
  
  
  

  
  

   پژوهشي و اجرايي،شناسنامه سوابق آموزشي
(Curriculum Vitae)  

 
  :تاريخ تكميل فرم

   :مشخصات فردي -١
  ميمر: نام ١-١
 کوشا: نام خانوادگي ٢-١
 هوشنگ: نام پدر ٣-١

 ١٣٤٧: تاريخ تولد ٤-١

 ٤٣٧: شماره شناسنامه ٥-١

 ي بندرانزل:محل تولد ٦-١
 ي بندرانزل:محل صدور ٧-١
 وجوان فوق تخصص روانپزشكي کودک و ن:رشته تخصصي ٨-١

  رشت، مركز روانپزشكي شفا:نشاني محل كار ٩-١

  ٦٦٦٦٢٦٨ :تلفن محل كار ١٠-١
 :آدرس پست الكترونيكي  ١١-١

                         Kousha@yahoo.comMaryam    
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  :وضعيت استخدامي -٢

يف
رد

 

 مالحظات تاريخ استخدام ءتاريخ آخرين ارتقا پايه مرتبه علمي نوع استخدام

 kب يضر  ١
  فوق تخصص

 ارياستاد
   ٢/٧/٨٤  

  
 
 :سوابق تحصيلي -٣

يف
رد

 

 تاريخ اتمام تاريخ شروع محل تحصيل رشته تحصيلي عنوان درجه تحصيلي

 ١٣٧٤  ١٣٦٦ يد بهشتي شهيدانشگاه علوم پزشک   ي عموميپزشک ١

 ١٣٨٠  ١٣٧٧ دانشگاه علوم پزشكي گيالن    يتخصص روانپزشک  ٢

 يفوق تخصص روانپزشک  ٣
 کودک و نوجوان

  ١٣٨٤ ١٣٨٢ دانشگاه تهران  

  
  

  ):ها(عنوان رساله
 Castelman يماريگزارش موارد نادر ب: دكتراي عمومي -١
 ١٣٨٠  در سال  ٩٠R SCL در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت بر اساس آزمون ي روانيب شناسيوع آسيش: دكتراي تخصصي  -٢
  مصرف مواد در نوجواناني در الگوي و کم توجهيش فعالي اختالل بير همبودي تأث:ي فوق تخصصيدکترا -٣

  
  :سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج كشور -٤

 مدت

يف
رد

 
 نام مؤسسه محل تدريس

  تا  از
 عناوين دروس تدريس شده مقطع تحصيلي
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  :هاي تحقيقاتي مصوب  عناوين طرح -٥
 مدت

يف
رد

 

 محل پژوهشنام مؤسسه 
 تا از

 هاي تحقيقاتي ها و پروژه عناوين طرح

  در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشتيوع مشکالت روانشناختيزان شيم ٨٠ ٧٩  النيآموزش و پرورش استان گ ١

 مواد مصرف ي در الگوي و   کم توجهيش فعالير اختالل بيتأث ٨٤ ٨٣  تهراني دانشگاه علوم پزشکيمعاونت پژوهش ٢

 ٨٤ ٨٣  تهراني دانشگاه علوم پزشکيمعاونت پژوهش ٣
 از کودکان و ي در نمونه اي آزمون انتظارات و ابراز رفتار اجتماعييايپا

  يرانينوجوانان ا
          

  
  

  :تأليف،تدوين، تصحيح و ترجمه كتاب -٦

يف
رد

 

 عنوان كتاب
نگارش، (نوع كتاب 

ترجمه، گردآوري و 
 )تصحيح

تاريخ 
  نگارش 

 ...يا

ام و مشخصات محل ن
 انتشار

تاريخ 
 انتشار

 اننام همكار

 م کوشايدکتر مر ١٣٨٨ نشر قطره ١٣٨٨ نگارش  و کمبود توجهيش فعالياختالل ب ١

 م کوشايدکتر مر ١٣٨٨ نشر قطره ١٣٨٨  نگارش  کياختالالت ت  ٢

 
 

