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  :يت استخداميوضع -٢

يف
رد

 

 مالحظات تاريخ استخدام تاريخ آخرين ارتقاء پايه مرتبه علمي نوع استخدام

 ادامه دارد ١/١١/٧٩    استاديار پيماني  ١

  
 
 :سوابق تحصيلي -٣

يف
رد

 

 تاريخ اتمام تاريخ شروع محل تحصيل رشته تحصيلي عنوان درجه تحصيلي

 ١٣٧٤ ١٣٦٧ كي گيالندانشگاه علوم پزش پزشكي عمومي  دكتراي پزشكي ١

  ١٣٧٩ ١٣٧٦ دانشگاه علوم پزشكي گيالن  اعصاب و روان دكتراي تخصصي  ٢

  
  

  ):ها(عنوان رساله
 بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي در كارگران كارخانجات شهر صنعتي: دكتراي عمومي -١

  دكتر حشمت رشت بيمارستانCCUبررسي شيوع دليريوم در بيماران بستري در : دكتراي تخصصي  -٢

  
  

  :سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج كشور -٤
 مدت

يف
رد

 

 نام مؤسسه محل تدريس
  تا  از

 عناوين دروس تدريس شده مقطع تحصيلي

 ١٣٧٩ دانشكده علوم پزشكي رشت ١
ادامه 
 دارد

 روانپزشكي دكتراي تخصصي ـ عمومي

٢           
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  :هاي تحقيقاتي مصوب  عناوين طرح -٥
 مدت

يف
رد

 

 نام مؤسسه محل پژوهش
 تا از

 هاي تحقيقاتي ها و پروژه عناوين طرح

  مصرف چندگانه در مراجعين خودمعرف بررسي الگوهاي سوء  ٨٢  ٨١ اداره كل بهزيستي ـ دانشگاه علوم پزشكي ١

٢ 
پزشكي گيالن ـ سازمان آموزش و  دانشگاه علوم

  پرورش
 آموزان شهرستان رشت بررسي فراواني نسبي اعتياد در دانش ٨٣ ٨٢

 بررسي شيوع كانابيس در مراجعين به مركز آموزشي درماني شفا ٨٣ ٨٢ دانشگاه علوم پزشكي گيالن ٣

    ٨٣ دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٤
زدايي فوق سريع زير بيهوشي  كارايي، سالمت، نتايج طوالني مدت روش سم

 عمومي در افراد وابسته به هروئين و ترياك

  بررسي شيوع افسردگي در زنان زليمان كرده در بيمارستان الزهرا رشت    ٨٣ گاه علوم پزشكي گيالندانش  ٥

بررسي فراواني نسبي مصرف حشيش در بيماران مراجعه كننده  به بخش   ٨٤  ٨٣ دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٦
  ٨٣-٨٤فوريتهاي  بيمارستان شفاي رشت 

ي كيفيت زندگي همسران مردان با اختالل استرس بعد از حادثه در مراجعين بررس  ٨٤  ٨٣ دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٧
  ٨٤به كلينيك در سال 

  بررسي فراواني مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيالن    ٨٤  سازمان آموزش و پرورش  ٨

ء مصرف کننده مواد در بررسی ارتباط کیفیت زندگی زنان با داشتن همسر سو  ٨٥  ٨٤ دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٩
  ١٣٨٤-١٣٨٥شهر رشت در سال 

 اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به -بررسی وضعیت روانی    ٨٦  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ١٠
  ٨٦مرکز مسمومین رازی در سال 

  شرکت پیام گیالن مهر  ١١
  زیر نظر پارک علم و فناوری

  )Brain Computer Interface(کامپیوتر ارتباط و تأثیر متقابل مغز و     ٨٦

  
  

  :تأليف،تدوين، تصحيح و ترجمه كتاب -٦

يف
رد

 
 عنوان كتاب

نگارش، (نوع كتاب 
ترجمه، گردآوري و 

 )تصحيح

تاريخ 
  نگارش 

 ...يا

نام و مشخصات محل 
 انتشار

تاريخ 
 انتشار

 اننام همكار

  ترجمه كتاب عالئم در ذهن ١
 

  ترجمه
شكي انتشارات دانشگاه علوم پز

 گيالن
١٣٨٢ 

  آقاي دكتر مدبرنيا
 آقاي دكتر سعادت

 خانم دكتر ضرابي  ١٣٨٢ انتشارات سازمان ارشاد اسالمي  تأليف  تأليف كتاب تقابل نسلها ٢

  تأليف  تاليف كتاب ايلين ٣
  شابك٩٦٤-٨٧٠٦-٢١-٢

 انتشارات قصيده سرا
١٣٨٤  - 

  تأليف  تأليف كتاب سايه ها ٤
  شابك٩٦٤ -٨٧٠٦-٢٢-٠

 رات قصيده سراانتشا
١٣٨٤  - 

  تأليف كتاب معبد گمشده ٥
   شابك٩٦٤-٨٧٠٦-٢٠-٤

 انتشارات قصيده سرا
١٣٨٤  -  
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  :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي -٧

يف
رد

 

