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 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -3

 سال پایان سال شروع دانشگاه محل تحصیل رشته و گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی

     فوق دیپلم 

     کارشناسی 

     کارشناسی ارشد

  1379 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  دکتری حرفه ای دکتری

  1383 دانشگاه علوم پزشکی ایران  روانپزشکی  تخصص

     فوق تخصص

 سوابق اجرائی: -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام موسسه یا شرکت عنوان پست

 1396 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل روانپزشکیگروه آموزشی معاونت پژوهشی 

 1395 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول آموزش کارآموزان گروه روانپزشکی

 1396 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل گروه روانپزشکی کارورزانمسئول آموزش 

 تاکنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل استاد مشاور دانشجویان پزشکی

 تاکنون 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته تخصصی موارد خاص معاونت درمان

 1396 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو هیات ممتحنه طراح سواالت آزمون های پیش کارورزی 

 1396 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو هیات ممتحنه آزمون صالحیت بالینی کارورزان

 تاکنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل آموزشی گروه روانپزشکی مرکز یحیی نژاد معاون

 تاکنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل گروه روانپزشکی دستیارانمسئول آموزش 

 تاکنون 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل مرکز یحیی نژادرئیس بخش روانپزشکی زنان 

 تاکنون 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو شورای پژوهشی مرکز یحیی نژاد

 تاکنون 11/12/1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته ساماندهی پژوهش های بالینی  مرکز یحیی نژاد

 تاکنون 11/5/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته اخالق در پژوهش مرکز یحیی نژاد

آموزشی دروه های عضو کارگروه باز طراحی و بازنگری کریکولوم 

آموزشی دستیاری، پزشکی عمومی، پرستاری، مامایی، تغذیه و 

 بهداشت

 تاکنون 19/4/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 تاکنون 3/11/1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته مدیریت آموزشی بیمارستان شهید یحیی نژاد



 تاکنون 10/12/1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل نژادعضو کمیته ممیزی بالینی بیمارستان شهید یحیی 

 تاکنون 10/2/1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته مدیریت خطا بیمارستان شهید یحیی نژاد

 تاکنون 11/12/1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان شهید یحیی نژاد

 تاکنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشکده پزشکی عضو شورای پژوهشی 

 تاکنون  1397مهر  دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته تخصصی اساتید مشاور دانشکده پزشکی 

    

 سوابق آموزشی)دروس تدریس شده(: -5

 که تدریس شدههاییدرسعنوان دانشگاهنام ردیف
 تاریـخ

 دانشگاهنشانی 
 پایان شروع

1 
 روانپزشکی کودک و نوجوان  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )گفتار درمانی(
1394 1396 

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

2 
 روانپزشکی در فیزیوتراپی  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )دانشکده پردیس و دانشکده پزشکی(
 تاکنون   1394

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

3 
 پزشکی بابلدانشگاه علوم 

 1396 1394 روانشناسی هیلگارد 
خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

4 
 آموزش مهارتهای بالینی  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )دانشکده پردیس و دانشکده پزشکی(
 تاکنون 1394

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 5
 کارگاه ارتباط موثر

 پردیس()دانشکده 
1/11/95 1/4/96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

6 
 اختالل پرسونالیتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )کارآموزان (

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

7 
 اختالالت شناختی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )کارآموزان (

افروز، میدان خیابان گنج  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 8
 اختالل پرسونالیتی

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 9
 اختالل سوماتوفرم

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(

افروز، میدان خیابان گنج  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 10
 اختالل خوردن

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 11
 اختالل تجزیه ای

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(

میدان خیابان گنج افروز،  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 12
  adjustmentاختالل 

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 13
 اختالالت سایکوتیک با طیف اسکیزوفرنیا

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 14
 شرح حال گیری در روانپزشکی

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی( 

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 15
 عالمت شناسی در روانپزشکی