  :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي -٧

يف
رد

 

 عنوان مقاله
نوع 
 مقاله

نام و 
  مشخصات
 نشريه

زبان 
 مقاله

  نام ناشر 
 محل انتشارو 

 )ان(همكار
  خيتار

 انتشار

١ 
 در دانش ي روانيب شناسيوع آسيش

آموزان مقطع متوسطه شهر رشت در 
  ١٣٨٠سال 

 يبررس
 ويدمياپ
  يکيلوژ

 علوم مجله
  يفارس  الني گيپزشک

 يدانشگاه علوم پزشک
  النيگ

  يدکتر هما ضراب
  يري دکتر زهرا محتشم ام

  يانير کيد امي دکتر س
١٣٨٠ 

٢ 

  
 مصرف مواد با ابتالء به يارتباط الگو
 در ي و کم توجهيش فعالياختالل ب

  نوجوانان پسر

Case 
control  يفصل نامه تازه ها  يفارس 

  يعلوم شناخت

  دکتر جواد عالقبند راد
  وري دکتر زهرا شهر

   دوستي تهراني دکتر مهد
  يدکتر محمدرضا محمد

  يانير کيد امي دکتر س

١٣٨٤ 

٣ 
PTSDدر کودکان و نوجوانان   

  يفارس   
خبرنامه انجمن 

 کودک و يروانپزشک
  رانينوجوان ا

   

٤ 

 آزمون انتظارات و ابراز رفتار ييايپا
 از کودکان و ي در نمونه اياجتماع

    يفارس     يرانينوجوانان ا

 وريدکتر زهرا شهر

  دکتر جواد عالقبند راد
  ي دکتر بهنوش دشت

  يترا سپاسي م
   پوريني امير صغ

١٣٨٥ 
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  :مقاالت چاپ شده به زبان خارجي -٨

يف
رد

 

 نوع مقاله عنوان مقاله
نام ومشخصات 

 نشريه
زبان 
 مقاله

  نام ناشر و
  محل انتشار

 )ان(همكار
  خ يتار

 انتشار

١ 

Substance Use 
Disorder and ADHD 
is ADHD particularly 
a Specific risk factor?  

Research  يسيانگل Sam Goldstein 
University of Utah  

 -م کوشايدکتر مر
 –ور يدکتر زهرا شهر

  دکتر جواد عالقبند راد
 

  

 
  :مقاالت در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي -٩

يف
رد

 

 عنوان مقاله
نوع 
 مقاله

  تاريخ چاپ
 يا ارائه

  وعنوان همايش  يا كنفرانس
  محل برگزاري

 )ان(همكار

  الني گيدانشگاه علوم پزشک -کارگاه  ٨/٩/٧٨-١٩/٥  يگردآور  ش رشد کودکاني پاه ويکارگاه بهبود تغذ ١

يگردآور  ش رشد کودکانيه و پايکارگاه بهبود تغذ ٢    مرکز بهداشت آستارا-کارگاه  ١١/١١/٧٨-٩/١١ 

يگردآور اديکنفرانس ترک اعت ٣   رشت   - ناريسم ١٣/١٠/٨٠ 

يگردآور كارگاه آموزشي ٤    رشت   - کارگاه ٢٠/٧/٨١ 

يگردآور كارگاه آموزشي ٥    رشت   - کارگاه ١٦/٩/٨١ 

يگردآور ادي و درمان اعتيريشگي پيكارگاه آموزش ٦    رشت   - کارگاه ١١/١٠/٨١-١٢ 

يگردآور ادي و درمان اعتيريشگي پيكارگاه آموزش ٧    رشت   - کارگاه ١٤/١٢/٨١-١٥ 

يگردآور  ي پزشکان عمومي کاربرديش علميهما ٨    تهران  -ناريسم  ٢١/٦/٨٣-٢٥ 

يگردآور   کودک و نوجواني روانپزشکين الملليش بيهما ٩    تهران  -ناريسم  ٢٦/١١/٨٣-٢٩ 

