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ب( مقاالت فارسی :
---ت( تدوین یا ترجمه کتاب /فصل کتاب :

سحUUر انUUصاری  ,روانUUپزشUUکی کUUاپUUالن وسUUادوک )۲۰۱۰گUUردآوری( شUUابUUک،۹۷۸-۹۶۴-۴۲۰-۹۸۷-۱
تهران،ناشر:انتشارات تیمورزاده ،نشر طبیب ،تابستان  ،۱۳۹۰صفحه ۲۶۱-۱
ث(مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها :

-۱سخنرانی با عنوان :فاکتورهای بیوسایکوسوشیال در بیماریهای زنان در دومین همایش
سالیانه انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران  ۴تا  ۶اردیبهشت  ،۱۳۹۸تهران ،بیمارستان امام
خمینی ،تاالر امام.
-۲سخنرانی با عنوان :بارداری با مغز چه می کند؟ در اولین همایش سالیانه انجمن علمی
پزشکی روان تنی ایران  ۱۹ ،تا  ۲۱اردیبهشت ، ۱۳۹۷تهران دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،سالن شهید هدایت.
-۳ارائه پوستر در اولین کنگره نوروسایکیتری ایران ۴و  ۵مرداد، ۱۳۹۷تهران بیمارستان امام
خمینی ،تاالر امام.
-۴سخنرانی با عنوان :درمان اختالالت اضطرابی در ششمین همایش علمی فصلی و
چهارمین گرد همایی جامع ساالنه انجمن پزشکان عمومی ایران  ۲۲،تا  ۲۴اردیبهشت
، ۱۳۹۵تهران  ،مرکز همایش های بین املللی برج میالد.
 -۵سخنرانی و ارائه مقاله با عنوان:
High frequency rTMS for Management of the borderline personality
disorder
در کنگره جهانی روانپزشکی  ، WPAاسپانیا ،مادرید ۱۸-۱۴ ،سپتامبر .۲۰۱۴،
 -۶سخنرانی با عنوان  Doctors and nurses view to Cancer disclosureدر کنگره
سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران مهرماه .۱۳۹۲
 -7مجري يا همكار طرحهاي تحقيقاتي:
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مجری  /همکار/
طرح دهنده

ازسال

تا سال

محل انجام طرح

محل تایید طرح

1

بررسی اثرسرترالین
در درمانبر سطح
افسردگی در
بیماران مبتال به
تخمدان پلی
کیستیک واثرآن بر
سطح پروالکتین
سرم

مجری

1397

1399

بخش روان تنی
بیمارستان امام
خمینی و بیمارستان بیمارستان امام
خمینی و معاونت
محب یاس
پژوهشی دانشگاه

2

بررسی اثربخشی
تحریک مکرر
مغناطیسی مغزی
در درمان اختالل
وسواس فکری
عملی

همکار

1397

1399

بیمارستان امام
خمینی  ،درمانگاه
روان تنی و rTMS

بخش روان تنی
بیمارستان امام
خمینی و معاونت
پژوهشی دانشگاه

3

بررسی اثر بخشی
 rTMSدردرمان
بیماران مبتالبه
اختالل نشانه های
نورولوژیک عملکردی
)نوع تشنج غیر
صرعی
روانشناختی(

