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 (original, review
 article, letter to
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IF=2.030Case Report• High frequency rTMS for the management of 
Borderline Personality Disorder ;(Arbabi, M., Hafizi, 
S., Ansari, S., Oghabian, M. A., & Hasani, N. 
(2013). High frequency TMS for the 
management of Borderline Personality  
617-Disorder: a case report. Asian journal of 
psychiatry, 6(6), 614-

1

IF=1Original 
article

:Patients’ preference to hear bad news, 
Arbabi, M., Rozdar, A., Taher, M., Shirzad, M., 
Arjmand, M., Ansari, S., & Mohammadi, M. R. 
(2014). Patients’ preference to hear cancer 
diagnosis. Iranian journal of psychiatry, 9(1), 
8.
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IF=1case reportCBT in a patient with implantable cardioverter 
defibrillator (ICD) and PTSD-Iranian Journal   
Psychiatry) 
Ansari, S., & Arbabi, M. (2014). Cognitive 
behavioral therapy (CBT) in a Patient with 
Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) 
and Posttraumatic stress disorder (PTSD). 
Iranian journal of psychiatry, 9(3), 181.. 

3

IF=0.88Original 
article

Correlation of memory complaints and 
personality depression and anxiety in a 
memory clinic 
(Arbabi, M., Zhand, N., Eybpoosh, S., Yazdi, 
N., Ansari, S., & Ramezani, M. (2015). 
Correlates of memory complaints and 
personality, depression, and anxiety in a 
memory clinic. Acta Medica Iranica, 270-275.)

4

IF=1.76Original 
article Effect of sertraline on depression

 severity and prolactin levels in women
 with polycystic ovary syndrome: a
placebo-controlled randomized trial

 Int Clin Psychopharmacol/. 2021 Sep
.1;36(5):238-243

Maryam Masoudi  1,  Sahar Ansari  2,  Ladan 
Kashani 3, Hamed Tavolinejad 1, Battool Hossein 
Rashidi  4,  Sophia Esalatmanesh  3,  Maryam 
G h a z i z a d e h - H a s h e m i  5 ,  A h m a d A l i 
Noorbala 2, Shahin Akhondzadeh 1
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ب) مقاالت فارسی :
----

 ت)  تدوین یا ترجمه کتاب /فصل کتاب :

سحــر انــصاری , روانــپزشــکی کــاپــالن وســادوک۲۰۱۰( گــردآوری) شــابــک۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۹۸۷-۱، 
تهران،ناشر:انتشارات تیمورزاده، نشر طبیب، تابستان ۱۳۹۰، صفحه ۲۶۱-۱

ث)مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها :
    ۱-سخنرانی با عنوان :فاکتورهای بیوسایکوسوشیال در بیماریهای زنان در دومین همایش 

سالیانه انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران ۴ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، تهران ،بیمارستان امام 
خمینی ،تاالر امام. 

    ۲-سخنرانی با عنوان: بارداری با مغز چه می کند؟ در اولین همایش سالیانه انجمن علمی 
پزشکی روان تنی ایران ، ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ،تهران دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه 

علوم پزشکی تهران، سالن شهید هدایت.
 ۳-ارائه پوستر در اولین کنگره نوروسایکیتری ایران ۴و ۵ مرداد۱۳۹۷ ،تهران بیمارستان امام 

خمینی ،تاالر امام.

 ۴-سخنرانی با عنوان :درمان اختالالت اضطرابی در ششمین همایش علمی فصلی و 
چهارمین گرد همایی جامع ساالنه انجمن پزشکان عمومی ایران ،۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت 

۱۳۹۵ ،تهران ، مرکز همایش های بین املللی برج میالد.
 ۵- سخنرانی و ارائه مقاله با عنوان:

 High frequency rTMS for Management of the borderline personality 
 disorder

 در کنگره جهانی روانپزشکی WPA   ، اسپانیا ،مادرید، ۱۴-۱۸ سپتامبر ،۲۰۱۴.
 ۶- سخنرانی با عنوان  Doctors and nurses view to Cancer disclosure  در کنگره 

سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران مهرماه ۱۳۹۲.

7- مجري يا همكار طرحهاي تحقيقاتي: 

عنوان طرحردیف
مجری / همکار/
طرح دهنده

محل تایید طرحمحل انجام طرحتا سالازسال



8- همكاري در برگزاري کالس آموزشي /كارگاهها/  سمینار /کنگره  : 
   

  ۱-دبـــیر اجـــرایـــی ســـومـــین هـــمایـــش ســـالـــیانـــه عـــلمی پـــزشـــکی انجـــمن روان تـــنی ایـــران اردیبهشـــت 
۱۳۹۹ کـه بـه عـلت اپـیدمـی COVID-19 بـه صـورت وبـینار در ۷،۸،۹ ابـان مـاه سـال جـاری بـرگـزار 

خواهد شد تحت عنوان مالحظات روان تنی در مدیریت بحران .
 ۲-بـــرگـــزاری کـــارگـــاه  rTMSدر دومـــین هـــمایـــش ســـالـــیانـــه انجـــمن عـــلمی پـــزشـــکی روانـــتنی ایـــران ، 

۴-۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 ۳- هــــــمکاری در راه انــــــدازی درمــــــانــــــگاه تــــــخصصی rTMS در بــــــیمارســــــتان امــــــام خــــــمینی بــــــرای 
نخســتین بــار بــا نــظارت و ســرپــرســتی اســتاد دکــتر نــوربــاال و ارائــه پــروتــکل هــای درمــانــی و اجــرای 