 عنوان مقاله
نوع 
 مقاله

نام و مشخصات  
 نشريه

زبان 
 مقاله

نام ناشر 
 ومحل انتشار

 )ان(همكار
  تاریخ
 انتشار

مجله علوم    فارسی   حقيقت بررسي شيوع دليريوم ١
  پزشكي گیالن

   دکتر خلخالی

بررسي شيوع كانابيس در مراجعين به  ٢
 مركز آموزشي درماني شفا

  ٨٢-٨٣      مجله دانشکده پزشکی  

الگوي مصرف داروها و مصرف مواد در  ٣
  افراد وابسته به مواد افيوني

مجله علوم    فارسی   تحقيق
  پزشكي گیالن

  دكتر خلخالي
  فيدكتر نظي

٨٢-٨٣  

شیوع مصرف مواد در دانش آموزان  ٤
 دبیرستانی شهر رشت

علمی 
  کوتاه

فصلنامه اندیشه و 
  رفتار

  فارسی
 دانشگاه -تهران

علوم پزشکی 
  ایران

  دکتر آوخ
  دکتر خلخالی
  دکتر نظیفی
  دکترفقیرپور
  آقای فرهی

تابستان
٨٤  

  ٨٣  دکتر خلخالی  هندهپژو  فارسی   تحقيق  مالقات با پزشكان قبل از اقدام به خودكشي ٥

  فارسی   تحقيق  مقاله بيوتروريسم ٦

ارائه شده به 
سومين كنگره 
سراسري طب 

  نظامي

    دکتر خلخالی

٧ 
بررسي كيفيت زندگي همسران مردان سوء 

  فارسی   تحقيق  مصرف کننده مواد با گروه کنترل
مجله علوم  
  پزشكي گیالن

  دکتر ضرابی
  دکتر کافی
  دکتر نظیفی

  

٨ 
واني نسبي افسردگي بعد از بررسي فرا

زايمان در زنان زايمان كرده در بيمارستان 
  ٨٣الزهراي رشت 

  فارسی   تحقيق
مجله علوم  
  پزشكي گیالن

  دکتر آوخ
  دکتر نظیفی
  دکتر صبرکننده

٨٥  

٩ 
بررسي شيوع مصرف مواد در دانش 
  فارسی    تحقيق  آموزان دبيرستاني استان گیالن

مجله علوم  
  پزشكي گیالن

  ابیدکترضر
  دکتر شیرازی
  دکتر نظیفی
  دکترمحسنی
  دکتر فکری
  دکتر فقیرپور

٨٦  

١٠ 
فراوانی مصرف ماری جوانا در بیماران 

مراجعه کننده به بخش فوریت های 
  روانپزشکی

مجله علوم    فارسی    تحقيق
  پزشكي گیالن

  دکتر خلخالی
  دکتر زاهد

  دکتر حیدرزاده
  دکتر نظیفی

  

١١  
ي مدت روش كارايي، سالمت، نتايج طوالن

زدايي فوق سريع زير بيهوشي عمومي  سم
 در افراد وابسته به هروئين و ترياك

مجله علوم    فارسی    تحقيق
  پزشكي گیالن

  دکتر ضرابی
  دکتر محمدزاده
  دکتر امیرعلوی
  دکترخدائی
  دکتر سالجقه

٨٧  
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١٢  
شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه 

  علوم پزشكي گيالن
١٣٨٤-٨٥  

مجله علوم    فارسی   تحقيق
  پزشكي قزوین

  دکترهما ضرابی
  دکتر مریم  شیرازی
  دکتر سیروس برنا
دکتر عمادالدین 

  صباحی

٨٧ 

  
  :مقاالت چاپ شده به زبان خارجي -٨

يف
رد

 

 عنوان مقاله
نوع 
 مقاله

 نام ومشخصات نشريه
زبان 
 مقاله

  نام ناشر و
  محل انتشار

 )ان(همكار
  تاریخ 
 انتشار

١ 

The impact of 
Posttraumatic stress 

disorder on partners of 
Iranian veterans in Rasht 

in ٢٠٠٤) in press(  

 تهران انگلیسی Acta Medica Iranica تحقيقي

دکتر ضرابی               
  دکتر شیرازی
  دکتر تدریسی
-دکتر نظیفی
 آقای فرهی

٨٦ 

٢ 
Prevalence of 

Postpartum Depression 
in Rasht City, Iran 

 Journal of Pakistan حقيقيت
Psychiatric Society 

  پاکستان انگلیسی

دکتر ضرابی               
دکتر شیرازی 
  دکتر نظیفی
 دکتر آوخ

٨٦تابستان  

٣ 
Substance use among 
Iranian high school 

students in ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
 Kuwait Medical تحقيقي

Journal 
  کویت  انگلیسی

دکترضرابی  
  ازیدکتر شیر

 دکتر نظیفی
دکترمحسنی 
  دکتر فکری

٨٨فروردین   

٤        

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

يف
رد

 
 نوع مقاله عنوان مقاله

  تاريخ چاپ
  يا ارائه

  عنوان همايش  يا كنفرانس
  و محل برگزاری

 

 )ان(همكار

    كان عمومي ويژه پزشآموزش مداوم ٢١/٣/٨٠  گردآوری اختالل شخصيتي ١
   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٢٢/٣/٨٠ گردآوری  عوارض دارويي كه جنبه فوريت دارند  ٢
   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٢٣/٣/٨٠ گردآوری  اختالل جسمي سازي  ٣
٤ Factiousآموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٢٣/٣/٨٠ گردآوری   و اختالل تجربه اي   
    سمينار سوء مصرف مواد  ١٣/١٠/٨٠ گردآوری  ن وابستگي و سوء مصرف موادفرآيندصحيح درما ٥
    سمينار سوء مصرف مواد  ٥/١٠/٨٠ گردآوری  رابطه پزشك و بيمار ٦

  دانشگاه علوم پزشکی - سمینار  ٢٧/١٠/٨٠ گردآوری  درمان اختالالت جنسي ٧
  گیالن

  

