

 .5۴۴تا  5۶5، صفحات ۶۴۰۲، زمستان ۴۳مجله دانشگاه علوم پزشكی ایران، سال هشتم، شماره 

. تغییرات توجه و حافظه در اوتیسم، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال دوّم، شماره ششم و هفتم، پائیز و زمستان دكتر آرش میراب زاده (۴۰

 .5۱تا  5۶، صفحات ۶۴۰۲

، فرید براتی. تفاوت زمانی در تاثیر كلوزاپین بر عالئم اسكیزوفرنیا، مجله حكیم، آرش میراب زادهیداله فرهادی، فربد فدایی، مرتضی كریمی،  (۴۳

 . ۶۳۱تا  ۶۱۳، صفحات ۶۴۳۰دوره دوّم، شماره سوّم، پائیز 

در مبتالیان به انفاركتوس میوكارد در   A و نقش الگوی رفتاری تیپ. بررسی میزان شیوع دكتر آرش میراب زاده دكتر غالمحسین احمد زاده، (۴۲

 .۳۳تا  ۳۲ صفحات ،۶۴۳5، زمستان ۳5مقایسه با گروه كنترول، مجله دانشكده پزشكی اصفهان، سال چهاردهم، شماره 
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 :طرح های تحقیقاتی 

 لف( مجری طرح:ا



در بیماران مبتال به اسكیزوفرنیا با سیر طوالنی مدت ه ی اثربخشی درمان پلی فارماسی آنتی سایكوتیكی با منوتراپی آریپیپرازول تعیین مقایس (۶

 TPCES ،۶۴۳۱و  IRCI، بیان ژنو ارتباط آن با متغیرهای شناختی، بیوماركرهای خونی، 

 ۶۴۳۴ومیت آذری، كرد و فارس، طراحی ابزار غربالگری متناسب افسردگی در جامعه ایرانی در سه ق (۴

 . ۶۴۳۶میالدی،  ۴۲۶۴تا  ۴۲۲۲از ایران بین سال های  PeMRuPتجزیه و تحلیل مقاالت منتشر شده روانپزشكی و ثبت شده در نمایه ی  (۴

بیماران مزمن و به مقایسه پیامدهای بالینی و نیز هرینه اثر بخشی دو مدل پیگیری درمانی )ویزیت در منزل(  توسط پزشك عمومی و پرستار  (۳

 .۶۴۳۶شدید روانپزشكی، 

 .۶۴۳۲، (CRCE)بر رفتار های خودكشی در كشور های منطقه مدیترانه شرقی مرور نظام مند  (5

 .۶۴۰۳الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی و متغیر های وابسته به آن در بیمارستان روانپزشكی رازی،  (۱

رماسی به منوتراپی در بیماران سالمند مبتال به اسكیزوفرنیای مزمن در یك كارآزمایی تغییر الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی از پلی فا (۳

 .۶۴۰۳، بالینی

ن، بررسی تأثیر درمانی سیتالوپرام، فلوكستین و نورتریپتیلین بر عالئم و نشانه های اختالل افسردگی پس از اسكیزوفرنیا و عوامل مؤثر برآ (۰

۶۴۰5. 

 

 ب( همكار اصلی:

 .۶۴۳۱ی سالمت چند بعدی در شهر تهران، تعیین نابرابر (۶

 .۶۴۳۴ ،یك مطالعه كارآزمایی بالینی دوسوكور ،با روغن بی اثر بر اختالل خواب سالمندان در مقایسه بررسی تاثیر روغن به لیمو (۴

تلفنی به بیماران بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی خدمات پس از ترخیص از بیمارستان توسط پرستار كارشناس بهداشت روانی  و تماس  (۴

 .۶۴۳۲، شدید و مزمن روانپزشكی در دفعات عود منجر به بستری

 .  ETEC ،۶۴۰۳در آزمون مرسوم مصاحبه ی بالینی نسبت به شیوه  ۶۴۰۰تا  ۶۴۰۶بررسی نگرش روانپزشكان فارغ التحصیل سال های  (۳

 .۶۴۰۱، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارزشیابی درونی گروه روانپزشكی (5

 .۶۴۰۱شبكه عصبی مصنوعی در پیش بینی هزینه درمان دارویی بیماران بستری در بیمارستان روانپزشكی رازی،  كاربرد مدل (۱

 .۶۴۰5پیش بینی داده های دوحالتی با استفاده از مدل شبكه عصبی مصنوعی،  (۳

 .۶۴۰5بررسی مواجهه دانش آموزان دبیرستانی كلیه مناطق تهران بزرگ با خشونت خانگی والدین،  (۰

 .۶۴۰۴در سالمندان،  GHQو   CES-D GDS,روایی، اعتبار و نقطه برش پرسشنامه های  (۳

 .۶۴۳۰ارزیابی تاثیر كلوزاپین در نمونه ای از بیماران ایرانی مبتال به اسكیزوفرنیای مقاوم به درمان،  (۶۲

 .۶۴۳۰جمع آوری اطالعات جامع از مراكز اخالق پزشكی جهان،  (۶۶

 .۶۴۳۳آسیب دیدگان بالیای طبیعی،  مات بهداشتی روانی بهشیوه های مناسب ارائه خد (۶۴

 

 به صورت سخنرانی قاالت ارائه شده در همایش های علمیم : 

 در سالمندان سوء مصرف موادچالش های تشخیصی و درمانی  (۶

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۱ماه  آذر ۶۴

 و توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی 



 

 اعتیاد و سالمندی  (۴

 اولین كنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر

 ۶۴۳۱اردیبهشت ماه  ۶5لغایت  ۶۴

 دانشكاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد

 

 آلزایمرپاسخ رفتاری در  (۴

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۳ماه  بهمن ۳

 هزیستی و توانبخشیدانشگاه علوم ب

 

 آلزایمردر مدیریت درمان  (۳

 انستیتو روانپزشكی ایرانسخنرانی های علمی و هفتگی 

 ۶۴۳۴ماه  دی ۴۳

 پزشكی ایراندانشگاه علوم 

 

 مدیریت پروژه ی تحقیقاتی با ذكر یك نمونه (5

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۴مهر ماه  ۴۳

 ه علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگا

 

 سالمندانرواندرمانی در اختالالت روانپزشكی  (۱

 سمینار كشوری طب سالمندان

 ۶۴۳۴مرداد ماه  ۴۰-۴۲ 

 سمینار كشوری طب سالمندان و دانشگاهدعلوم پزشكی مشهد

 

 سالمنداندرمان سایكوفارماكولوژیك در افسردگی  (۳

 همایش یك روزه  انجمن روانپزشكان ایران 

  ۶۴۳۴خرداد ماه   ۴۳ 

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی (۰

 كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشكی )آسیب های اجتماعی، علل و راه های پیشگیری(

