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  :وضعيت استخدامي -٢

يف
رد

 

 مالحظات استخدامتاريخ  تاريخ آخرين ارتقاء پايه مرتبه علمي نوع استخدام

 ادامه دارد ٧٣    استاديار پيماني  ١

  
 
 :سوابق تحصيلي -٣

يف
رد

 

 تاريخ اتمام تاريخ شروع محل تحصيل رشته تحصيلي عنوان درجه تحصيلي

 ٦١ ٥٤ علوم پزشكي شهيد بهشتي پزشكي  دكترا ١

  ٦٦ ٦٣  علوم پزشكي ايران  روانپزشكي تخصص  ٢

  
  

  ):ها(عنوان رساله
 )پزشكي عمومي (٦١هاي سندرم مونوكلوز عفوني سال  ره تازهمقاله مروري دربا -١

 )تخصصي( رقابت و انواع آن و ارتباط آن با سيكوپاتولوژي مربوط در دانشجويان پزشكي  -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

 ١٣٧٣ ه پزشكي رشتدانشكد ١
ادامه 
 دارد

دكتراي تخصصي ـ 
 روانپزشكي

 روانپزشكي

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

 مسران جانبازانبررسي كيفيت زندگي در ه ٨٤ ٨٣  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيالن ١

 بررسي شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيالن ٨٥ ٨٤  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيالن ٢

 ٨٥ ٨٤ معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيالن ٣
بررسی ارتباط کیفیت زندگی زنان با داشتن همسر سوء مصرف کننده مواد در 

  ١٣٨٤-١٣٨٥شهر رشت در سال 

  ٨٥  ٨٤ آموزش و پرورش  ٤
بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيالن، سال 

  ١٣٨٤-٨٥تحصيلي 
  

فراواني نسبي اختالل افسردگي در بيماران بستري جهت عمل پيوند عروق كرونر   ٨٦  ٨٥  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٥
CABGن در بيمارستانهاي استان گيال  

          

  
  

  :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

 ١٣٨٢ سازمان ارشاد اسالمي ١٣٨١ تأليف ها  تقابل نسل ١
دكتر كيومرث 

 نجفي

  ٢              

 
 

  :الت چاپ شده در مجالت معتبر داخليمقا -٧
يف

رد
 

 عنوان مقاله
نوع 
 مقاله

نام و مشخصات  
 نشريه

زبان 
 مقاله

  نام ناشر 
 محل انتشارو 

 )ان(همكار
  تاریخ
 انتشار

بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران با سيكوز  ١
 حاد مراجعه كننده به شفا

پژوهش 
  كاربردي

مجله علوم پزشكي 
 گيالن

علوم گاه دانش  فارسي
  زشكي گيالنپ

  ١٣٧٥  دكتر كالنتري

 يك مورد سندرم نادر كويد ٢
گزارش 
دانشكده پزشكي   فارسي   مورد

  شهيد بهشتي
دكتر رسول 
  خلخالي

١٣٨٠ 

٣ 
آموزان  شناسي رواني در دانش شيوع آسيب

 مقطع متوسط رشت
     تحقيقي

آموزش و 
پرورش استان 

  گيالن
 ١٣٨١  دكتر كوشا
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٤ 
سران مردان سوء مقایسه کیفیت زندگی هم

  تحقيقي  مصرف کننده مواد با گروه کنترل
مجله علوم پزشكي 

  فارسي  گيالن
دانشگاه علوم 
 پزشكي گيالن

  دکتر نجفی
  دکتر کافی
  دکتر نظیفی

١٣٨٥  

٥ 
بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان 

  تحقيقي  دبيرستاني استان گیالن
مجله علوم پزشكي 

 گيالن
  فارسي

دانشگاه علوم 
گيالنپزشكي   

  دکترنجفی
  دکتر شیرازی
 دکتر نظیفی

  دکترمحسنی
  دکتر فکری
  دکتر فقیرپور

١٣٨٦ 

٦ 
فراواني نسبي اختالل افسردگي در بيماران 

 CABGبستري جهت عمل پيوند عروق كرونر 
  در بيمارستانهاي استان گيالن

  تحقيقي
مجله علوم پزشكي 

  فارسي  گيالن
دانشگاه علوم 
 پزشكي گيالن

  دکتر مدبرنیا
  کتر بدرید

  دکتر علیمی
١٣٨٧  

بررسي شيوع مصرف مواد در دانشجويان  ٧
  دانشگاه علوم پزشكي گيالن

مجله علوم   فارسي    تحقيقي
  پزشكي قزوین

  ١٣٨٧  

٨ 
كارايي، سالمت، نتايج طوالني مدت روش 

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

كي مجله علوم پزش  تحقيق
  گيالن

گاه علوم دانش  فارسی
 زشكي گيالنپ

  دکتر نجفی
  دکتر محمدزاده
  دکتر امیرعلوی
  دکترخدائی
  دکتر سالجقه

١٣٨٧  

 
  :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 نجفی
  دکتر شیرازی
  دکتر تدریسی
  دکتر نظیفی
 آقای فرهی