    رشت   - مینارس  ٨/١٢/٨٠ گردآوری  اختالالت سوماتوفرم و سندرم دليريوم  ٨
    رشت   - سمینار  ٢٩/٢/٨١ گردآوری  اختالالت شخصيتي  ٩
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    رشت   - سمینار ٣٠/٢/٨١ گردآوری  عوارض داروئي كه جنبه فوريت دارند ١٠
    رشت   - سمینار  ٣١/٢/٨١ گردآوری  اختالل جسمي سازي ١١
١٢ Factiousرشت   - سمینار  ٣١/٢/٨١ گردآوری   و اختالل تجزيه اي    
    رشت   - سمینار  ٨/٣/٨١ گردآوری  كلوزاپين: د پيسكوزآتپيك ض ١٣
    رشت   - سمینار  ٢٩/٤/٨١ گردآوری اورژانسها در روانپزشكي ١٤
    رشت   - سمینار  ٢١/٧/٨١ گردآوری  سوء مصرف مواد  ١٥
   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٢٤/٧/٨١ گردآوری  اختالالت جنسي  ١٦

پزشكي در بارداري و مصرف صحيح داروهاي روان  ١٧
  شير دهي

سمينار روانپزشكي در حاملگي و بعد از   ٩/٨/٨١ گردآوری
  زايمان

  

   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ١٧/٩/٨١ گردآوری سوء مصرف مواد  ١٨
   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ١٨/٩/٨١ گردآوری  اورژانسهاي روانپزشكي  ١٩

 دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه آموزشی  ١١/١٠/٨١-١٢ یگردآور  پیشگیری و درمان اعتیاد  ٢٠
  گیالن

  

    رشت   - سمینار  ٢٧/١٠/٨١ گردآوری  درمان اختالالت جنسي  ٢١
     سمينار يك روزه روانپزشكي اطفال  ١٧/١١/٨١ گردآوری   اضطراب جدايي–اختالالت ذهني و تغذيه اي   ٢٢
    ار يكروزه اخالق پزشكيسمين  ٨/١٢/٨١ گردآوری  مفهوم استرس و مدل  بيماري  ٢٣
    رشت   - سمینار  ١٥/١٢/٨١ گردآوری   توانبخشي در اعتياد– درمان – مقابله –پيشگيري   ٢٤
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن  ٢٥/٢/٨٢ گردآوری  بیوتروریسم  ٢٥
    رشت   - سمینار  ٢٥/٤/٨٢ گردآوری  پيامدهاي سايكوسويشال كاربرد سالحهاي بيولوژيك  ٢٦

  ٥/٤/٨٢ گردآوری   توانبخشي اعتياد– درمان – مقابله –پيشگيري   ٢٧
سخنراني به مناسبت روز جهاني مبارزه 

با مواد مخدر در پژوهشكده آموزش 
  وپرورش

  

  ١٠/٤/٨٢ گردآوری  پيشگيري از اعتياد  ٢٨
سخنراني در مركز بهداشت شهرستان 
به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد 

  مخدر
  

سخنراني در سالن خاتم انبياء در   ٨/٥/٨٢ گردآوری  سوء مصرف مواد مخدر  ٢٩
  خصوص  سوء مصرف مواد

  

    آموزش مداوم  ٥/٧/٨٢-٩ گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ٣٠
   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٨/٧/٨٢ گردآوری  اختالالت جنسي  ٣١
    آموزش مداوم  ١٢/٧/٨٢-١٦ گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ٣٢
   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ١٣/٧/٨٢ گردآوری  اورژانسهاي روانپزشكي  ٣٣
   آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ١٤/٧/٨٢ گردآوری  اختالالت جنسي  ٣٤

سخنران بهداشت روان در مركز   ٢٩/٧/٨٢ گردآوری  بهداشت روان  ٣٥
  بهداشت استان

  

    رشت   - سمینار  ٢٨/٨/٨٢ گردآوری  داروهاي ضد پيسكوزآتپيك  ٣٦
    آموزش مداوم  ٨/٩/٨٢-١٢ گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ٣٧
    آموزش مداوم  ١١/٩/٨٢ گردآوری  اورژانسهاي روانپزشكي  ٣٨
    رشت   - سمینار ٢٠/٩/٨٢ گردآوری  خانواده درماني در افسردگي  ٣٩
     پرستاری دانشکده-آموزش مداوم  ٣٠/٩/٨٢ -٤/١٠ گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ٤٠
    رشت   - سمینار ١/١٠/٨٢ گردآوری سوء مصرف مواد  ٤١
    رشت   - سمینار ٢/١٠/٨٢ گردآوری  اورژانسهاي روانپزشكي  ٤٢
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آشنايي با عالئم حاد و مزمن بازگيري مواد افيوني و   ٤٣
  افتراق آن

    رشت   - سمینار ١٨/١٠/٨٢ گردآوری

سخنران سمينار يك روزه سوء رفتار با   ٢٥/١٠/٨٢ گردآوری  وادكودك آزاري و پديده  اعتياد و سوء مصرف م  ٤٤
  كودكان

  

    روان درماني در افسردگي سمینار  ٩/١١/٨٢ گردآوری  خانواده درماني در افسردگي  ٤٥
    رشت   - سمینار  ٢١/١٢/٨٢ گردآوری  اختالل شخصيت ضد اجتماعي  ٤٦

٤٧  
بررسي فراواني نسبي اعتياد در دانش آموزان 

  ١٣٨٢-٨٣ تحقیقی  شتشهرستان ر
طرح مصوب شوراي پژوهشي دانشكده 

مقاله برگزيده اول همايش اعتيادو (
  )فراخوان مقاله سراسري استان گيالن

  

بررسي شيوع كانابيس در مراجعين به مركز   ٤٨
 آموزشي درماني شفا

    طرح مصوب شوراي پژوهشي دانشكده  ١٣٨٢-٨٣ تحقیقی

انشجويان دانشگاه بررسي فراواني نسبي اعتياد در د  ٤٩
  گيالن

  طرح پيشنهادي  ١٣٨٢-٨٣ تحقیقی
   تومان٠٠٠/٨٠٠/١/-

  