 ۶۴۳۴اسفند ماه   ۴۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 ، علل و عواملآسیب های اجتماعی (۳

 كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشكی )آسیب های اجتماعی، علل و راه های پیشگیری(

 ۶۴۳۴اسفند ماه   ۴۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 جایگاه مددكاری اجتماعی در تیم درمان روانپزشكی (۶۲



 وری آموزش مداوم جامعه پزشكی )نقش مددكاری اجتماعی در سالمت خانواده بیماران روانپزشكی(كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حض

 ۶۴۳۴اسفند ماه   ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 نقش مددكاری اجتماعی در سالمت خانواده (۶۶

 عی در سالمت خانواده بیماران روانپزشكی(كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشكی )نقش مددكاری اجتما

 ۶۴۳۴اسفند ماه   ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 

 خطاهای شناختی (۶۴

 كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشكی )تأثیر امید درمانی بر ابعاد كیفیت زندگی(

 ۶۴۳۴بهمن ماه  ۴۴

 نبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و توا

 

 مدیریت درمان در دمانس (۶۴

  هفتگی بیمارستان امام حسین )ع(سخنرانی های 

 ۶۴۳۴بهمن ماه  ۶۴

 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

  

 سایكوفارماكولوژی در دمانس (۶۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه روانپزشكان )روانپزشكی سالمندان(

 ۶۴۳۴آذر ماه  ۶۴

 ستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایراندانشگاه علوم بهزی

 

 دمانس و داروهای آنتی سایكوتیك (۶5

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۴آذر ماه  ۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 سایبر و روانپزشكی (۶۱

 وم جامعه پزشكی )دنیای سایبر و چالش های حوزه سالمت( كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حضوری آموزش مدا

 ۶۴۳۶اسفند ماه   ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 درمان های جدید وسواس (۶۳

 عالئم و درمان( -عملی ٬كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشكی )وسواس فكری

 ۶۴۳۶بهمن ماه  ۶۰

 یستی و توانبخشیدانشگاه علوم بهز

 



 جسمی مزمن بیمارهای با اعتیاد همبودی در درمانی مقاومت  (۶۰

 جسمی مزمن بیماریهای و اعتیاد سراسری همایش اولین

 ۶۴۳۶دی ماه  ۱ -۳

 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

 مدیریت سوگ در اطرافیان بیمار در حال سوگ (۶۳

 اوم جامعه پزشكی )احیاء قلبی ریوی(كنفرانس علمی یك روزه در برنامه های حضوری آموزش مد

 ۶۴۳۶آذر ماه  ۶۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 افسردگی در سالمندان (۴۲

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۶مهر ماه  ۴۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 درمان دارویی و رواندرمانی در دمانس (۴۶

 دون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه روانپزشكان برنامه م

 ۶۴۳۶خرداد ماه  ۴۲-۴۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 درمان نگهدارنده با نالتروكسون (۴۴

 ( ۴برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشكی )برنامه اعتیاد 

 ۲۶۴۳آذر ماه  ۳ -۶۲

 ایران سازمان نظام پزشكی

 

 نحوه مصاحبه با بیمار معتاد (۴۴

 ( ۶برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشكی )برنامه اعتیاد 

 ۲۶۴۳آذر ماه   ۰

 سازمان نظام پزشكی ایران

 

 دمانس های غیر آلزایمری (۴۳

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۲آبان ماه  ۶5

 وانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و ت

 

 پلی فارماسی در روانپزشكی (۴5

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۰۳آبان ماه  ۴۲

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
26) Calreticulin, a Key Gene to Psychoses. Also Involved in the Evolution of Cognition in Humans 

 ك ایرانیازدهمین كنگره ژنتی

 ۶۴۰۳خرداد ماه  ۶۴



 انجمن ژنتیك ایران

 

 PTSDبررسی میزان اطالعات روانشناختی و میزان رضایت زناشویی در همسران بیماران مبتال به  (۴۳

 چهارمین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بالیا

 ۶۴۰۰آذر ماه  ۴۳ -۴۱

 انبسیج جامعه پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ایر

 

 مشكالت رفتاری و روانشناختی دمانس (۴۰

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۰۰آذر ماه   ۴۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 فراوانی اختالالت نوروتیك و عوامل مرتبط با آن در سالمندان (۴۳

 نهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

  ۶۴۰۰آذر ماه  ۴ -۱ 

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 به عنوان یك كاندید جدید در اتیوپاتوفیزیولوژی بیماری اسكیزوافكتیو ۶۳ژن كلرتیكولین واقع بر روی كروموزوم  (۴۲

 نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن

 ۶۴۰۰اردیبهشت ماه  ۴۳ -۴۶

 رنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیانجمن حمایت از بیماران اسكیزوف

 

 اسكیزوفرنیای وسواسی؛ یك مقوله تشخیصی جدید  (۴۶

 نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن

 ۶۴۰۰اردیبهشت ماه  ۴۳ -۴۶

 انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 ئه خدمات مناسب درمانی و توانبخشی به بیماران روانی مزمن؛ كنكاشی در بیمارستان روانپزشكی رازیفرسودگی شغلی مانعی برای ارا (۴۴

 نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن

 ۶۴۰۰اردیبهشت ماه  ۴۳ -۴۶

 انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 پژوهش در آلزایمر  (۴۴

 مایش بیماری آلزایمز با رویكرد پیشگیریه

 ۶۴۰۳بهمن ماه  ۴ -۴

 انجمن آلزایمر ایران با همكاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 وابستگی و سوء مصرف داروها و مواد  (۴۳

 كشور هشتمین همایش علمی كاربردی پزشكان عمومی سراسر

 ۶۴۰۳آذر ماه  ۶5

 من علمی روانپزشكان ایرانسازمان نظام پزشكی كشور با همكاری انج

 



 تغییر تشخیص اختالالت خلقی به اسكیزوفرنیا در یك بررسی شش ساله (۴5

 هشتمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

  ۶۴۰۳آبان ماه  ۴۰

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 افسردگی آژیته (۴۱

 زیسخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی را

 ۶۴۰۳مهر ماه  ۴۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 انگیزش و تغییر در اعتیاد (۴۳