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی( 

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 16
اختالالت روانپزشکی در دندنپزشکی 

 )دانشکده دندانپزشکی(

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو



 دانشگاه علوم پزشکی بابل 17
 و نوجوان اختالل کودک

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(

خیابان گنج افروز، میدان  هر نیمسال  هر نیمسال 

 دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 18
 آداب پزشکی 

 )دانشجویان پزشکی(
97 97 

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

19 
بیمارستان شهید یحیی 

 نژاد بابل 

ارتباط دوره آموزشی مهارت های برقراری 

 )ویژه پرسنل(
1/8/97 20/9/97  

 

 26/6/97 24/6/97 کارگاه اساتید مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بابل 20
خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 روانپزشکی در فیزیوتراپی

نمیسال دوم 

96-95  

نمیسال دوم 

96-95  

میدان خیابان گنج افروز، 

 دانشجو

 روانپزشکی در مامائی دانشگاه علوم پزشکی بابل 
نمیسال دوم 

96-95  

نمیسال دوم 

96-95  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 مهارتهای دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 
نمیسال دوم 

96-95  

نمیسال دوم 

96-95  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 مهارتهای بالینی دندانپزشکی  پزشکی بابلدانشگاه علوم  
نیمسال اول 

97-96  

نیمسال اول 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 روانپزشکی دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 
نیمسال اول 

97-96  

نیمسال اول 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

  3آداب پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 
نیمسال اول 

97-96  

نیمسال اول 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 آموزش مهارتهای بالینی دندانپزشکی 

نیمسال دوم 

97-96  

نیمسال دوم 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 روانپزشکی در فیزیوتراپی

نیمسال دوم 

97-96  

نیمسال دوم 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
   92سالمت دهان و دخانیات ورودی 

نیمسال دوم 

97-96  

نیمسال دوم 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 آداب پزشکی 

نیمسال دوم 

97-96  

نیمسال دوم 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 مهارتهای ارتباطی دندانپزشکی )مشترک( 

نیمسال دوم 

97-96  

نیمسال دوم 

97-96  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
  3آداب پزشکی 

 اولنیمسال 

98-97  

 اول نیمسال 

98-97  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مهارت های ارتباطی )مشترک( 
 اولنیمسال 

98-97  

 اول نیمسال 

98-97  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 3آداب پزشکی 

 دومنیمسال 

98-97  

 دوم نیمسال 

98-97  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(

آموزش مهارتهای بالینی دندانپزشکی 

 )مشترک(

 دومنیمسال 

98-97  

 دومنیمسال 

98-97  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 فیزیوتراپی  درروانپزشکی 

 دومنیمسال 

98-97  

 دومنیمسال 

98-97  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو

 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 )پردیس(
 سمیولوژی و مهارتهای ارتباطی 

 دومنیمسال 

98-97  

 دومنیمسال 

98-97  

خیابان گنج افروز، میدان 

 دانشجو
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ف
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 عنوان مقاله

 محل درج و انتشار

 نویسندگان مقاله
 نام نشریه یا کتاب

درجه 

 نشر

سال 

 انتشار

شمار

 ه

1 
Stimulant use in medical 

students and residents requires 

more careful attention 

 

Caspian J Intern 

Med 2018; 9(1): 