 همسران جانبازان QOLبررسي كيفيت زندگي   ٥٠
  شركت كننده در جنگ تحميلي

    طرح پيشنهادي  ١٣٨٢-٨٣ تحقیقی

٥١  
 همسران افراد معتاد QOLبررسي كيفيت زندگي 

مراجع به مراكز خود معرف دولتي و آزاد شهرستان 
  رشت

  ١٣٨٢-٨٣ تحقیقی
  مصوب شوراي پژوهشي دانشكده

مقاله برگزيده سوم همايش و فراخوان (
  )مقاله سراسري در استان گيالن

  

سخنراني در مورد بحرانهاي اجتماعي ـ خالق و   ٥٢
  اعتياد

سخنراني بهداشت روان در مركز   ٢٢/١/٨٣ گردآوری
  مشاوره نيروهاي انتظامي

  

 همسران جانباز شركت Qolبررسي كيفيت زندگي   ٥٣
  كننده در جنگ تحميلي

    رشت   - سمینار  ٢٣/٢/٨٣ گردآوری

بررسي شيوع مصرف مواد  در دانش آموزان    ٥٤
  دبيرستاني

    رشت   - سمینار  ٢٣/٢/٨٣ گردآوری

٥٥  PTSDرشت   - سمینار  ٢٧/٣/٨٣ گردآوری   و درمانهاي جديد    
    رشت   - سمینار  ٣٠/٥/٨٣ دآوریگر  اختالل  عملكرد جنسي از بعد روانپزشكي  ٥٦
    رشت   - سمینار  ٢٣/٧/٨٣ گردآوری  درمانهاي سوماتيك در اختالل وسواس جبري  ٥٧
    رشت   - سمینار  ٢٥/٩/٨٣ گردآوری  تازها و درمان وسواس  ٥٨
    رشت   - سمینار  ٣/١٠/٨٣ گردآوری  عالئم  اختالالت خلقي  ٥٩
    كارگاه مواد افيوني  ٢٣/١٠/٨٣ وریگردآ  نحوه مصاحبه  با بيمار و انگيزش  ٦٠
    رشت   - سمینار  ١/١١/٨٣ گردآوری  تعريف  اختالالت رفتاري  و انواع آن  ٦١

الگوهاي مصرف مواد و داروهاي در افراد وابسته به   ٦٢
  مواد افيوني

    رشت   - سمینار  ٨/١١/٨٣ گردآوری

ی دانشگاه شهید صدوق   - سمینار  ٧/١١/٨٣-٩ گردآوری  اعتیاد  ٦٣
  یزد

  

    رشت   - سمینار  ١٥/١١/٨٣ گردآوری  درمانهاي سوماتيك در اختالل وسواس جبري  ٦٤
    كارگاه مواد افيوني  ٥/١٢/٨٣-٦ گردآوری  سايكوفارماكولوژي  ٦٥
    رشت   - سمینار  ٦/١٢/٨٣ گردآوری  پيشگيري از عود اعتياد  ٦٦

اختالالت جنسي بر آمده  از تعامل نقص جسمي با   ٦٧
  ت روان جامعه شناختيعوامل زيس

دانشگاه علوم پزشکی   - سمینار  ١٣/١٢/٨٣ گردآوری
  گیالن

  

    آموزش مداوم ٢٠/١٢/٨٣ گردآوری  عالئم اصلي اختالالت سايكوماتيك  ٦٨
    رشت   - سمینار  ٣١/١/٨٤ گردآوری  تازه ها در درمان دمانس و پاركينسون  ٦٩
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    رشت   - ارسمین  ٢٦/٥/٨٤ گردآوری  داروهاي ضد پيسكوزآتپيك  ٧٠
    آموزش مداوم  ١١/٧/٨٤ گردآوری  روانپزشکی  ٧١
    آموزش مداوم ٩/٦/٨٥ گردآوری داروهاي ضد اضطرابي و خواب آورها  ٧٢
    آموزش مداوم ١٠/٨/٨٥ گردآوری SSRIداروهاي مهار كننده باز جذب سروتونين   ٧٣

٧٤  
 ریشه ها و -ناهنجاریهای فکری و اجتماعی

 عوامل -هنگی نسل جوانراهکارهای آسیب های فر
  ناهنجاریهای اجتماعی

    کالس آموزشی ویژه روحانیون  ٢١/٨/٨٥ گردآوری

    آموزش مداوم ٢٢/٩/٨٥ گردآوری P.T.S.Dاختالل وسواس و اجبار ،   ٧٥

 اجتماعی  –ناهنجاریهای روانی (سخنرانی در مورد   ٧٦
  )ناشی از رشد

    آموزش مداوم  ٢٩/٨/٨٦ گردآوری

    آموزش مداوم ١/٩/٨٦ گردآوری  P.T.S.Dاختالل وسواس و اجبار،   ٧٧
    آموزش مداوم ١٢/١٠/٨٦ گردآوری  درمانهای دارویی در افسردگی ها  ٧٨
    آموزش مداوم ١٣/١٠/٨٦ گردآوری  )دبیر( وابستگی و سوء مصرف داروها و مواد   ٧٩
    مآموزش مداو ٢٤/١١/٨٦ گردآوری  اختالل بيش فعالي و كم توجهي  ٨٠
    آموزش مداوم ٢/١٢/٨٦ گردآوری  روانپزشکی رابط  ٨١
    آموزش مداوم  ٨/١٢/٨٦ گردآوری  درمان هاي زيستي و فيزيكي  ٨٢
    رشت   - سمینار  ٨/١٢/٨٦ گردآوری  اختالالت جنس  ٨٣