March ٢٠٠٨ 

٢ 
Prevalence of 

Postpartum Depression 
in Rasht City, Iran 

 
 Journal of Pakistan تحقيقي

Psychiatric Society 
  پاکستان انگلیسی

  دکتر نجفی
  دکتر شیرازی
  دکتر نظیفی
  دکتر آوخ

  ٨٦زمستان 
 

٣ 

Prevalence of substance 
use among Iranian high 
school students in ٢٠٠٥-

٢٠٠٦ 
 تحقيقي

Kuwait Medical 
Journal 

  
 ٢٠٠٩ March    کویت انگلیسی

٤ 
substance use among 

students of Guilan 
University of Medical 
Sciences in ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

  تهران انگلیسی Acta Medica Iranica تحقيقي

  دكتر نجفي
  دكتر شيرازي
  دكتر برنا
  دكتر صباحي
  دكترنظيفي

November ٢٠٠٩ 
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  :مقاالت در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي -٩

يف
رد

 

 هعنوان مقال
نوع 
 مقاله

  تاريخ چاپ
 يا ارائه

  محل و عنوان همايش  يا كنفرانس
  برگزاري

 

 )ان(همكار

 مرکز آموزشی درمانی -کارگاه آموزشی  ٢٦/٧/٧٥  گردآوری  بهداشت روان  ١
  الزهرا

  

    آموزش مداوم  ٣/٩/٧٥-٨  گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ٢
    گیالندانشگاه علوم پزشکی    - سمینار  ٢٤/٦/٧٧-٢٦  گردآوری  بیماری های زنان ومامایی  ٣
    گیالندانشگاه علوم پزشکی    - سمینار  ١٩/٩/٧٧  گردآوری  انجمن داروسازان گیالن  ٤
    آموزش مداوم  ٢٩/٣/٧٨-٢/٤  گردآوری  آموزش مداوم متخصصین روانپزشکی  ٥
    گیالندانشگاه علوم پزشکی    - سمینار  ٢٥/٩/٧٨  گردآوری  فوریت های روانپزشکی  ٦
    آموزش مداوم  ١٦/١١/٧٨-٢٠  گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ٧
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن   - سمینار  ٢٥/١/٧٩  گردآوری  وابستگی به مواد  ٨
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن   - سمینار  ١٨/٢/٧٩-١٩  گردآوری  تاالسمی  ٩
    مداومآموزش   ٢٤/٢/٧٩-٢٨  گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ١٠
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن   - سمینار  ٩/٤/٧٩  گردآوری  اختالالت روان تنی  ١١
   آموزش مداوم  ٢٨/٨/٧٩-٢/٩  گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ١٢
   آموزش مداوم  ١٧/١٠/٧٩-٢١  گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ١٣
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن   - سمینار  ٦/١١/٧٩  گردآوری  اختالالت شایع اضطرابی  ١٤
   آموزش مداوم  ٢/٢/٨٠-٦  گردآوری  آموزش مداوم متخصصین اطفال  ١٥
   آموزش مداوم  ١٥/٢/٨٠-١٩  گردآوری  آموزش مداوم پزشکان عمومی  ١٦
   باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي  ٢١/٣/٨٠ گردآوری اختالالت رفتاري در كودكان   ١٧
   باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي  ٢٣/٣/٨٠ گردآوری درمانهاي غير داروئي   ١٨
   باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي  ٢٧/٣/٨٠ گردآوری  افسردگي   ١٩
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن   - سمینار  ٤/١٠/٨٠  گردآوری  تاالسمی  ٢٠
    دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٥/١٠/٨١  گردآوری  كنفرانس اخالق پزشكي  ٢١
   سمينار يكروزه اعتياد و سوء مصرف مواد ١٣/١٠/٨٠  گردآوری رف موادسوء مص  ٢٢
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن   - سمینار  ٢٧/١٠/٨٠  گردآوری  اختالالت جنسی  ٢٣
   سمينار يكروزه اختالالت جنسي ١٧/١١/٨٠  گردآوری اختالالت جنسي  ٢٤
    شگاه علوم پزشكي گيالندان  ١٨/١١/٨٠  گردآوری  كنفرانس روانپزشكي مشاوره اي رابط  ٢٥
   سمينار يكروزه اختالالت جنسي ٢٧/١١/٨٠  گردآوری نا توانيهاي جنسي  ٢٦
    روانپزشكي مشاوره اي رابطسمينار ٢٦/١٢/٨٠  گردآوری مشاوره در شرايط طبي خاص  ٢٧
   بيماريهاي خاص ٢٨/١/٨١  گردآوری تاالسمي  ٢٨
   ژه پزشكان عمومي باز آموزي مدون وي ٢٩/٢/٨١  گردآوری  افسردگي  ٢٩
    رشت    - سمینار  ٣١/٢/٨١  گردآوری  اختالالت  رفتاري  ٣٠
    رشت    - سمینار  ١/٣/٨١  گردآوری  واكنش سوگ  ٣١
   آموزش مداوم  ٥/٣/٨١-٩  گردآوری  آموزش مداوم متخصصین روانپزشکی  ٣٢
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    رشت    - سمینار  ٦/٣/٨١  گردآوری  اختاللهاي افسردگي اساسي  ٣٣
   آموزش مداوم  ٥/٤/٨١-٩  گردآوری  ن آموزش مداوم ويژه روانپزشكانبرنامه مدو  ٣٤
   باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي    ٢٩/٤/٨١  گردآوری اختالالت اضطرابي   ٣٥
    رشت    - سمینار  ٢٠/٧/٨١  گردآوری  روان درماني  ٣٦
    رشت    - سمینار  ٢٠/٧/٨١  گردآوری  ساير آرامبخش ها  ٣٧
    باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي    ٢١/٧/٨١ گردآوری  ي اختالالت افسردگ  ٣٨
    باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي    ٢٢/٧/٨١ گردآوری  اختالالت رفتاري كودكان   ٣٩
٢٧/٧/٨١-٢/٨ گردآوری برنامه مدون آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٤٠    دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
    باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي     ٢/٨/٨١  گردآوری  ك اختالالت اضطرابي هيستري  ٤١
   دانشگاه علوم پزشکی گیالن  - سمینار  ٩/٨/٨١  گردآوری  ضد اضطراب و خواب آورها  ٤٢
    رشت    - سمینار  ٩/٨/٨١  گردآوری  مشكالت روانپزشكي در حاملگي و بعد از زايمان  ٤٣
   باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي  ٥/٩/٨١  گردآوری هيستري و اختالالت اضطرابي   ٤٤
   دانشگاه علوم پزشکی گیالن - سمینار  ١٦/٩/٨١  گردآوری  افسردگي  ٤٥
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن - سمینار  ١٦/٩/٨١  گردآوری  ) كنترل –اسمپاس ( اختالالت رفتاري   ٤٦
    آموزش مداوم  ٢٩/٤/٨١-٢/٥  گردآوری  برنامه مدون آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٤٧
    دانشگاه علوم پزشکی گیالن - سمینار  ٥/١٠/٨١  گردآوری  وضعيت سالمت رواني زنان در جامعه  ٤٨
    رشت    - سمینار  ٥/١٠/٨١  گردآوری  كنفرانس اخالق پزشكي  ٤٩

