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 مشاغل

 تا کنون                      رئیس کلینیک بازتواني عصآي وحدت -1397ابان      

 گروه اتیه درخشان ذهنو پژوهش معاونت نوروساینس       تا کنون-1394  مدر

 مدیر کلینیک اضطراب گروه اتیه درخشان ذهن                     1394مدر تا   1393  تیر      

  و بیوفیدبک( rTMS تحریک مکرر مغناطیسي فراجمجه اي درمانگر                1393 تیر تا 1386شدریور 
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سي  سي هابرر سوئی شناختي و ارتآاطات مغزي بین ایرانیان و  سعه  .تفاوت هاي بین فرهنگي در عملکرد  ستاد تو

 . در دست اجرا(، علوم و فناوریداي شناختي
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تاثیر تحریک مکرر دوطرفه مغناطیسي فرا جمجمه  .(1397 . کاظمي، رضا؛ غضنفري، فیروزه؛ غالمرضایي، سیمین .1

اه علوم پزشکي مجله دانشگاي بر نشخوار فکري بیماران مآتال به افسردگي اساسي: یک مطالعه کارازمایي بالیني. 

 . 974-961(، 10  17. رفسنجان

اثربخشي تحریک مکرر دوطرفه مغناطیسي (. 1397  کاظمي، رضا؛ غضنفري، فیروزه؛ غالمرضایي، سیمین. .2

فراجمجمه اي بر بي لذتي و عالئم افسردگي در مآتالیان به افسردگي اساسي. مجله روانشناسي بالیني دانشگاه 

 .33-23(،39  3سمنان. 

ي بین سوء . نقش میانجي اعتآارزادیي هیجاني در رابطه(1397 . رضایي، مددي؛ قدمپور، عزت اله؛ کاظمي، رضا .3

(، 25  4،مجله دست اوردهاي روان شناختيهیجاني و نشانه هاي افسردگي در دانشحویان دختر.  -استفاده جنسي

75-92 . 

بررسي اثربخشي (. 1396کاظمي، رضا؛ قدم پور، عزت اهلل؛ رستمي، رضا؛ خمامي، ساناز؛ رضایي، مددي.   .4

 .بر روي عملکرد شناختي بیماران مآتال به افسردگي دو قطآي فراجمجمه ايتحریک دو طرفه مکرر مغناطیسي 

 . 50-41(، 3  5، فصلنامه روانشناسي شناختي

(. همآسته هاي الکتروفیزیولوژیک شنیدن تالوت 1397مجیدزاده اردبیلي، کیوان؛ رستمي، رضا؛ کاظمي، رضا.   .5

 . 81-69(،2  6، مجله علوم اعصاب شفاي خاتم. قران کریم

 بررسییي (.1395  .اعظم السییادات؛ یعقوبي، حمید؛ رسییتمي، رضییا؛ کاظمي، رضییا، مدني؛ لیال، حیدري نسییب .6

اثربخشیي نوروفیدبک همراه با تمرین هاي شیناختي رایانه اي در بدآود حافظه فعاد در بزرگسیادن داراي اختالد 

  .112-101 ، (1  8  ،یافته. نقص توجه/ بیش فعالي

ضایي .7 ضایي؛ عزت اهلل، قدم پور؛ مددي، ر ضا، ر شي طرحواره درماني هیجاني (. 1394 . مظاهر؛ کاظمي، ر اثربخ

 EST45، ( 4   7 ،فصلنامه روانشناسي بالیني. ( بر اندیشناکي و شدت افسردگي بیماران مآتال به افسردگي اساسي-

58.  

بررسي (. 1393 . رسود؛ کاظمي، رضا؛ خمامي، ساناز، روشن؛ رضا، رستمي؛ محمد رضاینیان ، نائ؛ سمیه، قیاسي .8

سردگي همآود در  شانه هاي اف سي جدارجمجمه اي  با فرکانس پایین بر کاهش ن شي درمان تحریک مغناطی اثربخ

  .26-17،(1  32 ،اندیشه و رفتار در روانشناسي بالیني .بیماران مآتال به اضطراب فراگیر

ساناز؛ رستمي، رضا؛ کاظمي، رضا .9 بررسي تاثیر تحریک مکرر مغناطیسي (. 1389 رحیمي نژاد، عآاس.  ؛خمامي، 

له علوم مج ترانس کرانیاد بر عملکرد اجتماعي بیماران مآتال به اختالد افسیییردگي عمده مقاوم به درمان دارویي.