87-91 

 2018  

Golnaz Fallah (MD) 1 

Sussan Moudi (MD) 2, 3* 

Angela Hamidia (MD) 4, 3 

Ali Bijani (MD) 5 

2 

The Association Between Zinc 

and Cognitive Impairment in 

Elderly 

People of Iran 

Shiraz E-Med J. In 

press(In 

press):e13093 

 2017  

Farzan Kheirkhah,1 Kosar 

Poorkarim,2 Seyed Reza 

Hosseini,1 Ali Bijani,1 

Hadi Parsian,1 Angela 

Hamidia,1 Bahare Korani,3 

and Mahbobeh 

Faramarzi1,* 

3 

Effectiveness of parent 

educational assistance package 

on 

improving reading performance 

in students with reading 

learning disorder 

Journal of Semnan 

University of 

Medical Sciences 
Volume 20, Issue 4 

(Autumn 2018), 

603-807 

 2018  

Mitra Hakim Shooshtari 

(M.D)1, Hosein Salehi 

(M.D) 2, Naser Nobakht 

(M.D) 1, Marzieh Nazari 

(M.D)3 , Angela 

Hamidia (M.D)*2 

4 

Comparing the efficacy of 

hypnosis and the muscle 

relaxation in the symptom-relief 

of premenstrual syndrome 

Journal of Semnan 

University of 

Medical Sciences 
Volume 20, Issue 3 

(Summer 2018), 

417-602 

 2018  

Zahra Asgariani (M.D)1, 

Shahnaz Barat (M.D) 2, 

Sussan Moudi (M.D)*3, 

Angela Hamidia (M.D)4, 

Ali Bijani (M.D, 

Ph.D) 5 

5 

 

Psychological Reactions among 

Patients with Chronic Hepatitis 

B: a Qualitative Study 

 

Journal of Caring 

Sciences, 2016, 

5(1), 57-66 

   

Leila Valizadeh1, Vahid 

Zamanzadeh2, Reza 

Negarandeh3, Farhad 

Zamani4, Angela 

Hamidia5, Ali Zabihi6* 

6 

The study of association 

between Bone Mineral Density 

and cognitive status in older 

people of Amirkola 

International 

Journal of Medical 

Research & 

Health Sciences, 

2016, 5, 7S:103-

109 

 2016  

Farzan Kheirkha1, Seied 

Reza Hosseini2, Angela 

Hamidia3*, 4Mahbobeh 

Faramarzi, 

Sanaz Azad forouz5 and 

Ali Bijani 6 

7 

Prevalence of depressive 

symptoms in older people of 

Amir-Kola city in 2012: results 

from AHAP study 

International 

Journal of Medical 

Research & 

Health Sciences, 

2016, 5, 7S:425-

431 

 2016  

Farzan Kheirkhah1, Elham 

Mohebbi Abiverdi2, 

Gholamabbas Roustaei3*, 

Seyed Reza 

Hosseini4, Angela 

Hamidia5, Sanaz Azad 

Forouz5, Shaqayeq 

Sharifian6, Ali Bijani7 

  

 

 

 
 2018  Farzan Kheirkhah (MD) 1, 

2 SSSSSSSSSSS SSSSSSSS 



Improvement in Cognitive 

Status and Depressive 

Symptoms Three Months after 

Cataract Surgery 

Caspian J Intern 

Med 2018; 

9)4(:386-392 

(MD) 3* Elham Mohebbi 

Abivardi (MD) 4 Angela 

Hamidia (MD) 1, 2 

Sakineh Javadian Kutenai 

(MD) 1,2 

 
Assessment of Vitamin D3 

Level in Elderly Patients with 

Depression in Amirkola 

Middle-East 

Journal of 

Scientific 

Research 24 

(3): 518-525, 

2016 

 2016  
Farzan Kheirkhah, Angela 

Hamidia, 1 2 1Seyed Reza 

Hosseini and 3Ali Bijani 

 
The correlation between 

depression and osteoporosis in 

the elderly of Amirkola 

International 

Journal of 

Advanced 

Biotechnology and 

Research (IJBR) 

 2016  

Farzan Kheirkhah1, 

Touska. 

Nourmohammadi2, Seyed 

Reza. Hoseini3 , 

Angela Hamidia4*Ali. 