انشگاه علوم پزشکی  د- کارگاه آموزشی  ١١/١٠/٨١-١٢  گردآوری  پیشگیری و درمان اعتیاد  ٥٠
  گیالن

  

   سمينار يكروزه اخالق پزشكي ٨/١١/٨١  گردآوری  پزشكياخالق   ٥١
   دانشگاه علوم پزشکی گیالن - سمینار  ١٧/١١/٨١  گردآوری  ) كنترل –اسمپاس ( اختالالت رفتاري   ٥٢
    رشت    - سمینار  ١٧/١١/٨١  گردآوری  كنفرانس بيماريهاي شايع روانپزشكي كودكان  ٥٣
   دانشگاه علوم پزشکی گیالن - سمینار  ٨/١٢/٨١  گردآوری   از سم زداييآشنايي  با درمانهاي غير دارويي بعد  ٥٤
    رشت    - سمینار  ٨/١٢/٨١  گردآوری  روانپزشكي مشاوره اي رابط و اختالالت روان تني  ٥٥

دانشگاه علوم پزشکی  - کارگاه آموزشی  ١٤/١٢/٨١-١٥  گردآوری  پیشگیری و درمان اعتیاد  ٥٦
  گیالن

  

    رشت    - سمینار  ٨٢ارديبهشت  گردآوری  هاي افيونيآشنايي با آگونيست  ٥٧

همايش يك روزه پيشگيري و مبارزه با   ١٠/٤/٨٢  گردآوری  جنبه هاي روانشناختي و جامعه شناختي اعتياد  ٥٨
  اعتياد

  