 سخنرانی های هفتگی بیمارستان امام حسین )ع(

 ۶۴۰۳خرداد ماه  ۶۴

 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

 نقش مصاحبه ی انگیزشی در روند درمان اعتیاد جوانان (۴۰

 ی معضل اجتماعی اعتیادسمینار نیازهای جوانان و راهكارهای درمان

 ۶۴۰۳خرداد ماه  ۳

 مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

 تازه های درمانی نقایص شناختی آلزایمر (۴۳

 همایش سالیانه روانپزشكان كشور

 ۶۴۰۳فروردین ماه  ۴۴

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 درمان افسردگی آژیته (۳۲

 افسردگی: نمائی نزدیك از دور همایش

 ۶۴۰۱اسفند ماه  ۶۱

 بخش اختالالت خلقی انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 مقایسه الگوی عملكرد حافظه در سالمندان مبتال به دمانس نوع آلزایمر و اختالل افسردگی اساسی (۳۶

 مسائل سالمندی در ایران و جهانسومین كنگره 

 ۶۴۰۱اسفند ماه  ۱ -۰

 بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم

 

 راهكار درمانی در اختالالت ارگانیك مغز (۳۴

 همایش سالیانه روانپزشكی

 ۶۴۰۱آبان ماه  ۴۴ -۴5

 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 تشخیص و درمان سایكوز بار اول (۳۴

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۰۱آبان ماه  ۶۴



 نشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدا

 

 اختالالت روانپزشكی همراه دمانس (۳۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

 ۶۴۰۱آبان ماه  ۳

 با همكاری انجمن روانپزشكان ایران دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

 اختالالت خواب و افسردگی در سالمندان (۳5

 وم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی برنامه مدون آموزش مدا

 ۶۴۰۱شهریور  ۶5

 با همكاری انجمن روانپزشكان ایران دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

 اختالالت اضطرابی در سالمندان (۳۱

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

 ۶۴۰۱شهریور  ۶5

 ی انجمن روانپزشكان ایرانبا همكار دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

 اثربخشی بكلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك در یك كارآزمایی بالینی با روش دوسوكور (۳۳

 چهارمین همایش سایكوفارماكولوژی

 ۶۴۰۱اردیبهشت ماه  5 -۱

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 

 اختالالت روانپریشی در سالمندان (۳۰

 اختالالت شایع روانپزشكی دوران سالمندی دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای

 ۶۴۰5بهمن ماه  ۴5 -۴۳

 مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 طیف اختالالت دو قطبی در سالمندان (۳۳

 دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای اختالالت شایع روانپزشكی دوران سالمندی

 ۶۴۰5بهمن ماه  ۴۳-۴5

 مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 سالمت روانی در سالمندان (5۲

 ۶۴۰5بهمن ماه  ۶۳

 انجمن آلزایمر ایران

 

 درمان های تخصصی افسردگی و چكونگی ارزیابی آن  (5۶

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

 ۶۴۰5اه آذر م ۶۱ -۶۳

 انجمن علمی پزشكان عمومی ایران

 

 نگاهی به بیماری آلزایمر (5۴



 ۶۴۰5آذر ماه  ۶۳

 دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی با همكاری انجمن آلزایمر ایران

 

 سایكوز سالمندی (5۴

 ۶۴۰5آذر ماه  ۴آبان ماه لغایت  ۴۲

 ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 دهای درمانی افسردگیراهبر (5۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

 ۶۴۰5آبان ماه  ۶۱ -۶۰

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 مفهوم دودلی، تغییر و مقاومت در مصاحبه انگیزشی (55

 رمانی روانپزشكی رازیسخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و د

 ۶۴۰5مهر ماه  ۶۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 درمان دمانس (5۱

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

 ۶۴۰5شهریور ماه  ۴۰ -۴۲

 با همكاری انجمن روانپزشكان ایران دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

 رزیابی علمی هر كدامانواع افسردگی، نحوه تشخیص و ا (5۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

 ۶۴۰5شهریور ماه  ۶۴

 انجمن علمی پزشكان عمومی ایران

 

 متادون و وضعیت های طبی خاص  (5۰

 دومین سمینار سه روزه آموزشی توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد 

 ۶۴۰5شهریور ماه  ۳ -۳

 ت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز معاون

  

 كلیات تشخیصی انواع دمانس (5۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

 ۶۴۰5اردیبهشت ماه  ۴۱ -۴۰

 با همكاری انجمن روانپزشكان ایران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 روانپریشی در سالمندان (۱۲

 مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی برنامه مدون آموزش 

 ۶۴۰۳اسفند ماه  ۴۲ -۴۴

 دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران 



 

 مطالعه منطقه ای جمعیت شناختی و همه گیر شناسی اختالالت روانپزشكی سالمندان در ایران   (۱۶

 ر ایران و جهانبررسی مسائل سالمندی ددومین كنگره بین المللی  

 ۶۴۰۳اسفند ماه  ۶5 -۶۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 تازه های آلزایمر (۱۴

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۰۳دی ماه  ۶۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 اختالل افسردگی عمده (۱۴

 یژه پزشكان عمومی برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی و

  ۶۴۰۳آذر ماه  ۴۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

 مقاومت مرحله ای از مصاحبه انگیزشی در اعتیاد (۱۳

 ۶۴۰۳آذر ماه  ۶۴

 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 نگرش به اعتیاد و درمان آن (۱5

 ه روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی برنامه مدون آموزش مداوم رشت

 (      ۶۴۰۳آبان ماه  5شهریور لغایت  ۴۶)  ۶۴۰۳آبان ماه  ۶۴

 انجمن روانپزشكان ایران

 

 افسردگی در سالمندان (۱۱

 دوره آموزش بهداشت و سالمت سالمندان

 ۶۴۰۳مهر  ماه  ۶۳

 بخشیمركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توان

 

 كلیات اعتیاد (۱۳

 دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

 ۶۴۰۳تیر ماه  ۴۰ -۴۳

 دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 اختالالت خلقی (۱۰

 دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

 ۶۴۰۳تیر ماه  ۴۰ -۴۳

 آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت

 

 مصاحبه و شرح حال روانپزشكی (۱۳

 دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی



 ۶۴۰۳تیر ماه  ۴۰ -۴۳

 دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 دمانس (۳۲

 دوره آموزش بهداشت و سالمت سالمندان

 ۶۴۰۳خرداد ماه  ۱

 مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 تغییرات طبیعی روان سالمندان (۳۶

 دوره آموزش بهداشت و سالمت سالمندان

 ۶۴۰۳خرداد ماه  5

 مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 ت روانی بعد از سوانح طبیعیشیوه های كارآمد حمای (۳۴

 تحقیقاتی مدیریت امداد ونجات -دومین همایش علمی

 ۶۴۰۳اردیبهشت ماه  ۴۶ -۴۴

 كاربردی هالل ایران وابسته به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران -مؤسسه آموزش عالی علمی

 

 شیوه های ارزیابی وضعیت بیمار روانی (۳۴

 )مصاحبه( با بیماران روانی مزمندوره آموزشی: افزایش مهارت های كار 

 ۶۴۰۴دی ماه  ۴۱ -۴۰

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

 