  . 14-13(، 4  4 ، رفتاري
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بررسییي اثربخشییي تحریک مکرر (. 1389 . ، عآاسرضییا؛ رحیمي نژادخمامي، سییاناز؛ رسییتمي،رضییا؛ کاظمي،  .10

شري با فرکانس باد    سي فراق سردگي عمده مقاوم به درمان دارویي.  20مغناطی هرتز( در بیماران مآتال به اختالد اف

  .561 -552 (،47  12. اصود بدداشت رواني

ثیر تحریک مکرر مغناطیسییي ترانس کرانیاد بررسییي تا (. 1388  خمامي، سییاناز؛ رسییتمي، رضییا؛ کاظمي، رضییا. .11

 rTMS .184-173 (،9  3 .ياعتیاد پژوهش( بر اختالد افسردگي عمده ناشي از مصرف شیشه و ولع ناشي از ان.  

 

 انتشارات: کتاب

تحریک مکرر مغناطیسي فراجمجمه اي در . ساناز، حآیب نژاد،محمد، خمامي؛ رضا، کاظمي؛ رضا، رستمي .1

 . 1395، انتشارات دانشگاه تدران. تدران: پژوهش و درمان

( براي اختالدت rTMSدرمان تحریک مکرر مغناطیسییي فراجمجمه اي  . رضییا، کاظمي؛ رضییا، رسییتمي .2

 .1396تدران: انتشارات دانشگاه تدران، . افسردگي: راهنماي عملي

انتشیییارات  رسیییتمي،رضیییا؛ کاظمي، رضیییا. سیییمفوني مغز، تکامو بیوفیدبک نوین، اموا: مغزي.تدران: .3

 .1397تآلور،

4. Khomami, S., Rostami, R., Kazemi, R., Rahimi nezhad, A. (2012). The study of 

effect 20- Hz repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in patients with 

medication resistant major depressive disorder. In N. Boutros (Ed), The international 

psychiatry and behavioral neuroscience yearbook (volume II) (pp.). New York, NY: Nova 

Publishers. 

 

 تدريس

. ازاد اسییالمي واحد تدران جنوب. دانشییگاه روانشییناسییي عمومي. کارشییناسییي (1اسیییب شییناسییي رواني   1394

 دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي.

. کارشناسي روانشناسي عمومي. دانشگاه ازاد اسالمي واحد تدران جنوب. دانشکده علوم روانشناسي تجربي             1394

 تربیتي و روانشناسي.

کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني. دانشگاه ازاد اسالمي واحد  .ازمون هاي شناختي در روانشناسي بالیني 1394

 تدران جنوب. دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي.
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.  کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. دانشگاه ازاد اسالمي واحد تدران جنوب. دانشکده روانشناسي تجربي            1394

 علوم تربیتي و روانشناسي

 ناسي. دانشکده علوم تربیتي و روانشتدران.  کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. دانشگاه روانشناسي تجربي              1396

 نوروسایکولوژي. کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي. دانشگاه تدران. دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي               1396

سي                1396 شنا سیب  شکدهمآاحث جدید در ا شگاه تدران. دان سي عمومي. دان شنا شد روان سي ار شنا  رواني. کار

 علوم تربیتي و روانشناسي

. دانشییکده علوم تربیتي و تدران.  کارشییناسییي ارشیید روانشییناسییي عمومي. دانشییگاه روانشییناسییي تجربي                1397

 روانشناسي

روانشییناسییي عمومي. دانشییگاه ازاد اسییالمي واحد تدران جنوب. روانشییناسییي فیزیولوژیک. کارشییناسییي                1397

 دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي.