آزمايش روي انسان با صالحديد عناوين مشخص شده   ٥٩
  در اخالق  پزشكي

    رشت    - سمینار  ٣/٦/٨٢  گردآوری

    رشت    - سمینار  ٣٠/٧/٨٢  گردآوری  الت ديس راپتواختال  ٦٠
    رشت    - سمینار  ٨٢مهر   گردآوری استرس پس از سانحه در موقعيتهاي طبي  ٦١
    رشت    - سمینار  ٨٢مهر   گردآوری آشنايي  با درمانهاي غير دارويي بعد از سم زدايي  ٦٢
    رشت    - سمینار  ٨٢مهر  گردآوری  آشنايي با اگونستيهاي افيوني  ٦٣
   باز آموزي مدون ويژه پزشكان عمومي  ١٨/٨/٨٢  گردآوری هيستري و اختالالت اضطرابي   ٦٤
    آموزش مداوم  ٨/٩/٨٢-١٢  گردآوری  برنامه مدون آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٦٥
    رشت    - سمینار  ١٦/٩/٨٢  گردآوری  . . . ) كنترل و –ايمپاس ( اختالالت رفتاري   ٦٦
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    رشت    - سمینار  ١٦/٩/٨٢  گردآوری گيافسرد  ٦٧
    رشت    - سمینار  ٢٠/٩/٨٢  گردآوری تاريخچه  روانكاوي  در افسردگي  ٦٨
    رشت    - سمینار  ٣٠/٩/٨٢  گردآوری آشنايي با انواع عوارض طبي و دوره پيش آگهي  ٦٩
    رشت    - نارسمی  ٣٠/٩/٨٢  گردآوری آشنايي با داروهايي كه در سم زدايي بايد احتياط شوند  ٧٠
    آموزش مداوم  ٣٠/٩/٨٢-٤/١٠  گردآوری  برنامه مدون آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٧١

دانشگاه علوم پزشکی   - کارگاه آموزشی  ١٧/١٠/٨٢-١٨  گردآوری  پیشگیری و درمان اعتیاد  ٧٢
  گیالن

  

    رشت    - سمینار  ١٧/١٠/٨٢-١٨  گردآوری  »جايگاه بهداشت روان در معلوليت« همايش   ٧٣
    رشت    - سمینار  ٢٥/١٠/٨٢  گردآوری جنبه هاي روانشناختي در كودك آزار ديده  ٧٤

 ٢جلسه گردهمائي ماهانه مشاوران ناحيه   ٢٩/١٠/٨٢  گردآوری  مهارتهاي زندگي  ٧٥
  رشت و كوچصفهان

  

    رشت    - سمینار  ٩/١١/٨٢  گردآوری تاريخچه  روانكاوي  در افسردگي  ٧٦
    رشت    - سمینار  ٢١/١٢/٨٢  گردآوری رابهيستري و اضط  ٧٧
    رشت    - سمینار ٢١/١٢/٨٢  گردآوری  سايكوز پس از زايمان  ٧٨
    رشت    - سمینار  ٢٣/٢/٨٣  گردآوری  همايش علمي كاربردي پيشگيري اوليه اعتياد  ٧٩
    رشت    - سمینار  ٢٨/٥/٨٣  گردآوری  سايكوز بعد از زايمان–اختالالت دو قطبي   ٨٠
    رشت    - سمینار  ٢٣/٧/٨٣  گردآوری  خيص افتراقي اختالل وسواس جبري وانواع بالينيتش  ٨١
   آموزش مداوم  ٢٧/٨/٨٣  گردآوری  برنامه مدون آموزش مداوم ويژه پزشكان عمومي  ٨٢
   آموزش مداوم ٢٦/٩/٨٣  گردآوری درمانهاي دارويي در افسردگيها  ٨٣
    رشت    - ارسمین ٢٦/٩/٨٣  گردآوری اختالل شخصيت مرزي  ٨٤
   آموزش مداوم ٣/١٠/٨٣  گردآوری درمانهاي دارويي در افسردگيها  ٨٥
   آموزش مداوم ٢٣/١٠/٨٣  گردآوری درمان غير دارويي در بيماريهاي خلقي  ٨٦
    رشت    - سمینار ١/١١/٨٣  گردآوری اهداف درمان اعتياد و اصول كلي درمان  ٨٧
    رشت    - سمینار  ١/١١/٨٣  گردآوری  كنفرانس اختالالت رفتار ايذايي  ٨٨

درمان بارويكرد چند جانبه در اختالالت رفتاري در   ٨٩
 كودكان

    رشت    - سمینار ٥/١١/٨٣  گردآوری

    رشت    - سمینار  ٩/١١/٨٣  گردآوری  كنفرانس درمانهاي غيرداروئي و افسردگي  ٩٠
    رشت    - سمینار  ١٥/١١/٨٣  گردآوری   جبري-كنفرانس اختالالت وسواسي  ٩١
    رشت    - سمینار ٥/١٢/٨٣  گردآوری تشخيص افتراقي اختالل وسواس جبري و انواع باليني  ٩٢
   آموزش مداوم ٦/١٢/٨٣  گردآوری درمانهاي غير دارويي  ٩٣
   آموزش مداوم  ٢٠/١٢/٨٣  گردآوری آموزش مهارتهاي سازگاري در درمان اعتياد  ٩٤
    رشت    - سمینار  ٢١/١٢/٨٣  گردآوری  مراهسمينار يكروزه شخصيت و اختالالت ه  ٩٥
   آموزش مداوم  ١١/٧/٨٤  گردآوری   ویژه پزشکان عمومی٢روانپزشکی   ٩٦
   آموزش مداوم  ١١/١٢/٨٤  گردآوری   ویژه پزشکان عمومی٦فوریتهای   ٩٧
   آموزش مداوم ٩/٦/٨٥  گردآوری داروهاي ضد افسردگي  ٩٨