همکار

1399

در حال
اجرا

بیمارستان امام
خمینی  ،درمانگاه
روان تنی و rTMS

بخش روان تنی
بیمارستان امام
خمینی و معاونت
پژوهشی دانشگاه

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

-۱دب UUیر اج UUرای UUی س UUوم UUین ه UUمای UUش س UUال UUیان UUه ع UUلمی پ UUزش UUکی انج UUمن روان ت UUنی ای UUران اردیبهش UUت
 ۱۳۹۹کUه بUه عUلت اپUیدمUی  COVID-19بUه صUورت وبUینار در  ۷،۸،۹ابUان مUاه سUال جUاری بUرگUزار
خواهد شد تحت عنوان مالحظات روان تنی در مدیریت بحران .
-۲ب UUرگ UUزاری ک UUارگ UUاه rTMSدر دوم UUین ه UUمای UUش س UUال UUیان UUه انج UUمن ع UUلمی پ UUزش UUکی روان UUتنی ای UUران ،
 ۶-۴اردیبهشت ۱۳۹۸
 -۳ه UU Uمکاری در راه ان UU Uدازی درم UU Uان UU Uگاه ت UU Uخصصی  rTMSدر ب UU Uیمارس UU Uتان ام UU Uام خ UU Uمینی ب UU Uرای
نخسUUتین بUUار بUUا نUUظارت و سUUرپUUرسUUتی اسUUتاد دکUUتر نUUوربUUاال و ارائUUه پUUروتUUکل هUUای درمUUانUUی و اجUUرای
طرح های پژوهشی دراین زمینه که در قسمت طرح های تحقیقاتی اشاره شده است.
-۴راه انUUدازی درمUUانUUگاه فUUوق تUUخصصی سUUالمUUت روان زنUUان بUUرای نخسUUتین بUUار در سUUطح کUUشور
در بUیمارسUتان امUام خUمینی  ،واقUع در سUاخUتمان ولUیعصر بUا هUمکاری و نUظارت سUرکUار خUانUم دکUتر
ح UUنطوش زاده رئ UUیس ب UUخش زن UUان و زای UUمان ب UUیمارس UUتان ام UUام خ UUمینی واس UUتاد دک UUتر اح UUمد ع UUلی
نUوربUاال رئUیس بUخش روانUتنی بUیمارسUتان وانUجام خUدمUات درمUانUی و پUژوهUشی در ایUن فUیلد از جUمله
برنامه ریزی جهت تهیه گاید الین تشخیص و درمان توکوفوبیا )ترس از زایمان طبیعی( .
-۵ریاست کمیته حمایت حرفه ای و مشارکت جمعی انجمن علمی روانپزشکان ایران
-۶عضو کمیته اجرایی اولین همایش سالیانه کمیته نوروسایکیتری ایران سال۱۳۹۷

-۷عUضو کUمیته هUای عUلمی و اجUرایUی کUنگره سUالUیانUه انجUمن عUلمی روانUپزشUکان ایUران از - ۱۳۸۸
۱۳۹۷
-۸دبUUیر بUUرنUUامUUه اخUUتتامUUیه و تUUقدیUUر از پUUیشکسوتUUان روانUUپزشUUکی ایUUران در هUUمایUUش سUUالUUیانUUه انجUUمن
روانپزشکی ایران از سال  ۱۳۹۰تا .۱۳۹۷
-۹بUرگUزاری کUارگUاه :بUرقUراری ارتUباط بUا بUیمار ،بUرای دانUشجویUان تUرم  ۱۲دنUدانUپزشUکی و پUزشUکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران خردادماه .۱۳۹۵
-۱۰بUرگUزاری کUارگUاه بUیماریUهای اضUطرابUی در اولUین کUارگUاه آمUوزشUی مUنتور شUیپ در تUاریUخ  ۶و۷
خ UUردادم UUاه  ۱۳۹۵در ج UUزی UUره ک UUیش ب UUرای دان UUشجوی UUان ب UUین امل UUلل و اع UUضای ه UUیأت ع UUلمی ب UUه زب UUان
انگلیسی.
 -9ساير موارد:
•
•
•
•
•

جوایز یا افتخارات
تسلط به زبان انگلیسی
شرکت کننده در کنفرانس ها یا کارگاه و..
عضو کمیته
…..

-1دستیار برتر روانپزشکی ودریافت لوح تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 -2تس UUلط ب UUه زب UUان ان UUگلیسی در ح UUوزه م UUهارت UUهای چ UUهارگ UUان UUه و س UUخنران UUی و ارائ UUه
مUUقالUUه در کUUنگره جUUهانUUی روانUUپزشUUکی  WPAوبUUرگUUزاری کUUارگUUاه آمUUوزشUUی بUUه زبUUان
انگلیسی برای دانشجویان بین امللل و اعضا هیات علمی.
-3عضو کمیته نوروسایکیتری انجمن علمی روانپزشکان ایران.
-4شUUرکUUت در چUUندیUUن دوره روش تUUحقیق و مUUقالUUه نUUویUUسی در کUUالس هUUای آمUUوزشUUی
اس UUتاد اخ UUون UUد زاده در دوره رزی UUدن UUتی و ف UUلوش UUیپ و ک UUارگ UUاه UUهای آم UUوزش UUی م UUقال UUه
نویسی و روش تحقیق در همایش های سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران.
-5شUUرکUUت در چUUندیUUن دوره آمUUوزش روانUUدرمUUانUUی تحUUلیلی و روان درمUUانUUی شUUناخUUتی
رفتاری.
 -6شرکت در دوره آموزش رواندرمانی اسکیماتراپی.
-7شرکت در دوره آموزش مهارتهای ارتباطی.
-8شرکت در دوره آموزش زوج درمانی.
-9شرکت در دوره آموزش کودک و نوجوان شامل فرزند پروری.
-10شرکت در چند دوره کارگاه تحریک مغناطیسی مغز (rTMS).
 -۱۱شUرکUت در کUنگره جUهانUی سUایUکوسUومUاتUیک  ۱۴-۱۲سUپتامUبر  ۲۰۱۳لیسUبون -
پرتقال.
توضیح :اسناد و مدارک موارد  11گانه باال پیوست می باشد.