Bijani5, .Haji Qhurban 

Nourodini6 and Sanaz 

Azadforouz7 

 

 الکتروشوک از پس حافظه اختالل مقایسه

B تکننده دریاف افسرده بیماران بین در 

 12 ویتامین و لیوتیرونین

مجله روانپزشکی و 

روانشناسی بالینی ایران 

 )اندیشه و رفتار(

 
بهار 

1385  
 

 محمد دکتر ،*حمیدیا آنژال دکتر

 افخم عزیزه ،**قدیری

 ***ابراهیمی

 

درمان انفارکتوس خلف مغزی با استفاده از 

 35هپارین، وارفارین، آسپرین: گزارش 

 مورد 

  پژوهش در علوم پزشکی 
بهار 

1379  
 

اعتمادی فر.مسعود، اویس 

 قرن.شهرام، حمیدیا آنژال
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ف
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 مقاله نام و مشخصات کامل

 محل درج و انتشار

عنوان و محل  همایش یا  نویسندگان مقاله

 کنفرانس

گستره 

همایش یا 

 کنفرانس

سال انتشار
 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 ج(کتابهای تالیف یا ترجمه شده:

رد

 یف
 کتاب عنوان

تالیف یا 

 ترجمه
 محل انتشار

 تاریـخ انتشار
 نشانی محل انتشار

 چاپ دوم  چاپ اول 



نکاتی درباره ی افسردگی و  1

 بیماری دوقطبی

 

   1386 نشر قطره تالیف

2       

3       

 

 

 د(پروژه ها یا طرحها پژوهشی انجام شده یا در دست اقدام:

ف
ردی

 