٨٤  
  پوستر

تأثیر متقابل فرهنگ و هنر بر مفاهیم ( 
  )روانشناختی

  ٧/٣/٨٧-٩ گردآوری
نپزشکی سومین همایش سراسری روا

   تهران-فرهنگی و اجتماعی
  

    رشت   - سمینار  ٦/٤/٨٧ گردآوری برنامه درمانی  ٨٥
    آموزش مداوم  ٤/٧/٨٧ گردآوری NEمهارکننده های بازجذب سروتونین و   ٨٦
    رشت   - سمینار  ٩/٧/٨٨ گردآوری اهداف درمان اعتیاد و اصول کلی درمان  ٨٧
    آموزش مداوم  ١/٨/٨٧ گردآوری  ن و نوجواناناختالل استرس پس از حادثه در کودکا  ٨٨
    رشت   - سمینار  ٩/٨/٨٧ گردآوری   اتیولوژی سایکوزها-اپیدمیولوژی  ٨٩

  روان تنی ناشی از بیماریها-اختالالت اضطرابی  ٩٠
  )دبیر(

    آموزش مداوم  ١٦/٨/٨٧ گردآوری

    رشت   - سمینار  ٧/٩/٨٧ گردآوری  اپیدمیولوژی اختالالت وابسته به الکل  ٩١
    آموزش مداوم  ٢٠/٩/٨٧ گردآوری   برای پزشکان عمومی٥آموزش مداوم روانپزشکی   ٩٢
    رشت   - سمینار  ٢١/٩/٨٧ گردآوری  اپیدمیولوژی اختالالت وابسته به نیکوتین  ٩٣
    رشت   - سمینار  ٢٤/١٠/٨٧ گردآوری  اپیدمیولوژی اختالالت وابسته به اپیوئید  ٩٤
    آموزش مداوم  ٢٥/١٠/٨٧ گردآوری  فسردگی هادرمانهای دارویی در ا  ٩٥

دانشگاه پرستاری و   - سمینار  ١٠/١٢/٨٧-١١ گردآوری  پایش و نظارت بر عملکرد مراکز سوء مصرف مواد  ٩٦
  مامایی رشت

  

    آموزش مداوم  ١٥/١٢/٨٧ گردآوری  )دبیر(اختالل خواب و جنسی   ٩٧

کنفرانس مدیریت بحران در حوادث و بالیا در   ٩٨
   بهداشت و درمانعرصه

   آموزش مداوم  ١/٥/٨٨ گردآوری

      ٩/٧/٨٨  گردآوری  اهداف درمان اعتیاد و اصول کلی درمان  ٩٩

مسئولیت جزایی بیماران روانی مبتال به جنون ،   ١٠٠
 اعتیاد ، جرم و مسئولیت

   آموزش مداوم  ٢١/٨/٨٨ گردآوری

   آموزش مداوم  ٤/٩/٨٨ گردآوری اختالل شب ادراری در کودکان و نوجوانان  ١٠١
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تعریف، سبب شناسی ، (کلیات اختالل خوردن  ١٠٢
 )همدیگر شناسی

   آموزش مداوم  ١٩/٩/٨٨ گردآوری

( اتیولوژی و اپیدمیولوژی  اختالالت روان تنی  ١٠٣
  )دبیر

   آموزش مداوم  ٣/١٠/٨٨ گردآوری

   آموزش مداوم  ١٧/١٠/٨٨ گردآوری اتیوپاتوژنز اختالل شخصیتی  ١٠٤
    آموزش مداوم  ٥/١٢/٨٨ گردآوری  پزشکی قانونیروان  ١٠٥

بررسي كيفيت زندگي همسران مردان سوء مصرف   ١٠٦
  کننده مواد با گروه کنترل

نخستین کنگره کشوری پیشگیری از   ٨٨اسفند   تحقیقی
  سوء مصرف مواد

  

    آموزش مداوم  ٢٧/٣/٨٩  گردآوری  درمانهای موثر در روانپزشکی  ١٠٧

  
  :داخلي و خارجيعضويت در مجامع علمي  -١٠

 مدت

يف
رد

 

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

 ادامه دارد ١٣٧٩ ايران ـ گيالن علمي عضو انجمن علمي روانپزشكان ١

٢           

  
  :ها و تقديرها و جوائز تشويق -١١

يف
رد

 

 كنندهنام و سمت مقام اعطا  دريافت محل  علت دريافت  دريافت تاريخ عنوان

  رياست محترم دانشگاه  رشت  همكاري  ١٣٨١ تشويق و تقدير  ١
  معاونت محترم پژوهشي دانشگاه  رشت همكاري  ١٣٨١ تشويق و تقدير  ٢
  مدير كل ارشاد اسالمي  رشت همكاري  ١٣٨٣ تشويق و تقدير  ٣
  سازمان هالل احمر  رشت همكاري  ١٣٨٢ تشويق و تقدير  ٤
  بنياد جانبازان  رشت همكاري  ١٣٨١ تشويق و تقدير  ٥
  آموزش و پرورش  رشت همكاري  ١٣٨٠ تشويق و تقدير  ٦
  معاون رئيس جمهورو رئيس بنياد شهيد و شهيد ايثارگران  تهران همكاري  ١٣٨٤ تشويق و تقدير  ٧
  ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن  رشت    ١٣٨٥  پژوهشگر نمونه  ٨
  م جامعه پزشکی استان گیالندبیر آموزش مداو  رشت  همکاری  ١٣٨٩  تشویق و تقدیر   ٩

  
  

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

مركز جامع تخصصي اعصاب و   ١
  روان تحت نظارت دانشگاه

  وهش و درمان اعصاب و روانفعاليتهاي پژ  گروه پزشكي پارس مهر  ١٣٨٢
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  فعاليتهاي پژوهشی درماني  گروه پزشكي پارس مهر  ١٣٨٢  مركز اعتياد  ٢