  دوره و آموزش متمرکز کشوری   ٧/٨/٨٥-٩  گردآوری نوجوان نقش مشاور در مشکالت اضطرابی کودک و   ٩٩
  رشت دانشکده پزشکی

  

   آموزش مداوم  ١٠/٨/٨٥  گردآوریآنتاگونیست (داروهای آنتی پسیکوتیک کالسیک   ١٠٠
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داروهای تثبیت کننده خلق  )رسپتوردوپامین
 )لیتیوم، کاربامازپین، سدیم والپورات(

اختالالت ( لمندان انواع اختالالت روانپزشكي در سا  ١٠١
 ) اضطراب –خلقي 

   آموزش مداوم  ٩/٩/٨٥  گردآوری

   آموزش مداوم ٢١/٩/٨٥  گردآوری SSRIداروهاي مهاركننده بازجذب سروتونين   ١٠٢
   آموزش مداوم ٢٢/٩/٨٥  گردآوری  )اختالالت اضطراب منتشر، فوبي، پانيك(   ١٠٣
   آموزش مداوم  ٢٢/٩/٨٥  گردآوری اختالالت تبديلي و هيپوكندريا  ١٠٤
   آموزش مداوم ٢١/١٠/٨٥  گردآوری اختالل شيدايي، افسردگي  ١٠٥

و معيارهاي )  آشفته – منفي –مثبت ( عالئم اصلي   ١٠٦
  DSM IVتشخيصي انواع اسكيزوفرني را بر مبناي 

   آموزش مداوم ٢٨/١٠/٨٥  گردآوری

   آموزش مداوم ٢٦/١١/٨٥  گردآوری اتيولوژي  ١٠٧
    رشت -امور زنان سپاه  ٨٦خرداد   گردآوری  تهای زندگیکارگاه مهار  ١٠٨
   آموزش مداوم  ٢٩/٦/٨٦  گردآوری  داروهاي مهاركننده بازجذب سروتونين ١٠٩
   آموزش مداوم  ١/٩/٨٦  گردآوری  )دبیر(اختالل اضطراب منتشر، فوبی، پانیک   ١١٠
   آموزش مداوم  ١٢/١٠/٨٦  گردآوری  )دبیر(اختالالت دو قطبی   ١١١
   آموزش مداوم  ١٣/١٠/٨٦  گردآوری  )اصول کلی درمان (داف درمان اعتیاد  اه  ١١٢

١١٣  
سخنران بررسی کیفیت زندگی همسران مردان مبتال 

گروه شاهد دررشت ا  در مقایسه بPTSDبه 
  ١٣٨٤سالدر

    مرکز بهداشت روانی تهران  ٢/١١/٨٦  تحقیقی

١١٤  Enuresis, Encopresis  آموزش مداوم  ٢٤/١١/٨٦  گردآوری   
    دانشگاه علوم پزشكي گيالن  ٢/١٢/٨٦  گردآوری  چاقی  ١١٥

 –آنارگاسمي ( اختالل عملكرد جنسي در خانمها     ١١٦
 )واژينسموس  

   آموزش مداوم  ٨/١٢/٨٦  گردآوری

    رشت    - سمینار  ١٩/٢/٨٧  گردآوری  درمان دارويي در اختالل بيش فعالي  و كم توجهي  ١١٧

    رشت    - سمینار  ٧/٦/٨٧  گردآوری  )دبیر(تالل افسردگی اپیدمیولوژی و کلیات اخ  ١١٨

١١٩  SSRIآموزش مداوم  ٤/٧/٨٧  گردآوری  ها   

   آموزش مداوم  ١/٨/٨٧  گردآوری سوء رفتار با کودک  ١٢٠
    رشت    - سمینار  ٢٣/٨/٨٧  گردآوری )دبیر(مداخالت سایکوسوشیال اولیه   ١٢١

خصیت خصوصیات بالینی انواع گروههای اختالل ش  ١٢٢
  و تأثیر آنها بر اختالل محور یک

   آموزش مداوم  ٢/٩/٨٧  گردآوری

   آموزش مداوم  ٢٠/٩/٨٧  گردآوری  داروهاي مهاركننده بازجذب سروتونين  ١٢٣

اپیدمیولوژی اختالالت وابسته به ماری جوانا و   ١٢٤
  کوکائین

    رشت    - سمینار  ١٠/١٠/٨٧  گردآوری

   آموزش مداوم  ٢٥/١٠/٨٧  گردآوری  )افسردگی(مي مدون يك روزه ويژه پزشكان عمو  ١٢٥
   آموزش مداوم  ٣/١١/٨٧  گردآوری  )دبیر (سمينار یکروزه اختالالت سوماتوفرم  ١٢٦
   آموزش مداوم  ٢٤/١١/٨٧  گردآوری علل مهم انواع اختالالت شناختی  ١٢٧

١٢٨  
عالئم بالینی، تغییرات تشخیص و (ادامه دمانس
وژی، یافته های ژیک، پاتولونورولوروانپزشکی 