 پروژه یا طرح عنوان
محل انجام پروژه یا 

 طرح

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

اجرای پروژه  هدف

 یا طرح

نام همکاران در صورتیکه 

 پروژه مشترک باشد

1 

همراهی سالمت روان مادران با رشد 

شیرخواران زیر یکسال شهرستان 

 بابل 

  1397 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، فاطمه پاک 

منش، ساناز مهربانی، 

محبوبه فرامرزی، علی 

 بیژنی

2 

مقایسه اثر بوپروپیون با ریتالین بر 

کاهش اختالل عملکرد جنسی خانم 

 ها ناشی از داروی سرترالین 

    دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، فهیمه حق 

پناه، رومینا حمزه پور، 

 علی بیژنی

3 

اثر ممانتین بر روی عملکرد 

شناختی بیماران تحت شوک 

درمانی )کارآزمائی بالینی سه 

  (سوکور

  1397 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، لیال اله 

کسی،فرزان خیرخواه، 

 علی بیژنی

4 

مقایسه اثر بوپروپیون و آمانتادین در 

کاهش اختالل عملکرد جنسی در 

 بیماران مصرف کننده متادون 

  1396 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، شقایق 

رحیمی،فرزان خیرخواه، 

سکینه جوادیان، همت 

 قلی نیا

5 

اثر افزودن ممانتین به سرترالین 

دربهبود بیماران مبتال به افسردگی 

 اساسی 

  1396 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، آوا نصیری 

،فرزان خیرخواه، علی 

 بیژنی

6 

بررسی تاثیر بسته کمک آموزشی 

برای والدین بربهبود عملکرد 

خواندن دردانش آموزان مبتال به 

 اختالل یادگیری نوع خواندن 

  1396 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، حسین 

صالحی، میترا حکیم 

شوشتری، مرتضی ناصر 

 بخت

7 

بررسی اختالالت همراه در کودکان 

ساله مبتال به اختالل بیش  6ـ 14

فعالی و نقص توجه در کلینیک 

روانپزشکی شهرستان بابل در سال 

59-94  

  1395 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، نسترن 

نجفی ،فرزان خیرخواه، 

ساناز آزاد فروز، مائده 

 نیازی فر، ثریا خفری
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8 

-40مقایسه هوش هیجانی در زنان 

ساله با و بدون اختالل  20

 افسردگی اساسی 

  1395 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا، ارمیا فرخی 

،فرزان خیرخواه، ساناز 

 آزاد فروز، ثریا خفری

9 

مقایسه اثر اتوموکستین و متیل 

فنیدیت درکودکان مبتال به بیماری 

تمرکز مراجعه  عدم–بیش فعالی 

 کنده به مراکز سرپایی 

  1394 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

آنژال حمیدیا،فرزان 

خیرخواه،مریم داداشی، 

ساناز آزاد فروز، ثریا 

 خفری

10 

در Dبررسی وضعیت ویتامین 

مبتال به افسردگی بیماران سالمند 

 شهر امیرکال

  1394 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

فرزان خیرخواه، شکوفه 

موسوی، آنژال حمیدیا، 

ساناز آزاد فروز، سیدرضا 

 حسینی، علی بیژنی

11 
ارتباط بین نقص شناختی و تراکم 

 مواد معدنی استخوان در سالمندان
  1394 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل

خیرخواه، شکوفه فرزان 

موسوی، آنژال حمیدیا، 

محبوبه فرامرزی، سیدرضا 

 حسینی، علی بیژنی

12 

بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده 

بیمار -دیدگاه همدالنه ارتباط پزشک

در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل

    دانشگاه علوم پزشکی بابل

پوریا امیری، محبوبه 

فرامرزی، آنژال حمیدیا، 

محمد هادی یداله پور، 

 ثریا خفری 

13 

نقش سالمت معنوی بر مکانیسم 

های دفاعی روانی دانشجویان کارورز 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

    بابلدانشگاه علوم پزشکی 

دانیال مسعودی، 

محمدهادی یداله پور، 

 آنژال حمیدیا

14 

ارزیابی نقایص شناختی و عالئم 

افسردگی در بیماران مبتال به 

پارکینسون مراجعه کننده به 

بیمارستان روحانی بابل در سال 

1397 

    دانشگاه علوم پزشکی بابل

محمدجواد سینائی، پیام 

سعادت، آنژال حمیدیا، 

علیجان احمدی، همت 

 اله قلی نیا، رضا حسینی 

15 

بررسی وضعیت سالمت روانی در 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه 

 پوست

    دانشگاه علوم پزشکی بابل

سودابه  ،فردین محمدی

تیرگر، آنژال حمیدیا، 

 همت اله قلی نیا 

16 

روان مادران با رشد همراهی سالمت 

شیرخواران زیر یکسال شهرستان 

 بابل

    دانشگاه علوم پزشکی بابل

فاطمه پاک منش، آنژال 

حمیدیا،ساناز مهربانی، 

محبوبه فرامرزی، علی 

 بیژنی 

17 

مقایسه اثر اتوموکستین و متیل 

فنیدیت درکودکان مبتال به بیماری 

 مراجعه تمرکز عدم–بیش فعالی 

 یسرپای مراکز به کنده

    دانشگاه علوم پزشکی بابل

نسیم پالیزبان، آنژال 

حمیدیا، فرزان خیرخواه، 

ثریا خفری، ساناز آزاد 

 فروز، مریم داداشی 

 

 ر(عضویت در مجامع علمی:

ف
ردی

 

 نام سازمان یا انجمن نوع عضویت
 تاریـخ عضویت

 نشانی سازمان یا انجمن
 تاریخ پایان تاریخ شروع 
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1      

2      

3      

 

 ز(دریافت جایزه یا تقدیر نامه :

ف
ردی

 