 روش های مصاحبه، انواع مصاحبه، تفاوت ها و اشتراكات آنها (۳۳

 دوره آموزشی: افزایش مهارت های كار )مصاحبه( با بیماران روانی مزمن

 ۶۴۰۴دی ماه  ۴۱ -۴۰

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

 

 راهكارهای تعدیل دوزاژ متادون در مرحله سم زدائی و نگهدارنده (۳5

 بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی

 ۶۴۰۴دی ماه  ۶ -۴

 و سازمان بهزیستی استان هرمزگاندانشگاه علوم پزشكی هرمزگان 

 

 متادون، حاملگی و شیردهی (۳۱

 بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی

 ۶۴۰۴دی ماه  ۶ -۴

 دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و سازمان بهزیستی استان هرمزگان

 

 مدیریت درمان داروئی در افسردگی (۳۳

 و درمانی روانپزشكی رازیسخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی 

 ۶۴۰۴آذر ماه  ۶5

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



 

 مراحل تصمیم گیری دارودرمانی در آلزهایمر (۳۰

 یافته های نوین در روانپزشكی

 ۶۴۰۴آذر ماه  ۴ -5

 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 راهبرد كاهش آسیب در اعتیاد  (۳۳

 بازآموزی مدون پزشكان عمومی

 ۶۴۰۴آبان ماه  ۶۳

 سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

 سم زدایی و درمان نگهدارنده با متادون  (۰۲

 بازآموزی مدون پزشكان عمومی

 ۶۴۰۴مرداد ماه  ۴۲

 سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

 اختالالت پسیكو سوماتیك (۰۶

 زش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی برنامه مدون آمو 

  ۶۴۰۴تیر ماه  ۶۲ -۶۴

 بهداری كل ناجا با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

 بهداشت روانی در بالیای طبیعی (۰۴

 همایش بازآموزی و تازه های روان نژندی ها و اختالالت وابسته به استرس

 صین روانپزشكی برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخص

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۶۴ -۶5

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 دیدگاه روانپزشكی سالمندان در ارتباط با دندانپزشكی (۰۴

 چهل و چهارمین كنگره انجمن دندانپزشكی ایران

 ۶۴۰۴فروردین ماه  ۴5 -۴۰

 مركز همایش های جمهوری اسالمی ایرانانجمن دندانپزشكی ایران با همكاری 

 

 تدابیر درمان داروئی روانپزشكی در بیماران قلبی و خونی (۰۳

 مدیریت درمان در روانپزشكی

 ۶۴۰۴آذر ماه  ۶۶ -۶۴

 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 تصمیم گیری درمان داروئی در بیماران مبتال به دمانس آلزهایمر (۰5

 هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازیسخنرانی های علمی و 

 ۶۴۰۴آبان ماه  ۶۲

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 



 اختالل انطباقی  (۰۱

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

  ۶۴۰۴آبان ماه  ۶مهر ماه لغایت  ۴۰

 ی ایراندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشك

 

 تازه های روانپزشكی سالمندان (۰۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

 ۶۴۰۴مرداد ماه  ۴۲ -۴۴

 دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 مصاحبه ساختار یافته با سالمندان مبتال به اختالالت روانپزشكی (۰۰

 اه مدت حرفه ای بهداشت و سالمت سالمنداندوره آموزشی كوت

 ۶۴۰۴تیر ماه  ۴۰

 مؤسسه دانشگاهی پژوهش های سالمندی ایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

 

 راهكارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد (۰۳

 همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیری از اعتیاد

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۴۶

 ش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهرانشورای آموز

 

 مصاحبه انگیزشی (۳۲

 بازآموزی مدون پزشكان عمومی

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۴۲

 سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

 سم زدایی با كلونیدین (۳۶

 سازمان بهزیستی بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد 

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۶۳ -۶۳

 دانشگاه علوم پزشكی فارس و سازمان بهزیستی استان فارس

 

 نوروسایكولوژی لكنت (۳۴

 نخستین دوره آموزش كوتاه مدت توانبخشی مبتنی بر جامعه 

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۶5

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  

 كاهش آسیب در اعتیاد (۳۴

 لمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازیسخنرانی های ع  

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



 

 كلیات اعتیاد (۳۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

  ۶۴۰۶بهمن ماه  ۶۳ -۶۳

 دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران 

 

 ماندهی بیماران اسكیزوفرنیا در ایرانسا (۳5

 اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشی

 ۶۴۰۶دی ماه  ۴ -5

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 "زلزله  "دیدگاه روانپزشكی در مواجهه با بالیای طبیعی  (۳۱

 "زلزله  "اولین همایش مواجهه با بالیای طبیعی 

  ۶۴۰۶مهر ماه   ۶۱ -۶۰

 انشگاه علوم پزشكی تهران د

  

 تظاهرات بالینی انواع دمانس      (۳۳

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۰۶فروردین ماه  ۶۰

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 دلیریوم و دمانس های غیر آلزهایمری  (۳۰

 ین روانپزشكی برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصص

 ۶۴۰۲اسفند ماه  ۴۲ -۴۴

 دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 نشانه شناسی روانپزشكی،  مصاحبه و معاینه بالینی (۳۳

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

  ۶۴۰۲دی ماه  ۴۳ -۴۳

 مكاری انجمن روانپزشكی ایراندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با ه

 

 وظایف تیم درمان در برخورد با آسیب دیدگان بالیای طبیعی (۶۲۲

 چهارمین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی در برابر وضعیت های اضطراری

 ۶۴۰۲دی ماه   ۴۴ -۴5

 م پزشكی شهید بهشتیدفتر سالمت محیط و كار وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی و معاونت امور بهداشتی دانشگاه علو

 

 اختالالت سوماتوفرم (۶۲۶

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

 ۶۴۰۲شهریور ماه  ۴5 -۴۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 بهداشت روانی در بالیای طبیعی  (۶۲۴

 سومین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی در برابر وضعیت های اضطراری



 ۶۴۰۲اه مرداد م  ۳ -۳

 دفتر سالمت محیط كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و   

 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 اختالالت اضطرابی  (۶۲۴

 برنامه مدون آموزش رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

 ۶۴۰۲تیر ماه   ۴5 -۴۰

 ان ایراندانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشك

 

 وهای مؤثر در سم زدائی اوپیوئیدهاكاربرد انواع دار (۶۲۳

 سمینار اعتیاد،  سبب شناسی و درمان

 ۶۴۰۲خرداد ماه   ۴۲، ۴۶

 دانشگاه علوم پزشكی لرستان و سازمان بهزیستی استان لرستان

 