يگردآور ادي در درمان اعتيزشي مصاحبه انگيکارگاه آموزش  ١٠   تهران   -کارگاه ١٦/١٢/٨٣ 

يگردآور النيش مشاوران شرق گيهما  ١١    جانياله -ناريسم ٢٠/١٠/٨٤ 
يگردآور ش رشد کودکانيه و پايگاه بهبود تغذكار  ١٢     رشت   - کارگاه  ١٣٨٥ 
يگردآور اختالالت اضطراب جدايي، موتيسم  ١٣    آموزش مداوم  ٢/٦/٨٥ 

 کنترل و درمان اختالالت يدوره و آموزش متمرکز کشور  ١٤
  ياضطراب

    يرشت دانشکده پزشک  ٧/٨/٨٥-٩  يگردآور

يگردآور  يزه پزشکان عموميآموزش مداوم و  ١٥    آموزش مداوم  ١٠/٨/٨٥ 

 آموزش و ٢مشاوران منطقه  (ي با دوره نوجوانييآشنا  ١٦
  )پرورش رشت

يگردآور     رشت   - ناريسم  ٢٢/٨/٨٥ 

يگردآور  ع کودکانياختالالت شا  ١٧    آموزش مداوم  ٢٥/٨/٨٥ 

 -آنتاگونيست ها دوپامين(داروهاي آنتي سيكوتيك آتيپيك    ١٨
 )سروتونين

يگردآور    آموزش مداوم ٢١/٩/٨٥ 

يگردآور اختالل  اضطراب منتشر، فوبي ، پانيك  ١٩    آموزش مداوم  ٢٢/٩/٨٥ 
يگردآور  افسردگي و سوگ در نوجوانان  ٢٠    آموزش مداوم ٢١/١٠/٨٥ 
يگردآور انواع مواد  ٢١    آموزش مداوم ٢٦/١١/٨٥ 
يگردآور )جانيمشاوران مدارس اله(آموزش کنترل خشم   ٢٢    جانياله -ناريسم ١٣٨٥ 
يگردآور  )امور زنان سپاه ( ي زندگيکارگاه مهارتها  ٢٣     رشت   - کارگاه  ٨٦خرداد  
يگردآور )يي ماما-يددانشکده پرستارياسات ( ي زندگيکارگاه مهارتها  ٢٤     رشت   - کارگاه  ٨٦ر يت 
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 ٣/٦/٨٧-٧  يگردآور  ي زندگي آموزش مهارتها-يت مربي تربيکارگاه آموزش  ٢٥
 دانشگاه علوم ي رازياش هيمرکز هما

  راني ايپزشک
  

يگردآور ماري با بيزشينحوه مصاحبه انگ  ٢٦    آموزش مداوم ١٣/١٠/٨٦ 
يگردآور در كودكان و نوجوانان) افسردگي( اختالل خلقي   ٢٧    آموزش مداوم ٢٤/١١/٨٦ 
يگردآور ياختالالت روان تن  ٢٨    آموزش مداوم  ٢/١٢/٨٦ 
٢٩  Unconsummated Marriage يآورگرد    آموزش مداوم  ٨/١٢/٨٦ 
يگردآور  ياختالالت جنس  ٣٠    الني گيدانشگاه علوم پزشک -ناريسم  ٨/١٢/٨٦ 