٣  
  مرکز پژوهشی 

  شرکت پیام گیالن مهر
١٣٨٦  

  گروه پزشکی
  مهندسی کامیوتر

  الکترونیک
  فعاليتهاي پژوهشی

          

  :شركت فعال در انتشار مجالت علمي معتبر -١٣

يف
رد

 

 سمت  نشريه نوع فعاليت روع فعاليتتاريخ ش نام و نوع نشريه

          
          

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

 مدت

يف
رد

 

 محل سمت و نوع فعاليت
  تا  از

شماره و تاريخ 
 ابالغ

 توضيحات

 ادامه دارد ٧٩   مدير گروه  ١
  پ/٣٦٩٨/١٣/١١٣/٣
٢٥/١٢/٧٩ 

 

 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  شرکت -مؤسس  ٢
    ادامه دارد  ٨٦    پیام گیالن مهر زیر نظر پارک علم و فناوری

   ادامه دارد ٨١   مشاور بهداشت روان دانشگاه  ٣

نماينده رئيس دانشگاه در شوراي هماهنگي مبارزه با   ٤
 مواد مخدر استان

  ٨٣ ٨٠   

   ادامه دارد ٨٠   پزشك معتمد بنياد جانبازان  ٥

 ه داردادام ٨٠   پزشك معتمد دانشگاه  ٦

تجديد حكم 
  ٢/پ/١٥٦٩٢/١١٧/٣
١٤/١/٨٣ 

 

عضو كميسيون طرح ارائه خدمات هماهنگ به بيماران   ٧
 رواني استانداري

 ادامه دارد ٨٣  
١/٤٦٥٠٧  
٥/١٠/٨٣ 

 

عضو كميته نظارت بر واحدهاي درمان وابستگي به   ٨
 مواد افيوني

 ادامه دارد ٨٤  
  ٢/پ/١٠١٨٣/١١٧/٣
٣٠/٦/٨٤ 

 

      ٨٣  ٨١     دانشگاهICDمشاور كميته   ٩
     ادامه دارد  ٨١    عضو شوراي پژوهشي دانشكده  ١٠
     ادامه دارد  ٨٢    عضو شوراي پژوهشي بسيج پزشكان  ١١

  پ/٤٢٣٩/٢٢/١٤٥/٣  ادامه دارد  ٨٢    عضو كميته نظارت بر اجراي طرح نوين  ١٢
٣١/٣/٨٢    

      ادامه دارد  ٨٣    عضو كميته  ١٣

 ادامه دارد  ٨٠    ايثارگراستاد مشاور دانشجويان شاهد و   ١٤
  پ/٤٢٤/١/٣
٢٩/١/٨٠  

  

 ادامه دارد  ٧٩    دبير سمينار يك روزه ترك اعتياد  ١٥
  پ/٣/پ/٣٦٠٩
٩/١٠/٨٠    
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 ادامه دارد  ٨١    دبير برنامه مدون پزشكان  ١٦
  پ/٣/پ/١٧٠٢
٢١/٣/٨١    

 ادامه دارد  ٨١    دبير كارگاه آموزش پيشگيري و درمان اعتياد  ١٧
  پ/٣/پ/١٧٩٨
١٧/١٠/٧٩    

 ادامه دارد  ٨٢    دبير برنامه مدون پزشكان عمومي  ١٨
  پ/٣/پ/٢٦٤٥
٢٤/٧/٨٢    

 ادامه دارد  ٨٢   مشاور بهداشت روان دانشگاه  ١٩
  پ/٥١٣٧/١٣٢/٣
٨/١٠/٨٢    

نماينده رئيس دانشگاه در شوراي هماهنگي مبارزه با   ٢٠
 مواد مخدر استان

 ادامه دارد  ٨٢  
  پ/٣/پ/٣٧١٩
٢٤/١٠/٨٢    

 ادامه دارد  ٨٠    ايش و معاون پژوهشي دانشگاهدبير علمي هم  ٢١
١١٥٩٧٨/٤٠١٢  
٢٥/١٢/٨١    

 ادامه دارد  ٨٢    دبير برنامه مدون پزشكان عمومي  ٢٢
  پ/٣/پ/١٢٩٨
٥/٣/٨٣    

عضو علي البدل تخصص كميسيون پزشكي تجديد نظر   ٢٣
 ادامه دارد  ٨٢    سازمان تامين اجتماعي

  ٣/پ/١٨٧٥٤/١١٧/٣
٢٨/١٠/٨٢    

 ادامه دارد  ٨٢    علمي كاربردي پيشگيري اعتياددبير همايش   ٢٤
  ٦/الف/٣٦٣٣
٢٦/١١/٨٢  

  

 ادامه دارد  ٨٢    عضو كميسيون پزشكي استان  ٢٥
  پ/٣/پ/٣٨٨٤
١٦/١١/٨٢    

 ادامه دارد  ٨٢    عضو كميسيون تخصصي پزشكي قانوني  ٢٦
  پ/١٠٥٦١/١/٣
٦/١١/٨٢    

 ادامه دارد  ٨٢    دبير كارگاه اعتياد  ٢٧
  ١/پ/١٢٧٧٦/١١٧/٣
٢١/٧/٨٢    

 ادامه دارد  ٨٢    عضو كميته ممتحنه دانشگاه  ٢٨
  پ/٦٤٥٤/١/٣
١٣/٧/٨٢  

  