 مشكالت رفتاری و روانی دانش آموزان ناشنوا (۶۲5

 ان تهرانسخنرانی های ادواری اداره آموزش و پرورش است

 ۶۴۰۲اردیبهشت ماه  ۶5

 مركز آموزشی ناشنوایان باغچه بان

 

 اصول و روش های ارتباطی با ناشنوایان (۶۲۱

 سخنرانی های ادواری اداره آموزش و پرورش استان تهران

 ۶۴۳۳بهمن ماه  ۶۳

 مركز آموزشی ناشنوایان باغچه بان

 

 ییافته های نوروبیولوژی و سایكوسوشیال جدید در پدیده سالمند (۶۲۳

 سخنرانی های علمی و هفتگی انستیتو روانپزشكی تهران 

 ۶۴۳۳دی ماه  ۴۱

 دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

 تئوری های علمی در اتیولوژی پدیده سالمندی (۶۲۰

 سمینار بهداشت سالمندان

 ۶۴۳۳دی ماه   ۶۲ -۶۶

 دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

 داروهای روانپزشكی اعتیادآور  (۶۲۳

 همایش سه روزه ترك اعتیاد

 ۶۴۳۳آبان ماه  ۳،  ۶۱و  ۴۴

 دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن پزشكان عمومی و شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج

 

 لكنت زبان از دیدگاه روانپزشكی  (۶۶۲

 كارگاه آموزشی لكنت زبان

 ۶۴۳۳آبان ماه  ۴۲

 دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی



 

 ات ریوی مشابهگزارش دو مورد اختالل ساختگی با تظاهر (۶۶۶

 چهارمین كنگره بین المللی بیماریهای ریوی و سل

 ۶۴۳۳آبان  ۶۲ -۶۴

 دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

 اصول و روش های پیگیری و مراقبت جامعه در برخورد با معتادان (۶۶۴

 سمینار اعتیاد، پیشگیری و درمان

 ۶۴۳۳آبان ماه  ۶ -۴

 یجان شرقیدانشگاه علوم پزشكی تبریز و بهزیستی استان آذربا

 

 اسكیزوفرنیا و سایر اختالالت سایكوتیك (۶۶۴

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

  ۶۴۳۳مهر ماه   ۴5 -۴۰

 دانشگاه آزاد اسالمی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 اختالل دوقطبی در سالمندان  (۶۶۳

 انپزشكی رازیسخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی رو

 ۶۴۳۳مهر ماه  ۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 

 روانپزشكی سالمندان (۶۶5

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

 ۶۴۳۳شهریور ماه  ۴۶ -۴۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

۶۶۱) LSD شیش ، استروئیدهای آنابولیك و ح 

 سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد 

 ۶۴۳۳تیر ماه   ۳ -5

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

  Bو  Aالگوی رفتاری تیپ  (۶۶۳

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۳خرداد ماه  ۰

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 ر اوتیسمتغییرات توجه و حافظه د (۶۶۰

 همایش اختالالت نافذ رشد كودكان با ناتوانی هوشی

 ۶۴۳۳اردیبهشت ماه   ۴۶-۴۲

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 سالمندی در جهان و ایران و سالمندی بهنجار از دیدگاه روانی اجتماعی و نوروبیولوی  (۶۶۳

 گردهمائی معرفی بیماری های اعصاب و روان سالمندان



 ۶۴۳۳ماه اردیبهشت   ۰ -۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

 ضداضطراب ها، خواب آورها و هالوسینوژن ها (۶۴۲

 سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد 

 ۶۴۳۰اسفند ماه  ۶۱ -۶۳

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 اختالالت تجزیه ای (۶۴۶

 نپزشكی ویژه پزشكان عمومیبرنامه مدون آموزش مداوم رشته روا

 ۶۴۳۰بهمن ماه  ۶۰ -۴۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

 سم زدائی اوپیوئید ها            (۶۴۴

 سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد 

  ۶۴۳۰بهمن ماه  ۶۱ -۶۳

 دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

 م توانبخشی  نقش پرستار در تی (۶۴۴

 اولین كنگره سراسری پرستاری توانبخشی               

 ۶۴۳۰بهمن ماه   5 -۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  

 مكانیسم های تطابقی در برخورد با عوامل فشارزای محیطی (۶۴۳

 كنفرانس های ماهیانه مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكی تهران

 ۶۴۳۰آذر ماه  ۶5

 پزشكی تهراندانشگاه علوم 

 

 اتیولوژی لكنت زبان همراه با توصیه های رفتاری در برخورد با مبتالیان (۶۴5

 كنفرانس های علمی و هفتگی مركز آموزشی ودرمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۰آبان  ۶۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی تهران 

  

 سالمندی بهنجار (۶۴۱

 ندانكنفرانس های ادواری طب سالم

 ۶۴۳۰آبان ماه  ۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 مطالعه ای در خصوص عوارض جانبی كلوزاپین در نمونه ای از بیماران اسكیزوفرنیای مقاوم به درمان (۶۴۳

 نخستین كنگره سایكوفارماكولوژی

 ۶۴۳۰مهر ماه   ۴۳ -۴۳

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان



 

 اورژانس های روانپزشكی (۶۴۰

 اموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی برنامه مدون 

 ۶۴۳۰تیر ماه  ۴خرداد ماه لغایت  ۴۶

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 سردردهای تنشی (۶۴۳

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز اموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 ۶۴۳۳اسفند ماه  ۴

 ی و توانبخشیدانشگاه علوم بهزیست

 

 اصول حفظ بهداشت روانی در دانشجویان (۶۴۲

 همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 ۶۴۳۳مهر ماه  ۶۶ 

 دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

بیمار سالمند مبتال به اختالل روانپزشكی مزمن بستری در مركز آموزشی درمانی روانپزشكی  ۶۳۶مطالعه خصوصیات دموگرافیك  (۶۴۶

 رازی

 نخستین كنگره اختالالت روانی مزمن 

 ۶۴۳۳خرداد ماه  ۳-۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 

 یری از دیدگاه نورو بیو سایكو سوشیالپ (۶۴۴

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی ودرمانی روانپزشكی رازی 

 ۶۴۳۳اردیبهشت ماه   ۱ 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

 

 مقایسه با گروه كنترل بیمار مبتال به انفاركتوس قلبی در ۳۴۲در Aان شیوع الگوی رفتاری بررسی میز (۶۴۴

 دومین كنگره سالیانه روانپزشكی و روانشناسی بالینی

 ۶۴۳۴خرداد ماه  ۴ -5

 دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 

 بیمار مبتال به سوء هاضمه و كاربرد آندوسكوپی در تشخیص علت آن ۳۴۲مطالعه  (۶۴۳

 سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماریهای دستگاه گوارش  پنجمین

 ۶۴۳۲آبان ماه 

 دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

 