نام سازمان ارائه دهنده 

 جایزه یا تقدیر نامه 
 موضوع دریافت جایزه یا تقدیر نامه

سال دریافت 

جایزه یا تقدیر 

 نامه

 1396 استاد نمونه دانشگاه عوم پزشکی بابل 1

2    

3    

 بخش پایان نامه ها: (7

 راهنمائی شده یا در دست راهنمائی :الف(پایان نامه های 

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال 

دفاع 
 

1 

شیوع اختالل خلقی مادران کودکان 

مبتال به اختالل بیش فعالی و نقض 

 توجه 

 پزشکی عمومی مریم سلیمانی نژاد

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

1396 

2 

آمانتادین در مقایسه اثر بوپروپیون و 

کاهش اختالل عملکرد جنسی در 

 بیماران مصرف کننده متادون

 پزشکی عمومی شقایق رحیمی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

1396 

3 

بررسی اختالالت همراه در کودکان 

ساله مبتال به اختالل بیش  6ـ 14

فعالی و نقص توجه در کلینیک 

روانپزشکی شهرستان بابل در سال 

94-95 

 پزشکی عمومی نجفینسترن 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

1395 

4 

مقایسه اثر بوپروپیون با ریتالین بر 

کاهش اختالل عملکرد جنسی خانم 

 ها ناشی از داروی سرترالین

 پزشکی عمومی فهیمه حق پناه 

 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

5 

-40مقایسه هوش هیجانی در زنان 

افسردگی ساله با و بدون اختالل  20

 اساسی

 پزشکی عمومی ارمیا فرخی

 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

6 

بررسی تاثیر بسته کمک آموزشی 

برای والدین بربهبود عملکرد خواندن 

دردانش آموزان مبتال به اختالل 

 یادگیری نوع خواندن

 دکتر حسین صالحی
تخصص 

 روانپزشکی

 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

7 

مقایسه عالیم افسردگی و وضعیت 

شناختی در بیماران مبتال به اب 

مرواریدقبل و بعد از جراحی اب 

 الهام محبی
تخصص 

 روانپزشکی

 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل



مروارید در بیمارستان ایت اهلل 

 1395روحانی بابل در سال 

8 

بررسی فاکتورهای پیشگویی کننده 

بیمار -پزشکدیدگاه همدالنه ارتباط 

در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل

 پزشکی عمومی پوریا امیری کسلیانی

 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل

9 

نقش سالمت معنوی بر مکانیسم 

های دفاعی روانی دانشجویان کارورز 

 دانشگاه علوم پزشکی بابلپزشکی 

 پزشکی عمومی دانیال مسعودی

در حال  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 انجام

10 

ارزیابی نقایص شناختی و عالئم 

افسردگی در بیماران مبتال به 

پارکینسون مراجعه کننده به 

بیمارستان روحانی بابل در سال 

1397 

 پزشکی عمومی محمدجواد سینایی فر

در حال  پزشکی بابلدانشگاه علوم 

 انجام

11 

بررسی وضعیت سالمت روانی در 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه 

 پوست

 پزشکی عمومی فردین محمدی

در حال  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 انجام

12 

همراهی سالمت روان مادران با رشد 

شیرخواران زیر یکسال شهرستان 

 بابل

 پزشکی عمومی فاطمه پاک منش

در حال  علوم پزشکی بابل دانشگاه

 انجام

13 

مقایسه اثر اتوموکستین و متیل 

فنیدیت درکودکان مبتال به بیماری 

 مراجعه تمرکز عدم–بیش فعالی 

 یسرپای مراکز به کنده

 پزشکی عمومی نسیم پالیزبان

 اتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل

14 
اثر ممانتین بر عملکرد شناختی بیماران 

 ()کارآزمائی بالینیتحت شوک درمانی 
 دکتر لیال اله کسی 

تخصص 

 روانپزشکی

در حال  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 انجام

15  

اثر افزودن ممانتین به 

سرترالین دربهبود بیماران 

  مبتال به افسردگی اساسی

 دکتر آوا نصیری 
تخصص 

 روانپزشکی

در حال  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 انجام

 