 ادامه دارد  ٨٢    عضو كميته نظارت بر طرح تكفا دانشگاه  ٢٩
  پ/١٠١٥/٢١/١٤٥/٣

١٥/٥/٨٢    

 ادامه دارد  ٨٢     بيمارستانIcnرئيس بخش اعتياد و   ٣٠
  ٣/پ/٧١٥٨/١١٧/٣
٢٥/٤/٨٢    

ه در ساماندهي بيماران نماينده معاونت درمان دانشگا  ٣١
 ادامه دارد  ٨٢    رواني

  پ/١٥٩/٢١/١٤٥/٣
٦/٢/٨٢    

 ادامه دارد  ٨١    عضو كميته انضباطي بدوي دانشگاه  ٣٢
  پ/٣/پ/٥٠٧٣
١٣/١١/٨١    

 ادامه دارد ٧٩    عضو كميته ترك اعتياد در حوزه درمان  ٣٣
  پ/٣٦٩٨/١٣/١١٣/٣
٢٥/١٢/٧٩ 

  

 ادامه دارد ٨١    ي كودكاندبير سمينار بيماريهاي شايع روانپزشك  ٣٤
  پ/٣/پ/٥٠٧٣
١٣/١١/٨١ 

  

عضو کمیته منطقه ای نظارت بر واحدهای درمان   ٣٥
  ١/پ/٩٠٥٤/١١٧/٣    ٨٥    وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

٢/٥/٨٥  
ریاست دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن

  پ/٣/ف/٢٢١٥/١١٠    ٨٥    عضو ستاد رمضان دانشگاه  ٣٦
٨/٧/٨٥  

اه علوم ریاست دانشگ
  پزشکی گیالن

عضو کمیته روانپزشکی قانونی در مرکز آموزشی   ٣٧
  پ/١١٢٧/١٠/٣  ادامه دارد  ٨٦    درمانی شفا

١٥/٢/٨٦  
ریاست مرکز 

  آموزشی درمانی شفا
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عضو کمیته رسیدگی به اعتراضات آزمون ارتقاء   ٣٨
  پ/٤١٨٩/١/٣    ١٦/٤/٨٧    دستیاری

١٦/٤/٨٧  
رئیس دانشکده 

  پزشکی

٣٩  
روهی پیگیری ضوابط اجرای عضو کار گ

کوریکولوم جدید رشته تخصصی روانپزشکی در 
  دانشکده پزشکی

    ٨٧  دانشکده پزشکی
  پ/٥٤٦٧/١/٣
١٣/٥/٨٧    

  پ/٧٣٢٤٥/١١٧/٢  ٨٩  ٨٧  بیمارستان شفا مدير گروه روانپزشکی  ٤٠
٢٥/٦/٨٧  

ریاست دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

  پ/٣٧٧٥٥/١١٧/٢    ٨٨  بیمارستان شفا مدير گروه روانپزشکی  ٤١
٢١/٧/٨٨  

ریاست دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

عضو کمیته آزمون های بالینی کارآموزی و   ٤٢
  کارورزی

  پ/٣٣٥/١/٣  ٩٠  ٨٩  دانشکده پزشکی
١٨/١/٨٩  

رئیس دانشکده 
  پزشکی

دبیر کمیته کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد   ٤٣
  در استان گیالن 

دانشگاه آزاد 
  ٨٩  ٨٩  اسالمی رشت

  ش/م/١٦٨٣/٧
٩/٦/٨٩  

استاندار و رئیس 
شورای هماهنگی 

  مبارزه با مواد مخدر 

  
  ...: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

  ادامه دارد    ه داردادام  ١٣٨٠  شوراي پژوهش دانشكده پزشكي  ١
  ادامه دارد    ادامه دارد  ٧٩  ها نامه شوراي بررسي پايان  ٢

            

  
  :هاي سرپرستي شده نامه پايان -١٦

عنوان دوره 
 تحصيلي

 تاريخ نوع پايان نامه

يف
رد

داد نامه عنوان پايان 
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 

 ن نامهپايا

١ 

بررسي مداخالت ، سيستم هاي 
بهداشتي و درماني در اقدام 

كنندگان به خودكشي مراجعه 
كننده به بخش فوريتهاي 

  ٨٠بيمارستان رازي رشت 

 *        *    ١٣
٨٠

  ١٣
٨١

  

  دكتر ليال حسني  
  هانبخشدكتر جميله ج

  استاد مشاور

٢  
بررسي تأثير شوك در بيماران 

اسيكزوفرني در بيمارستان 
 )تز اينترني(شفا

   *      *    ١٣
٨٠

  ١٣
٨١

  

  استاد مشاور  دكتر شيال يگانه منش  

بررسي شيوع مصرف حشيش   ٣
١٣    *    *       در مراجعين به بيمارستان شفا

٨٣
مام  

ات
  

  
  دكتر غزال زاهد
  دكتر فاطمه نظيفي

  
  وراستاد مشا
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٤  
بررسي شيوع افسردگي در بعد 

از زايمان زنان بستري در 
 بيمارستان الزهرا رشت

   *  *    *    ١٣
٨٣

  ١٣
٨٣

  

 

  آقاي دكتر آوخ
  آقاي دكتر صبر كننده
 دكتر رئوفي نيا

 استاد راهنما

٥  
بررسي شيوع مصرف مواد در 
دانش آموزان دبيرستاني استان 

  گيالن
     *    *    ١٣

٨٤
مام  

ات
  

  

  يدكتر فريبا فكر
  دكتر فاطمه نظيفي
  آقاي حسن فرهي

  دكتر  مقصود فقيرپور

  استاد مشاور

٦  

بررسي كيفيت زندگي همسران 
مردان با اختالل استرس بعد از 

حادثه در مراجعين  به كلينيك در 
  ٨٤سال 

   *      *    ١٣
٨٣

  ١٣
٨٤

  