كنكاشی در بیماران مبتال به آشاالزی مری و بررسی مقایسه ای آن دردوگروه بالغین و كودكان در یك بررسی چهار ساله در مراكز  (۶۴5

 جراحی عمومی و اطفال

 بیماری های دستگاه گوارش ،نشجویان پزشكیپنجمین سمینار سراسری دا

   ۶۴۳۲آبان ماه  

 دانشگاه علوم پزشكی همدان 



 

جایگاه تشخیصی سونوگرافی در سنگ های صفراوی و مقایسه آن با كوله سیستوگرافی خوراكی در بررسی چهار ساله در مراكز  (۶۴۱

 پزشكی آیت اهلل كاشانی و فیض اصفهان

 ن پزشكی، بیماری های كبد و مجاری صفراوی   چهارمین سمینار سراسری دانشجویا

 ۶۴۱۳اسفند ماه 

 دانشگاه علوم پزشكی تبریز

 

 لیشمانیوز جلدی پاسخ ایمنی اتفاقی سازگار در ترموتراپی با اشعه مادون قرمز در مبتالیان به (۶۴۳

 بیماری های انگلی ،دومین سمینارسراسری دانشجویان پزشكی

 ۶۴۱۰آذر ماه  

 اصفهاندانشگاه علوم پزشكی 

 

 در تعقیب توده های شكمی اطفال در بررسی یك ساله در مركز پزشكی امین اصفهان IVPهمگام با  (۶۴۰

 بیماری های كلیه ،سومین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی

 ۶۴۱۰اسفند ماه 

 دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 

 

 

 

 

 

 به صورت پوستر  مقاالت ارائه شده در همایش های علمی: 

 :داخلی ایهه  كنگرالف( سمینار و  
  

 مانیا در سالمندان  (۶

 كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

 ۶۴۰۶مهر ماه  ۳ـ -۶۲

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 ( مؤلفه های جامعه شناختی گرایش به اعتیاد و راهبردهای پیشگیرانه آن۴

 سومین همایش سراسری اعتیاد

 ۶۴۰۴بهمن ماه  ۳ ـ-۳

 علوم پزشكی یزد دانشگاه

 

 ( بررسی اثر سیتالوپرام، فلوكستین و نورتریپتیلین بر اختالل افسردگی پس از اسكیزوفرنیا ۴

 چهارمین همایش سایكوفارماكولوژی

 ۶۴۰۱اردیبهشت ماه  5ـ -۱

 

 ( مواجه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران۳

 زشكان ایرانهشتمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپ

  ۶۴۰۳آبان ماه   ۴۰



 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

تغییر الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی از چند دارویی به تك دارویی در بیماران سالمند مبتال به اسكیزوفرنیا با سیر طوالنی مدت در  (5

 یك كار آزمایی بالینی

 نبیست وششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشكان ایرا

 ۶۴۳۲آبان ماه  ۴۳ـ  ۴۱

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 ( مروری بر مطالعات انجام شده در دهه اخیر در رابطه با ارتباط عوامل اجتماعی با زایمان زودرس در ایران۱
The 2th International & 4th National Safe Pregnancy & Motherhood Conference 

February 14-17, 2012 

 

 اه علوم پزشكی شهید بهشتیدانشگ

 

 

 
 :یبین الملل های ب( سمینار و كنگره 

 

1- Quality of life in patients with differentiated thyroid carcinoma treated by radioactive Iodine-131 

10th Asia-Oceania Nuclear Medicine and Biology Congress 

May 16-20, 2012 

Tehran, Iran 

  

2- Pattern of antipsychotic use and its determinants in Iran. 

20th European Congress of Psychiatry 

March 3-6, 2012 

Prague, Czech Republic 

 

3- Pattern of dual psychiatric diagnosis and its determinants in the greatest 

Psychiatric hospital (Razi) in Iran 

II International Congress on Dual Disorders 

October 5-8, 2011 

Barcelona, Spain 

 

4- Standardization and factor structure of the CES-D in Iranian elderly  

19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics 

July 5- 9, 2009 

Paris, France 

 

5- A novel polymorphic purine complex at the upstream region of the human Caveolin 1 gene and risk of Alzheimer´s disease  

17th European Congress of Psychiatry 

January 24- 28, 2009 

Lisbon, Portugal 

6- Extreme alleles at the human Caveolin 1 gene novel purine complex and risk of Alzheimer´s disease 

17th European Congress of Psychiatry 

January 24- 28, 2009 

Lisbon, Portugal 

 



7- Regional survey of demographical and epidemiological of geriatric psychiatric disorders in Iran 

17th European Congress of Psychiatry 

January 24- 28, 2009 

Lisbon, Portugal 

 

8- Effectiveness of Baclofen in treatment of opium dependency. A double-blind randomized controlled trial 

16th European Congress of Psychiatry 

April 5-9, 2008  

Nice, France 

 

9- Polymorphic Purine-Rich Complex Located at the Enhancer Regions of the Human Caveolin-1 Gene 

European  Human Genetics Conference 

June 16-19, 2007 

Nice, France 

 

10- A Polymorphic Purine-Rich Sequence at the 1.5 kb Downstream Region of the Human Caveolin-1 Gene 

European Human Genetics Conference 

June 16-19, 2007 

Nice, France 

 

11-Reliability & Validity of CES-D 

The 8th European Conference of Psychological Assessment 

Augest 31- September 4 2005 

Budapest, Hungry 

 

12- Determination of prevalence and role of the special behavior in patients with Myocardial infarction 

8th European Congress of Psychology 

6 – 11 July 2003 

Vienna, Austria 

 

 

 

 

 مدرس كارگاه آموزشی: 

 كارگاه تعیین كننده های اجتماعی سالمت روان: جستجو و تحلیل شواهد (۶

 ۶۴۰۳شهریور ماه  ۴۳لغایت  ۴۰

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 كارگاه مقاومت در درمان (۴

 وجیهی مسئولین فنی و پرسنل مراكز درمان سوء مصرف مواد  تو چهارمین سمینار آموزشی 

 ۶۴۰۰اردیبهشت ماه  ۶۶لغایت  ۶۲

 شیراز با همكاری انجمن روانپزشكان فارسدانشگاه علوم پزشكی 

 

 كارگاه تعیین كننده های سالمت اجتماعی (۴

 ۶۴۰۳آذر ماه  ۶۴لغایت  ۶۴

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 



 در اعتیادكارگاه شناخت درمانی  (۳

 همایش نیازهای جوانان و معضل اجتماعی اعتیاد

 ۶۴۰۳خرداد ماه  ۳

 مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

 كارگاه مصاحبه ی انگیزشی در اعتیاد (5

 همایش نیازهای جوانان و معضل اجتماعی اعتیاد

 ۶۴۰۳خرداد ماه  ۳

 با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستانمركز بهداشت و درمان مینودشت 