 و کم يش فعالي اختالل ب- کودک و نوجوانيروانپزشک  ٣١
  يتوجه

يگردآور    الني گيدانشگاه علوم پزشک -ناريسم  ١٩/٢/٨٧ 

يرگردآو   در نوجواناني اختالل دوقطبيولوژيدميات و اپيکل  ٣٢     رشت   - ناريسم ٢٨/٦/٨٧ 
يگردآور  )ريدب( در کودکان ي افسردگيولوژيدمياپ  ٣٣     رشت   - ناريسم ٢٥/٧/٨٧ 
يگردآور  )ريدب (ي اختالالت اضطرابي وسبب شناسيولوژيدميات ،اپيکل  ٣٤    آموزش مداوم  ١/٨/٨٧ 
يگردآور  اختالالت وابسته به الکلييردارويدرمان غ  ٣٥     رشت   - ناريسم ٧/٩/٨٧ 
يگردآور نيکوتي اختالالت وابسته به نييردارويدرمان غ  ٣٦     رشت   - ناريسم ٢١/٩/٨٧ 
يگردآور   و اختالالت خوابي اختالالت روانپزشکيهمراه  ٣٧   آموزش مداوم ١٥/١٢/٨٧ 

ع در کودکان و ي شايم اختالالت روانيف مفاهيات و تعاريکل  ٣٨
  )ريدب(نوجوانان 

يگردآور داومآموزش م ٤/٩/٨٨     

  )   و موادي از علل طبيناش( ه ياختالل اضطراب ثانو  ٣٩
  و درماني فوب

يگردآور    آموزش مداوم ٣/١٠/٨٨ 

  
  

  :عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي -١٠
 مدت

يف
رد

 

 شهر و كشور مبداء نوع فعاليت موضع فعاليت نام مجمع
 تا از

 کنون ١٣٨٤ راني ا-ن تهرا   ران ي ا کودک و نوجوانيانجمن روانپزشک ١

  کنون  ١٣٨٠  راني ا–تهران       رانيانجمن روانپزشکان ا  ٢

  
  
  
  

  :ها و تقديرها و جوائز تشويق -١١

يف
رد

 

 نام و سمت مقام اعطا كننده دريافت محل  علت دريافت  دريافت تاريخ عنوان

رتبه اول بورد    ١
  يفوق تخصص

  ير بهداشت و درمان آموزش پزشکيوز  تهران    ١٣٨٤
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هاي جديد و  يا تاسيس و يا فعال سازي و گسترش مؤسسه يا واحد يا رشته ازيراه اند -١٢
  :تحصيالت تكميلي

يف
رد

 

 شرح )ان(همكار زمان انجام نام موسسه يا واحد

 کودک و ي بخش روانپزشکيراه انداز  ١
  مارستان شفا رشتينوجوان ب

 – يومرث نجفيدکتر ک  ١٣٨٤
  يدکتر هما ضراب

  

          

  
  

  :كت فعال در انتشار مجالت علمي معتبرشر -١٣

يف
رد

 

 سمت  نشريه نوع فعاليت تاريخ شروع فعاليت نام و نوع نشريه

 دانشگاه علوم يکمجله دانشکده پزش  ١
  الني گيپزشک

    ) مورد٣( مقاالت يداور  

          

 
  ):داخل و خارج دانشگاه(سمت هاي علمي و اجرايي -١٤

 مدت

يف
رد

 

 محل سمت و نوع فعاليت
  تا  از

 تاريخ شماره و
ات ابالغ

يح
ض

تو
 

  اطفاليس بخش روانپزشکيرئ  ١
مارستان شفا يب

  رشت
 ادامه دارد ١٣٨٧

  پ/١٠٧٩٠/١/٣
١٥/٨/٨٧ 

 

 ي اجتماعين گره هاييش تعي همايته علميعضو کم  ٢
 سالمت

 ١٣٨٧  النيگ
   

 دندانپزشک و –ش کودک ي همايته علميعضو کم  ٣
  ١٣٨٨  النيگ  سالمت دهان

   

     ١٣٨٩  النيگ   کودکين کنگره نورولوژي دهميته علمي کمعضو  ٤

  
  ...:شوراي عالي انقالب فرهنگي ووزارتخانه، ، ها وشوراهاي دانشگاه شركت دركميته -١٥

 مدت فعاليت

يف
رد

 