 

 

 و کارگاه سخنراني

 ( در کاهش درد بیمار مآتال به tDCSکاربرد روش تحریک الکتریکي با جریان مستقیم از روي جمجمه                 1391      

 اندومتریوز.کشوري کنگره دومین : یک مطالعه موردي، اندومتریوز                         

 
The application of theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia. 

Basic and clinical neuroscience congress. Iran. 7-9 November, 2012. 

 

Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic 

stimulation in patients with bipolar depression. 4th basic and clinical neuroscience congress. Iran. 

23-25 December, 2015 
 

Long lasting analgesic effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment of 

chronic endometriosis pain. 70th annual meeting of the society of biological psychiatry. Canada. 

14-16 May, 2015. 

 

Clinical predictors of antidepressant response of repetitive transcranial magnetic stimulation in 

depressive disorder: A naturalistic study. 2nd international brain stimulation conference. Spain. 5-

8 March, 2017. 

 

Comparison of 20 Hz rTMS in acute and standard protocols in intractable major depression: A 

randomized controlled trial. 26th European congress of psychiatry. France. 3-6 March, 2018.  

 

Spectral powers of prefrontal; and sensorimotor regions of brain predict response to repetitive 

transcranial magnetic stimulation. 26th European congress of psychiatry. France. 3-6 March, 2018. 
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Reduced spectral powers of specific regions in the right hemisphere correlate with response to 

acute 20 Hz rTMS over left dorsolateral prefrontal cortex. 20th annual conference of the 

international society for bipolar disorders. Mexico City. 7-10 March, 2018. 

 

الي  05/03/1395  علوم مشیییدد. دانشیییکده  ي. دانشیییگاه فردوسیییفالوگرافي کمّيالکتروانسیییکارگاه:  1395

07/03/1395.) 

شگاه                 1395 سي فراجمجمه اي در درمان  ویژه روانپزشکان(. دان کارگاه : اشنایي با روش تحریک مکرر مغناطی

 (.29/07/1395الي  28/07/1395تدران. پردیس دانشکده فني . ازمایشگاه ملي نقشه برداري مغز  

دانشییگاه تدران.  .کارگاه: اشیینایي با روش تحریک مکرر مغناطیسییي فراجمجمه اي در پژوهش و درمان                 1395

 (.04/09/1395الي  03/09/1395پردیس دانشکده فني . ازمایشگاه ملي نقشه برداري مغز  

گاه دانش ثآت، پردازش، تحلیو، سیگناد هاي مغزي و کاربرد ان در درمان .اشنایي با روش هاي کارگاه:                 1395

 (29/11/1395الي  28/11/1395تدران. پردیس دانشکده فني . ازمایشگاه ملي نقشه برداري مغز  

سفالوگرافي کمّي.                 1396 شگاه ملي نقکارگاه: الکتروان شکده فني . ازمای شگاه تدران. پردیس دان ه برداري شدان

 (21/02/1396الي  20/02/1396مغز  

کارگاه: اشیینایي با روش تحریک مکرر مغناطیسییي فراجمجمه اي در پژوهش و درمان . دانشییگاه تدران.                1396

 (28/02/1396الي 27/02/1396پردیس دانشکده فني . ازمایشگاه ملي نقشه برداري مغز  

لي . دانشگاه تدران. پردیس دانشکده فني. ازمایشگاه مبرد بیوفیدبک در اختالدت روانپزشکيرکارگاه: کا              1396

 (20/05/1396الي  19/05/1396نقشه برداري مغز  

کارگاه: اشیینایي با روش تحریک مکرر مغناطیسییي فراجمجمه اي در پژوهش و درمان . دانشییگاه تدران.               1396

 (25/08/1396مایشگاه ملي نقشه برداري مغز  پردیس دانشکده فني . از

کارگاه: اشیینایي با روش تحریک مکرر مغناطیسییي فراجمجمه اي در پژوهش و درمان . دانشییگاه تدران.                1397

 (06/07/1397پردیس دانشکده فني . ازمایشگاه ملي نقشه برداري مغز  

 

 افتخارات
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