 مشاوره شده :ب(پایان نامه های 

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال دفاع 
 

1 

مقایسه سالمت روان و کیفیت زندگی 

در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه 

های تخصصی و فوق تخصصی 

 شهرستان بابل 

 وم پزشکی بابللدانشگاه ع دکتری حرفه ای پیمان محسنی
در حال 

 انجام

2 

ارزیابی سالمت روان و کیفیت زندگی 

در بیماران بستری در بخش های 

داخلی و قلب بیمارستان آیت اهلل 

 روحانی شهرستان بابل 

 وم پزشکی بابللدانشگاه ع دکتری حرفه ای زکیه صاحبی 
 در حال

 انجام
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3 

تعیین شیوع اختالل کم توجهی/ 

در ) (ADHDبیش فعالی بالغین

بیماران بستری در بخش های روان 

پزشکی بیمارستان یحیی نژاد در سال 

1396  

 اتمام وم پزشکی بابللدانشگاه ع دکتری حرفه ای سحر قربانی

4 

اضافه کردن ارزیابی تاثیر الپرازوالم و 

کلونازپام در وضعیت قند خون بالغین 

 مبتال به پانیک

 اتمام وم پزشکی بابللدانشگاه ع دکتری حرفه ای نرجس تمسکنی

5 

ارزیابی اختالالت شناختی در بیماران 

روانپزشکی دریافت کننده الکتروشوک 

 درمانی 

 اتمام وم پزشکی بابللدانشگاه ع دکتری حرفه ای بابایانیالله 

6 
اثر بخشی هیپتونیزم در کاهش عالئم 

 پیش از قاعدگی
 اتمام دانشگاه عوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای سیده زهرا عسگریانی

7 

مقایسه تاثیر داروهای کوئتیاپین و 

ترازودون در بهبود اختالالت خواب 

دارنده با نگهبیماران تحت درمان 

 متادون

 اتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای الهام سراج پور

8 

کیفیت زندگی بیمارانی که قرار است 

 CABG (coronaryتحت عمل 

artery bypass grafting ( قرار  

 بگیرند و عوامل مرتبط با آن

 اتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای صدیقه اکبرزاده جلودار

9 

بررسی سالمت روانی در بیماران 

 CABG coronary arteryکاندید

bypassgraft)) 

 اتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای فاطره قلی پور

10 

فراوانی اختالالت روانپزشکی در 

بیماران صرعی بستری در بخش مغز 

و اعصاب بیمارستان روحانی در سال 

95 

 اتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای شعیب نوری 

11 

مبتال به کیفیت زندگی در بیماران 

صرع و عوامل مرتبط با آن در بیماران 

بستری در بخش مغز و اعصاب 

 بیمارستان ایت اله روحانی

 اتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای ساناز نواری 

12 

بررسی کیفیت زندگی و سالمت روان 

در خانم های مبتال به مالسما مراجعه 

کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد 

 1395-96ابل در سالب

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای فاطمه رمضان پور 
در حال 

 انجام

13 

مقایسه عالیم افسردگی و وضعیت 

شناختی در بیماران مبتال به اب 

مرواریدقبل و بعد از جراحی اب 

مروارید در بیمارستان ایت اهلل 

1395روحانی بابل در سال   

 اتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل ایدکتری حرفه  الهام محبی 

 بخش کارگاه های آموزشی: (7

http://fms.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=848&Page=TList&Act=TView&Id=4454
http://fms.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=848&Page=TList&Act=TView&Id=4454
http://fms.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=848&Page=TList&Act=TView&Id=4454
http://fms.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=848&Page=TList&Act=TView&Id=4454
http://fms.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=848&Page=TList&Act=TView&Id=4454
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/main/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/main/cartable.action


 الف(دوره های تخصصی و برون واحدی :

ف
ردی

 

 محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره
تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

1 
همایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان 

 ایران
 همایش و کنگره

 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1390/08/24 1390/08/24 

2 
آشنایی با نشانه های زبان بدن و تکنیک 

 های ارتباط مؤثر
 کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1392/07/04 1392/07/05 

 1392/09/20 1392/09/20 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه کنفرانس اورژانسهای روانپزشکی 3

4 
کنفرانس علمی یکروزه اختالالت 

 روانپزشکی سالمندان
 کنفرانس علمی یک روزه

 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1392/10/18 1392/10/18 

 1393/06/11 1393/06/11 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه اختالالت خلقی 5