 )فیزیک

    رشت    - سمینار  ١/١٢/٨٧  گردآوری
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١٢٩ 
عوامل موثر در رفتار جنسی آگاهی جنسی، نقش 

 هم جنس -مراحل مختلف فعالیتهای جنسی، جنسی 
  خواهی، شیوع و درمان آن

   آموزش مداوم  ١٥/١٢/٨٧  گردآوری

 و سوء مصرف مواد PTSDسمينار بازآموزی اختالل   ١٣٠
  )دبیر(

   آموزش مداوم  ٩/٧/٨٨  وریگردآ

کودک (جنبه های قانونی فوریت های پزشکی    ١٣١
  )آزاری،سالمند آزاری،همسرآزاری

   آموزش مداوم  ٢١/٨/٨٨  گردآوری

   آموزش مداوم  ٤/٩/٨٨  گردآوری  )ترس از مدرسه(افسردگی در کودکان و نوجوانان      ١٣٢

مدیریت بحران در حوادث و بالیا در عرصه   ١٣٣
  ٢ و درمانبهداشت

      ١٢/٩/٨٨  گردآوری

   آموزش مداوم  ١٩/٩/٨٨  گردآوری  )دبیر(اختالالت خوردن ، کنترل تکانه ، تطابقی   ١٣٤
   آموزش مداوم  ٣/١٠/٨٨  گردآوری  اختالل اضطراب منتشر و اختالل پانیک و درمان  ١٣٥
   آموزش مداوم  ١٧/١٠/٨٨  گردآوری )انواع ( اختالل شخصیت   ١٣٦
    رشت ـ هتل کادوس  ٢١/١٠/٨٨  گردآوری  باط فردی و آموزش همسانانمهارت ارت  ١٣٧

امکان استفاده مشترک از شناخت درمانی و رفتار   ١٣٨
 درمانی

   آموزش مداوم  ٢٤/١٠/٨٨  گردآوری

   آموزش مداوم  ٥/١٢/٨٨  گردآوری  روانپزشکی قانونی  ١٣٩

  
  
  
  
  

  :عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي -١٠
 مدت

يف
رد

 

 شهر و كشور مبداء نوع فعاليت فعاليتموضع  نام مجمع
 تا از

 ادامه دارد ٧٦ ايران ـ گيالن  علمي نائب رئيس گيالن انجمن علمي روانپزشكان ١

  ادامه دارد  ٨٢  ايران ـ گيالن  علمي    عضو كميته ممتحنه دانشكده پزشكي گيالن  ٢

  
  :ها و تقديرها و جوائز تشويق -١١

يف
رد

 

 نام و سمت مقام اعطا كننده دريافت محل  لت دريافتع  دريافت تاريخ عنوان

تقديرنامه ويژه   ١
  مدرسين 

بيشتر از حد (امتياز آموزش مداوم   ٦/٦/٨٥
  )نصاب 

معاون ( دكتر علي منفرد   
  )آموزشي دانشگاه

            

  
هاي جديد و  يا تاسيس و يا فعال سازي و گسترش مؤسسه يا واحد يا رشته ازيراه اند -١٢

  :يليتحصيالت تكم
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يف
رد

 

 شرح )ان(همكار زمان انجام نام موسسه يا واحد

بخش بستري اعتياد تحت نظارت   ١
  سازمان بهزيستي

  فعاليتهاي پژوهش و درماني اعتياد  گروه پزشكي پارس مهر  ١٣٨٢

مركز جامع تخصصي اعصاب و   ٢
  روان تحت نظارت دانشگاه

  عصاب و روانفعاليتهاي درماني و پژوهش ا  گروه پزشكي پارس مهر  ١٣٨٢

          

  
  :شركت فعال در انتشار مجالت علمي معتبر -١٣

يف
رد

 

 سمت  نشريه نوع فعاليت تاريخ شروع فعاليت 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

ات
يح
ض

تو
 

      ادامه دارد  ١٣٧٣  دانشكده پزشكي رشت  ئت علميعضو هي  ١
     ادامه دارد  //  بيمارستان شفا  رئيس بخش زنان بيمارستان شغا  ٢
     ادامه دارد  ١٣٧٣  معاونت بهداشت  مشاور علمي گروه در بهداشت  ٣

هاي بازآموزي  دبير و هماهنگ كننده برنامه  ٤
  گروه روانپزشكي

       ١٣٧٩  بيمارستان شفا

     ادامه دارد  ١٣٨٠  دانشكده پزشكي  اي پژوهشعضو شور  ٥
     ادامه دارد  ١٣٨١  بهزيستي گيالن  CHMCعضو كميته   ٦
      ادامه دارد  ١٣٨٢    عضو جلسات تخصصي پزشكي استان  ٧

عضو كميته راهبردي پايگاه تحقيقاتي جمعيتي   ٨
  دانشگاه

  ٢/پ/٦٦٠٧/١١٧/٣    ٨٣  
٣٠/٤/٨٣  

  