  استاد مشاور  دكتر تحويلي  

٧  

بررسي كيفيت زندگي همسران 
 از  ناشيPTSDمردان مبتال به 

جنگ در مقايسه با گروه شاهد 
 جانبازان مراجعه ١٣٨٤در سال 

كننده به مطب روانپزشكان شاغل 
در كلينيك طلوع بصورت بستري 

  و سرپائي

   *          ١٣
٨٤

  ١٣
٨٥

  

  استاد مشاور  دكتر تدريسي  

٨  

مقایسه کیفیت زندگی همسران 
مردان مصرف کننده  مواد با 
گروه کنترل در شهر رشت در 

  ٨٥-٨٦سال 

     *    *    ١٣
٨٥

  ١٣
٨٦

  

  استاد راهنما  دکتر شایگی  رشت

٩  

 ایمنی و نتایج طوالنی -کارایی
مدت روش سم زدایی فوق 

سریع زیر بیهوشی در افراد 
  وابسته به تریاک و هروئین

  )٤٥٥: شماره ثبت( 

     *    *    ١٣
٨٦

  ١٣
٨٧

  

  دکتر سالجقه  رشت
  دکتر خدائی

  استاد راهنما

١٠  
نی بررسی رابطه بین اسکیزوفر
، سندرم متابولیک و عوامل 
  وابسته و ارائه مدل پیش بینی

     *    *    ١٣
٨٧

  ١٣
٨٨

  

  رشت
  دکتر الهه عبدالهی

  استاد راهنما   دکتر سهیل پاکدل راد

١١  

مقایسه نگرش کودکان مبتال به 
 بیش فعالی با -اختالل توجه

همشیرهای غیرمبتالی آنها 
  نسبت به مصرف سیگار

  

     *    *    ١٣
٨٧

  ١٣
٨٨

  

  دکتر حسین سروش  رشت
  دکتر نسیم نکویی

  استاد راهنما

١٢  
همراهی اسکیزوفرنی با سندرم 

 متابولیک و سایر عوامل 

  پیش بینی کننده آن
     *    *    ١٣

٨٨
  ١٣

٨٩
  

  الهه عبدالهیدکتر   رشت
  سهیل پاکدل راددکتر 

  استاد راهنما

١٣  EEG قبل و بعد از ECT     *     *   ١٣
٨٩

  

  نمااستاد راه  دکتر میرزایی  رشت  

  
  :هاي آموزشي، پژوهشي واجرايي شركت در دوره -١٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 نوع دوره

يف
رد

 

شي
وز

آم
شي  

وه
پژ

  

يي
جرا

ا
  

 محل برگزاري نام دوره
تاريخ 
 برگزاري

  توضيحات

 ١٣٧٨ رشت كارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي     ١
دوره روش تحقيق دانشگاه 

 علوم پزشكي گيالن

 ١٣٨١ تهران كارگاه مديريت استراتژيك     ٢
دوره روش تحقيق و مقاله 

 نويسي

  ١٣٨١ گيالن كارگاه مقاله نويسي     ٣

٤     
كارگاه آماده سازي تيم هاي آموزشي تشخيص 

  ١٠-ICDنويسي صحيح و كد گذاري مبتني بر 
  TOT ٢٧/٧/٧٩ تهران

٥     
كارگاه آموزش اصول نگارش اصول نگارش مقاالت 

 علمي و انتشار مقاالت روانپزشكي
 ٢٧/٢/٨٠ نتهرا

دوره روش تحقيق و مقاله 
 نويسي

 كارگاه آموزش تربيت مدرس ٢٤/٤/٨٠ رشت كارگاه اصول درمان اعتياد     ٦

 كارگاه آموزشي ١/٨/٨٠ رشت كارگاه نگارش مقاله به زبان انگليسي     ٧

 كارگاه آموزشي ٣/٨/٨٠ رشت كارگاه استخراج اطالعات از متون پزشكي     ٨

 كارگاه آموزشي ٢٩/٣/٨١ رشت تن مقاله به زبان انگليسيكارگاه نوش     ٩

 كارگاه آموزشي ٢٦/٥/٨١ رشت نرم افزارهاي يادگيري زبان انگليسي     ١٠

 ٢٧/٩/٨١ رشت مديريت درمان     ١١
Small group discussion  
  كارگاه ترك مواد افيوني

 ١١/١٠/٨١ رشت مجري گروههاي مباحثه كوچك     ١٢
Small group discussion  
  كارگاه ترك مواد افيوني

 كارگاه آموزش تربيت مدرس ٢٤/٤/٨٢  رشت اصول درمان اعتياد     ١٣

 )بهزيستي(كارگاه سه روزه   ١٥/٥/٨٢  رشت ارائه خدمات هماهنگ به بيماران رواني     ١٤

 ١٧/١٠/٨٢ رشت درمان آنتاگونيست     ١٥
Small group discussion  
  ونيكارگاه دو روزه مواد افي

  

 ١٨/١٠/٨٢ رشت درمان آگونيستي     ١٦
Small group discussion  
  كارگاه دو روزه مواد افيوني

مرکز مراقبتهای بهداشتی   ١٠/٨/٨٥-١٣    کارگاه     ١٧
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دانشگاه علوم پزشکی  ٧/١٢/٨٥  رشت  OSCEکارگاه  ارزشیابی به شیوه    *  ١٨
  دانشکده پرستاری و مامایی  ٣/١٠/٨٨ رشت  تاد مشاورکارگاه آموزشی اس     ١٩
٢٠          
٢١              

  

  
  :عناوين تحقيقاتي مورد عالقه

  بررسي عناوين روند رشد 
  بررسي عناوين اعتياد 

   PTSDبررسي عناوين امور جانبازان و 
  بررسي عناوين و مقوالت پاراپسيكولوژي 

 )BCI) Brain Computer Interfaceبررسی عناوین 
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