 

 كارگاه آموزشی اعتیاد (۱

 توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد   وسومین سمینار سه روزه آموزشی 

 ۶۴۰5شهریور ماه  ۶۴لغایت  ۶۲

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز

 

 كارگاه اختالالت شایع روانپزشكی (۳

 موزشیمین سمینار سه روزه آچهار

 ۶۴۰5بهمن ماه  ۴۳لغایت  ۴5

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 كارگاه آموزشی شناخت مراحل مصاحبه انگیزشی در اعتیاد (۰

 دومین سمینار سه روزه آموزشی و توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد  

 ۶۴۰5شهریور ماه  ۳لغایت  ۳

 م پزشكی شیرازمعاونت درمان دانشگاه علو

 

 كارگاه آموزشی اعتیاد (۳

   ۶۴۰۳آذر ماه  ۴

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 

 كارگاه درمان متادون (۶۲

 ۶۴۰۴بهمن ماه  ۴۳لغایت  ۴۴

 هرمزگان دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی

 

 كارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد (۶۶

 ۶۴۰۴ند ماه اسف ۶۳لغایت  ۶۱

 مؤسسه داریوش، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 كارگاه بررسی حوادث غیرمترقبه و راهكارهای مقابله با بالیای طبیعی   (۶۴

 ۶۴۰۴دی ماه  ۳لغایت  ۰

 معاونت آموزشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

 

 كارگاه شناخت و درمان اختالالت روانپزشكی سالمندان (۶۴



 ۶۴۰۴آذر ماه  ۳

 انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

 كارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد  (۶۳

 ۶۴۰۴اردیبهشت ماه  ۴۲لغایت  ۶۴۰۴مهر ماه  ۶۲

 معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی كشور و سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران

 

 چهارمین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی دربرابر وضعیت های اضطراری (۶5

 ۶۴۰۲دی ماه  ۴5لغایت  ۴۴

 دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با مشاركت دفتر سالمت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

 سومین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی دربرابر وضعیت های اضطراری (۶۱

 ۶۴۰۲مرداد ماه  ۳لغایت  ۳

 ر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیدانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با مشاركت دفتر سالمت محیط و كا

 

 كارگاه آموزش اصول نگارش مقاالت علمی و انتشار مقاالت روانپزشكی   (۶۳

 ۶۴۰۲اردیبهشت ماه  ۴۰لغایت  ۴۳  

 معاونت تحقیقات وفن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

 

 كارگاه تخصصی لكنت (۶۰

 ۶۴۳۳آبان ماه  ۴۲

 گاه علوم بهزیستی و توانبخشیگروه آموزشی گفتار درمانی دانش

 

 SPSSكارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با روش تحقیق و نرم افزار  (۶۳

 ۶۴۳۳تیر ماه  ۶۶

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی 

 كارگاه بهداشت روانی و معرفی خدمات مشاوره ای به دانشجویان (۴۲

 ۶۴۳۰بهمن ماه  ۳لغایت  ۰

 مركز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

 

  پایان نامه دستیاران و دانشجویانراهنمایی و مشاوره: 

 الف( استاد راهنما:

نی در بیماران مبتال به اسكیزوفرنیا با سیر طوال بررسی تغییرات شناختی"تحت عنوان مریم ایازی پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر  (۶

 "آریپیورازول مدت در وضعیت درمانی پلی فارماسی ضد روانپریشی در مقاسیه با منوتراپی با

 

دو وضعیت درمانی پلی ت سطح خونی بیوماركرها در بررسی تغییرا"تحت عنوان ونوس وطنخواه پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر  (۴

 "ه اسكیزوفرنیا با سیر طوالنی مدتدر بیماران مبتال ب آریپیورازول فارماسی آنتی سایكوتیكی و منوتراپی با

 



تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان روانپریشی درمان نشده در "تحت عنوان الهام اسماعیلی شاندیز پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر  (۴

 "مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مركز روانپزشكی رازی

 

ساختاری تعیین كننده های طراحی و آزمون مدل "تحت عنوان كتایون فالحت رشته عوامل اجتماعی موثر بر سالمت وهشی پژپایان نامه دكترای  (۳

 "اجتماعی سالمت روان مثبت بزرگساالن شهر تهران

 

لی فارماسی آنتی مقایسه موفقیت درمان منوتراپی آریپیپرازول با پ"تحت عنوان ژاله نوبخت پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر  (5

 "روانپزشكی رازیبیماران مبتال به اسكیزوفرنیا در بیمارستان  سایكوتیكی در

 

نجش پوشش خدمات سابزار طراحی "تحت عنوان دكتر مرضیه شیرازی خواه رشته عوامل اجتماعی موثر بر سالمت پژوهشی پایان نامه دكترای  (۱

 "۶۴۳5تا  ۶۴۳۳سال توانبخشی جسمی در نظام سالمت و تحلیل وضعیت آن در 

 

 حمله دنبال به اسكیزوفرنیا تشخیص كننده یبین پیش عوامل بررسی"پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر سارا هاشم پور تحت عنوان  (۳

 "ماهه شش یا مطالعه در یروانپریش اول

 

ل مرتبط با مدت زمان روانپریشی درمان نشده در تعیین عوام"پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر علی رضا عطارزاده تحت عنوان  (۰

 "مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مركز روانپزشكی رازی

 

طراحی و آزمون مدل ارتباطی تعیین كننده های "رشته عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ماهرخ دولتیان تحت عنوان پژوهشی پایان نامه دكترای  (۳

 "ودرساجتماعی مؤثر بر سالمت زایمان ز

 

ارائه مدل مناسب جهت مداخالت اجتماع "رشته عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دكتر منیر برادران تحت عنوان پژوهشی پایان نامه دكترای  (۶۲

 "محور سالمت روان در زنان شهر تهران

 

ی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران بررسی شیوع اختالالت روانپزشك"پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر حسین عابدینی تحت عنوان  (۶۶

 "مبتال به آلوپسی آراتا و نقش درمان روانپزشكی در درمان عالئم پوستی

 

بررسی عملكرد و نیمرخ حافظه در بیماران سالمند مبتال به "پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر محمود رضا اطمینان تحت عنوان  (۶۴

 "ساسی و سالمندان بهنجاردمانس نوع آلزایمر، اختالل افسردگی ا

 

بررسی عملكرد خانواده و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتال به "پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر مهسا گیالنی پور تحت عنوان  (۶۴

 "اسكیزوفرنیا، اختالل دوقطبی و نارسایی مزمن كلیه

 