طرح های پژوهشی دراین زمینه که در قسمت طرح های تحقیقاتی اشاره شده است.
 ۴-راه انــدازی درمــانــگاه فــوق تــخصصی ســالمــت روان زنــان بــرای نخســتین بــار در ســطح کــشور 
در بـیمارسـتان امـام خـمینی ، واقـع در سـاخـتمان ولـیعصر بـا هـمکاری و نـظارت سـرکـار خـانـم دکـتر 
حــــنطوش زاده رئــــیس بــــخش زنــــان و زایــــمان بــــیمارســــتان امــــام خــــمینی واســــتاد دکــــتر احــــمد عــــلی 
نـوربـاال رئـیس بـخش روانـتنی بـیمارسـتان وانـجام خـدمـات درمـانـی و پـژوهـشی در ایـن فـیلد از جـمله 

برنامه ریزی جهت تهیه گاید الین تشخیص و درمان توکوفوبیا (ترس از زایمان طبیعی) .
 ۵-ریاست کمیته حمایت حرفه ای و مشارکت جمعی انجمن علمی روانپزشکان ایران
 ۶-عضو کمیته اجرایی اولین همایش سالیانه کمیته نوروسایکیتری ایران سال۱۳۹۷ 

بررسی اثرسرترالین 1
در درمانبر سطح 

افسردگی در 
بیماران مبتال به 

تخمدان پلی 
کیستیک واثرآن بر 
سطح پروالکتین 

سرم 

بیمارستان امام 13971399مجری 
خمینی و بیمارستان 

محب یاس

بخش روان تنی 
بیمارستان امام 
خمینی و معاونت 
پژوهشی دانشگاه

بررسی اثربخشی 2
تحریک مکرر 

مغناطیسی مغزی 
در درمان اختالل 
وسواس فکری 

عملی

بیمارستان امام 13971399همکار
خمینی ، درمانگاه 
rTMS روان تنی و

بخش روان تنی 
بیمارستان امام 
خمینی و معاونت 
پژوهشی دانشگاه

بررسی اثر بخشی  3
rTMS دردرمان 
بیماران مبتالبه 

اختالل نشانه های 
نورولوژیک عملکردی 

(نوع تشنج غیر 
صرعی 

روانشناختی)

در حال 1399همکار
اجرا

بیمارستان امام 
خمینی ، درمانگاه 
rTMS روان تنی و

بخش روان تنی 
بیمارستان امام 
خمینی و معاونت 
پژوهشی دانشگاه



 ۷-عـضو کـمیته هـای عـلمی و اجـرایـی کـنگره سـالـیانـه انجـمن عـلمی روانـپزشـکان ایـران از ۱۳۸۸ - 
۱۳۹۷

 ۸-دبــیر بــرنــامــه اخــتتامــیه و تــقدیــر از پــیشکسوتــان روانــپزشــکی ایــران در هــمایــش ســالــیانــه انجــمن 
روانپزشکی ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷.

 ۹-بـرگـزاری کـارگـاه :بـرقـراری ارتـباط بـا بـیمار ،بـرای دانـشجویـان تـرم ۱۲ دنـدانـپزشـکی و پـزشـکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران خردادماه ۱۳۹۵.

۱۰-بـرگـزاری کـارگـاه بـیماریـهای اضـطرابـی در اولـین کـارگـاه آمـوزشـی مـنتور شـیپ در تـاریـخ ۶ و۷ 
خـــردادمـــاه ۱۳۹۵ در جـــزیـــره کـــیش بـــرای دانـــشجویـــان بـــین املـــلل و اعـــضای هـــیأت عـــلمی بـــه زبـــان 

انگلیسی.

9- ساير موارد: 
جوایز یا افتخارات•
 تسلط به زبان انگلیسی •
 شرکت کننده در کنفرانس ها یا کارگاه  و..•
عضو کمیته •
•..…

1-دستیار برتر روانپزشکی ودریافت لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
2- تســـلط بـــه زبـــان انـــگلیسی در حـــوزه مـــهارتـــهای چـــهارگـــانـــه و ســـخنرانـــی و ارائـــه 
مــقالــه در کــنگره جــهانــی روانــپزشــکی  WPA وبــرگــزاری کــارگــاه آمــوزشــی بــه زبــان 

انگلیسی برای دانشجویان بین امللل و اعضا هیات علمی.
3-عضو کمیته نوروسایکیتری انجمن علمی روانپزشکان ایران.

4-شــرکــت در چــندیــن دوره روش تــحقیق و مــقالــه نــویــسی در کــالس هــای آمــوزشــی 
اســــتاد اخــــونــــد زاده در دوره رزیــــدنــــتی و فــــلوشــــیپ و کــــارگــــاهــــهای آمــــوزشــــی مــــقالــــه 
نویسی و روش تحقیق در همایش های سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران.

5-شــرکــت در چــندیــن دوره آمــوزش روانــدرمــانــی تحــلیلی و روان درمــانــی شــناخــتی 
رفتاری.

6- شرکت در دوره آموزش رواندرمانی اسکیماتراپی.
            7-شرکت در دوره آموزش مهارتهای ارتباطی.

            8-شرکت در دوره آموزش زوج درمانی.
            9-شرکت در دوره آموزش کودک و نوجوان شامل فرزند پروری.

(rTMS).  10-شرکت در چند دوره کارگاه تحریک مغناطیسی مغز           
            ۱۱- شـرکـت در کـنگره جـهانـی سـایـکوسـومـاتـیک ۱۲-۱۴ سـپتامـبر ۲۰۱۳ لیسـبون -

پرتقال.

توضیح: اسناد و مدارک موارد 11 گانه باال پیوست می باشد.