كل مشاور تخصصي اعصاب و روان اداره   ٩
  پزشكي قانوني استان

  پ/١٧٦١/١/٣    ٨٣  
٧/٦/٨٣  

  

عضو شوراي پيشگيري و درمان سوء مصرف   ١٠
  مواد دانشگاه

  ١/پ/١٣٢٠/١١٢/٣    ٨٣  
٨/٢/٨٣  

  

عضو كميته علمي طرح ارائه خدمات هماهنگ به   ١١
  بيماران رواني

  ١/٤٦٥٠٣    ٨٣  
/١٠/٨٣  

  

پزشك معتمد دانشگاه در ارتباط با بيماريهاي   ١٢
  پزشكيروان

  ٢/پ/١٥٦٩/١١٧/٣    ٨٣  
١٤/١/٨٣  

  

عضو كار گروه تخصصي بهداشت و درمان در   ١٣
  سوانح و حوادث غيرمترقبه استان

  ١/پ/٧١٣٠/١١٧/٣    ٨٣  
٢٠/٥/٨٣  
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  ٢/پ/١٦٦٤١/١١٧/٣    ٨٤    عضو كميسيون پزشكي كاركنان دولت  ١٤
١٩/٩/٨٤  

  

  ٢/پ/٦٦٧٢/١١٧/٣    ١/١/٨٥    عضو كميسيون پزشكي استان  ١٥
٣/٤/٨٥  

  

  پ/٣/ب/٩٦٩    ١٣٨٥  بیمارستان شفا  عضو کمیته آموزش مداوم  ١٦
٢٣/١٠/٨٥  

  

  پ/٥٩١١/١٠/٣    ١٣٨٥  بیمارستان شفا  عضو كميته اخالق پزشكي و پزشك قانوني  ١٧
١٦/٧/٨٥  

  

   ١٥٧٣٣    ٢٨/١١/٨٥    مشاور علمی برنامه بهداشت روان دانشگاه   ١٨
٢٨/١١/٨٥  

  

 پزشکی عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم  ١٩
  و خدمات بهداشتی گیالن

  پ/٥٩٤٣/٢١/١٤٥/٣    ١/١/٨٦  
٣/٤/٨٦  

  

  پ/ ١٦٦٥٧/١/٣    ٢٠/١٢/٨٨  دانشکده پزشکی  مسئول امتحانات گروه دستیاری  ٢٠
١٦/١٢/٨٨  

  

  
  

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

يف
رد

 

 نام كميته يا شورا
  تا  از

اره و تاريخ شم
 ابالغ

 توضيحات

  ادامه دارد    ادامه دارد  ٧٩  شوراي پژوهش دانشكده پزشكي  ١
  //    //  ٧٩  ها نامه شوراي بررسي پايان  ٢
  //    //  ٨٢  كميته ممتحنه دانشكده پزشكي  ٣

  
  :هاي سرپرستي شده نامه پايان -١٦

عنوان دوره 
 تحصيلي

 تاريخ  نامهنوع پايان

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 
 پايان نامه

١ 
بررسي شيوع افسردگي در 

مبتاليان به سكته مغزي مراجعه 
  كننده به پورسينا

  استاد راهنما  دكتر لشكري پور  رشت  ٧٧  ٧٦        *     

٢  
بررسي فراواني اختالل افسردگي 
و اضطراب در كودكان تاالسمي 

  ماژور
  استاد راهنما  دكتر محرر  رشت  ٧٨  ٧٧        *     

شناسي روان در  شيوع آسيب  ٣
  دكتر كوشا رشت  ٨٠  ٧٩        *       دانش آموزان متوسطه رشت
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٤  

شيوع مصرف مواد در دانش 
يرستاني استان گيالن  آموزان دب

  ١٣٨٤در سال 
  

  دكتر فريبا فكري  رشت  ٨٤  ٨٤        *     
  دكتر رضا محسني

  استاد مشاور

٥  

بررسی كيفيت زندگي همسران 
 ناشي از PTSDمردان مبتال به 

جنگ در مقايسه با گروه شاهد 
  ١٣٨٤در سال 
  

  استاد راهنما  دكتر مهسان تدريسي  رشت  ٨٤  ٨٤          *   

٦  

اختالل افسردگي فراواني نسبي 
در بيماران بستري جهت عمل 

 در CABGپيوند عروق كرونر 
  بيمارستانهاي استان گيالن 

  دکتر بدری  رشت  ٨٤  ٨٤        *     
  دكتر عليمي

  استاد راهنما

٧  

شيوع مصرف مواد در 
دانشجويان  دانشگاه علوم 

  ١٣٨٥پزشكي گيالن در سال 
  

  رشت  ٨٥  ٨٥        *     
  دكتر سيروس برنا

 الدين دكتر عماد
  صباحي

  استاد راهنما

٨  

همسران  مقایسه کیفیت زندگی
مردان مصرف کننده مواد با 

گروه کنترل در شهر رشت در 
   ٨٥-٨٦سال 

  استاد مشاور  دکتر شایگی  رشت  ٨٦  ٨٥    *    *     

٩  

 ایمنی و نتایج طوالنی -کارایی
مدت روش سم زدایی فوق 

سریع زیر بیهوشی در افراد 
  وئینوابسته به تریاک و هر

  )٤٥٥: شماره ثبت( 

  دکتر سالجقه  رشت  ٨٧  ٨٦    *    *     
  دکتر خدائی

  استاد مشاور

  
  :هاي آموزشي، پژوهشي واجرايي شركت در دوره -١٧

 نوع دوره
يف

رد
شي 
وز

آم
شي  

وه
پژ

  