 نام كميته يا شورا
  تا  از

شماره و تاريخ 
 ابالغ

 توضيحات
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  :هاي سرپرستي شده نامه پايان -١٦
عنوان دوره 
 تحصيلي

 تاريخ نوع پايان نامه

يف
رد

داد نامه ن پايانعنوا 
تع

 
شد
 ار
سي
شنا
كار

 

مي
مو
ي ع

كتر
د

صي 
ص
تخ

ره 
دو

 

ترا
دك

)
PH

D
(  

قي
حقي

ت
 

يره
غ

وع 
شر

 

يان
پا

 

محل 
 انجام

اسامي همكاران به 
 ترتيب اولويت

 )شامل نام متقاضي(

سمت 
درارتباط با 
 پايان نامه

١ 

سه نگرش کودکان مبتال به يمقا
 با يش فعالي ب-ل توجهاختال
 آنها نسبت يرمبتالي غيرهايهمش

  گاريبه مصرف س

  رشت  ٨٧  ٨٦    *    *     
ن سروش يدکتر حس
  استاد راهنما  ييم نکويدکتر نس

٢  
 انواع حوادث يع فراواني توزيبررس

 در کودکان و PTSDهمراه با 
نوجوانان مراجعه کننده به درمانگاه 

  مارستان شفا يب

  رشت  ٨٧  ٨٧    *      *   
 زاده ين مهديدکتر شرو

  يتهران
  استاد راهنما

٣  

 و ي سطح اضطراب، افسردگيبررس
 در مادران کودکان يت زندگيفيک

سم در يف اوتيمبتال به اختالالت ط
مراجعه کنندگان به درمانگاه 

 کودک و نوجوان مرکز يروانپزشک
  ١٣٨٩ شفا در سال ي درمانيآموزش

  تاد راهنمااس  زادهي عليدکتر هد  رشت    ٨٩    *    *     

٤  

 دانش، نگرش و عملکرد يبررس
 شهر رشت ييمعلمان مقطع ابتدا

ش ي ب–نسبت به اختالل نقص توجه 
   يفعال
  

  استاد راهنما  ي مهرآباديدکتر عل  رشت  ٨٩  ٨٧    *      *   

  
  :هاي آموزشي، پژوهشي واجرايي شركت در دوره -١٧

 نوع دوره

يف
رد

شي 
وز

آم
شي  

وه
پژ

  

يي
جرا

ا
  

  يحاتتوض تاريخ برگزاري محل برگزاري نام دوره

 كارگاه آموزشي ١٩/٥/١٣٧٨ رشت ش رشد کودکانيه و پايكارگاه بهبود تغذ     ١

٢     
 ي بر درمانهاي مقدمه ايكارگاه آموزش
 ادي اعتيرداروئيغ

  كارگاه آموزشي ٢٤/١٠/١٣٨٠ تهران

  آموزشيكارگاه ١١/١٠/١٣٨١ رشت ادي و درمان اعتيريشگي پيكارگاه آموزش     ٣

 كارگاه آموزشي ١٠/١٠/١٣٨٢ تهران  Scientific Writingکارگاه      ٤

٥     
 در ي اجتماع-ي روانيت هاي حمايکارگاه آموزش

 يط اضطراريشرا
 كارگاه آموزشي ٢٥/١٠/١٣٨٢ تهران

 كارگاه آموزشي ٢٣/١٢/١٣٨٢ تهران کارگاه نقد مقاالت     ٦
 كارگاه آموزشي ١٤/١٢/١٣٨٣ تهران  Scientific Writingکارگاه      ٧

٨     
 ياعضا» يدانش پژوه«کروزه ي يکارگاه آموزش

  يئت علميمحترم ه
 و ي دانشکده پرستار-رشت

 ييماما
١٧/٤/١٣٨٩ 

  يکارگاه آموزش
  پ/٤٣٥٣/١٣/١١٣/٣

٢٦/٣/٨٩  
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