تأثیر ریسپریدون بر عالئم منفی اسكیزوفرنیا، مقایسه ای با "ت عنوان پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر پونه كیمیا قلم تح (۶۳

 "هالوپریدول 

 

بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در كارمندان مركز "پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر شهرام ایرانی تحت عنوان  (۶5

 "۶۴۰۶آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی در سال 

 

 

 ر:ب( استاد مشاو



و بررسی تغییرات مغزی با  PCS و  RCIویر ج شاخص های بهینه از تصااستحرا"آصف مهدوی تحت عنوان  پایان نامه دكترای مهندسی پزشكی (۶

 " MER  (Me  e EtinCoC u RuF) هدف افزایش اطمینان در تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر از روش

 

آنالیز كمی مبتنی بر وكسل با تفسیر پزشك در مقایسه ای بررسی "تحت عنوان الناز جنابی دكتر  پزشكی هسته ایایان نامه دكترای تخصصی پ (۴

 "پرفیوژن مغز در درمان تك دارویی با درمان چند دارویی در بیماران اسكیزوفرنیا با سیر طوالنی مدت TPCESتصویربرداری 

 

افتگی شخصیت در افراد مبتال به اختالل یمقاسیه ی ابعاد سازمان " تحت عنواننگین انصاری روانشناسی بالینی پایان نامه كارشناسی ارشد  (۴

 "دوقطبی نوع یك و اختالل شخصیت مرزی

 

 "بررسی تاثیر روغن به لیمو با روغن بی اثر بر اختالل خواب سالمندان"تحت عنوان  طب سالمندی سیران محمدیپایان نامه كارشناسی ارشد  (۳

 

بررسی تاٌثیر ان استیل سیستئین به عنوان درمان كمكی در بهبود "دكتر فرود آدینه وند تحت عنوان  پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی (5

 "عالئم منفی در بیماران مبتال به اسكیزوفرنیای مداوم، یك كارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با كنترل دارونما

 

 55تا  ۴۲بررسی تاٌثیر رالوكسیفن به عنوان درمان كمكی در مردان "نوان پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر علی محسنیان تحت ع (۱

 "اوم، یك كارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با كنترل دارونماقساله ی مبتال به اسكیزوفرنیای م

 

توانمندی ایگو و  ٬رونشانی خشمف ٬نقش ابعاد مختلف خشم"تحت عنوان عصومه فالح بنه كهل مروانشناسی بالینی پایان نامه كارشناسی ارشد  (۳

 "روابط ابژه ای زنان با نشانه های افسردگی

 

مقایسه اثر بخشی كوتیاپین و ریسپریدون در درمان تكمیلی اختالل "پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر وحیده فتحی تحت عنوان  (۰

 "وسواسی جبری مقاوم به درمان

 

 ۴۲۲در  Activating Transcription Factor 6بررسی ناحیه پرومتر ژن "كاظمی نسب تحت عنوان  پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیك سمیه (۳

 "در تهران DSM-IV-TRمبتال به سایكوز ماژور با معیارهای تشخیصی بیمار 

 

ژن  Coiled coil dimerzation domainو  HMG-boxبررسی ناحیه "پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیك زیبا نریمان صالح فام تحت عنوان  (۶۲

Sox5   مبتال به سایكوز ماژور با معیارهای تشخیصی بیمار  ۶۲۲درDSM-IV-TR در تهران" 

 

بررسی كیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان تمایز یافته "پایان نامه دكترای تخصصی پزشكی هسته ای دكتر سید كاظم رضوی تحت عنوان  (۶۶

( و عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه كننده به مؤسسه تحقیقات پزشكی هسته ای بیمارستان ۶۴۶ تیروئید درمان شده با ید رادیواكتیو )ید

 "دكتر شریعتی

 

بیمار مبتال به  300بررسی موتاسیون های ناحیه پروموتوژن كلرتیكولین در "پایان نامه كارشناسی ارشد ژنتیك طیبه فرخ آشتیانی تحت عنوان  (۶۴

 "از شهر تهران DSM-IV-TRمالك های تشحیصی   اختالالت پسیكوتیك عمده با

 

 " ر شهر تهراند  PTS بررسی نقش درمان با پرازوسین در"فرجی تحت عنوان  سعیدپایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر  (۶۴

 

  TNF-αو  TAU -  SAITOHIN - GSK –  APOEبررسی نقش ژنهای  "پایان نامه دكترای تخصصی اپیدمیولوژی دكتر كورش كمالی تحت عنوان  (۶۳

   " Propensity scoreدر بیماران مبتال به آلزایمر اسپورادیك به روش عادی و همسان شده بر اساس  



 

اثربخشی نوروفیدبك در كاهش عالئم اختالل وسواسی جبری با "پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی مریم اصل ذاكر تحت عنوان  (۶5

 "الگوی آلودگی/ شستشو

 

بررسی شیوع و شدت عالئم و نشانه های وسواسی اجباری و عوامل "یان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی دكتر كورش هدایتی تحت عنوان پا (۶۱

 "۶۴۰۴مؤثر بر آن در بیماران اسكیزوفرنیك بستری در بیمارستان روانپزشكی رازی در سال 

 

بررسی شیوع عوارض روانشناختی وازكتومی در مردان وازكتومی شده در "ن پایان نامه دكترای پزشكی عمومی دكتر كوثر پوركوثری تحت عنوا (۶۳

 ۶۴۳۳لغایت  ۶۴۳۴كلینیك شهرداری تهران از سال 

 

 

 عالئق فردی: 

 عكاسی (۶

 شنا (۴

 

 :امتیاز های ویژه 

 ۶۴۳۳م بهزیستی و توانبخشی در سال دانشگاه علواستاد نمونه پژوهشی  (۶

 ۶۴۳۳توانبخشی در سال م بهزیستی و دانشگاه علواستاد نمونه آموزشی  (۴

 ۶۴۰۳پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ناظر برتر طرح های  (۴

  ۶۴۰۴پایان نامه های برگزیده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال رتبه اول استاد راهنمای  (۳

  

 :ارجاع ها 

  ایران انروانپزشك علمی انجمنو عضو سابق  رئیسانپزشكان، هانی روجانجمن  ۶5ناحیه سابق نماینده جناب آقای دكتر احمد جلیلی،  (۶

 Email: sajalili@gmail.com+ ، ۳۰-۴۶-۰۰۳۳۶۰۶۴تلفن:  

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی آموزش گروه روانپزشكی و معاونتاستاد جناب آقای دكتر محمد رضا خدایی،  (۴

 Email: kh.4518@yahoo.com+ ، ۳۰-۴۶-۴۴۶۰۲۶۳۲ تلفن:

 

 