يي
جرا

ا
  

 محل برگزاري نام دوره
تاريخ 
 برگزاري

  توضيحات

  رشت كار گاه مقاله نويسي به زبان انگليسي     ١
 

١٣٧٨  

  رشت كارگاه نگارش مقاله  به زبان انگليسي     ٢
 

١/٨/٨٠   

  رشت  كارگاه استخراج اطالعات از متون پزشكي     ٣
  

٣/٨/٨٠   

  گيالن كارگاه مقاله نويسي     ٤
 

١٣٨١    

  رشت  كارگاه نگارش مقاله به زبان انگليسي     ٥
  

١٨/٤/٨١    

    ٢٨/٣/٨١  رشت  كارگاه نرم افزارهاي يادگيري زبان انگليسي     ٦
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  رشت  كارگاه نوشتن مقاله به زبان انگليسي     ٧
  

٢٩/٣/٨١-٣٠   

  رشت  كارگاه نرم افزارهاي يادگيري زبان انگليسي     ٨
  

٢٦/٥/٨١   

٩     
كارگاه آموزشي حمايتهاي رواني اجتماعي در 

  موقعيتهاي اورژانسي
  ٨٢    

١٠    * 
 اجتماعي به آسيب –ارائه مداخالت رواني 

   بمديدگان زلزله
   بمدت يك هفته  ١٣٨٢بم 

  رشت  كارگاه روشهاي نوين تدريس     ١١
  

١٤/٢/٨٢   

١٢     
كارگاه آموزشي طرح خدمات هماهنگ به بيماران 

  رواني
    ١٣/٥/٨٢-١٦  بهزيستي استان

  رشت  )بهزيستي (كارگاه سه روزه      ١٣
  

١٥/٥/٨٢   

١٤     
مهارتهاي زندگي « كارگاه آموزشي فشرده 

  »)يشرفتهمقدماتي و پ(
  ٢٣/٧/٨٢-٢٥  تهران

 
  

   ٩/٨٢  دفترسالمت روان –تهران   كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي     ١٥

١٦     
 اجتماعي در –كارگاه آموزشي پشتيباني رواني 
  شرايط اضطراري

 وزارت بهداشت و –تهران 
  يونسيف-درماني 

٨/٩/٨٢-١٠    

١٧     
كارگاه آموزشي ادغام پيشگيري و سوء مصرف 

  نظام بهداشتي اوليهمواد 
    ٢١/١٢/٨٢   مركز بهداشت –رشت 

   ٢/٢/٨٣-٣  مركز بهداشت استان  كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي     ١٨

    ٦/٣/٨٣  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  كارگاه ارائه پوستر     ١٩

٢٠     
كارگاه طبابت مبتني بر مستندات و شواهد 

)EBM(  
    ٢٢/٤/٨٤-٢٣  دانشگاه علوم پزشكي گيالن

٢١     
كارگاه مهارتهاي زندگي براي معلمين دوره 

  ابتدايي
    ١٥/١٠/٨٣-١٦  مركز بهداشت استان

    ١٢/١٢/٨٣-١٣  تهران  »مهارتهاي فرزند پروري« كارگاه آموزشي      ٢٢

٢٣     
كارگاه آموزشي دو روزه  ارزشيابي پيشرفت 

  MCQتحصيلي
 دانشكده پرستاري و –رشت 

  مامايي شهيد بهشتي
٢٣/١٢/٨٤-٢٥    

دانشکده پرستاری و مامائی   Clinical reasoningکارگاه       ٢٤
  شهید بهشتی رشت

٢٩/١١/٨٨    

  
  
  

  :عناوين تحقيقاتي مورد عالقه
- P.T.S.D  
هاي تغييرات ساختاري نظر و تغييرات رواني  هايي درباره اين اختالل بقرنج چند جانبه و هنوز مبهم در عرصه پژوهش -

 راد و تأثير بيووسيكولوژيك تروماها از ابعاد مختلفاجتماعي زندگي اين اف
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اختالالت رفتاري كودكان و نوجوانان و نقش تعامالت بين فردي، اجتماعي و عوامل رواني اجتماعي بر سيكوپاتولوژي  -
 رفتار

   هاي مختلف و ارتباط آن با سيكوپاتولوژي شخصيت -
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