6 
برخورد با تشنج های کودکی و درمان 

 آنها
 1393/10/25 1393/10/25 بیمارستان کودکان امیرکال کنفرانس علمی یک روزه

 1393/12/05 1393/12/05 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه داروهای روانپزشکی 7

 1394/02/25 1394/02/25 دانشگاه علوم پزشکی بابل سمینار مشاوره اختالالت جنسی مقدماتی 8

9 
سمینار مداخالت غیردارویی در 

 روانپزشکی کودک و نوجوان
 سمینار

 دانشگاه علوم پزشکی بابل
1394/09/04 1394/09/04 

 کنفرانس علمی یک روزه مراقبت های قبل از زایمان 10
معاونت بهداشتی دانشگاه 

 علوم پزشکی بابل
1394/09/25 1394/09/25 

 1395/09/25 1395/09/25 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه اختالالت خواب 11

 1395/09/30 1395/09/30 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه اخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی 12

  1395/10/29  1395/10/29 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه  اختالالت شناختی  13

  1395/12/04  1395/12/04 بابلدانشگاه علوم پزشکی  کنفرانس علمی یک روزه  اختالالت اضطرابی  14

  1396/08/11  1396/08/11 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه  اورژانس های روان پزشکی  15

  1396/09/23  1396/09/23 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه  اختالالت سایکوسوماتیک  16

  1396/12/03  1396/12/03 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه  اختالالت خلقی  17

  1396/11/03  1396/11/03 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه  اخالق پزشکی  18

  1397/05/04  1397/05/04 دانشگاه علوم پزشکی بابل کنفرانس علمی یک روزه  درمان سوء مصرف مواد با بوپرونورفین  19

20 
بیماریهای روانپزشکی )برای پزشکان 

 عمومی(
 کنفرانس علمی دو روزه 

معاونت بهداشتی دانشگاه 

 علوم پزشکی بابل
1396 1396 

21 
کارگاه آموزش اساتید مشاور دانشگاه 

 علوم پزشکی بابل
 کنفرانس علمی سه روزه

هسته مشاوره دانشگاه علوم 

 پزشکی بابل
 1397ماه مهر   1397مهر ماه 

22 
کارگاه مهارت های ارتباطی )پرسنل 

 بیمارستان شهید یحیی نژاد(
  1397آبان ماه   1397آبان ماه  بیمارستان شهید یحیی نژاد کنفرانس علمی سه روزه

23 
کارگاه مهارت های ارتباطی )پرستاران 

 بیمارستان شهید یحیی نژاد(
  1397آبان ماه   1397آبان ماه  نژادبیمارستان شهید یحیی  کنفرانس علمی سه روزه

 کنفرانس علمی یک روزه حمایت های روانی اجتماعی در بالیا 24
معاونت بهداشتی دانشگاه 

 علوم پزشکی بابل
 1397بهمن  1397بهمن 

 



 ب(دوره های عمومی ودرون واحدی :
ف

ردی
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

  14/8/97  14/8/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1 کارگاه طرح درس  1

 17/8/96 17/8/96 دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1 کارگاه روش تدریس  2

  95شهریور   95شهریور  دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1 کارگاه طراحی سوال 3

  15/5/97  15/5/97 پزشکی بابلدانشگاه علوم  روز  1 کارگاه روش تدریس بالینی 4

  95شهریور   95شهریور  دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1 کارگاه آموزشی داوری مقاالت  

 

کارگاه آشنایی با پیاگاه اطالعاتی 

scopous  و مروری بر پایگاه های

 magiran.iranmedexاطالعاتی 

 95اردیبهشت  دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1
اردیبهشت 

95 

 95بهمن   95بهمن  دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1 کارگاه انتخاب مجله معتبر  

 95بهمن   95بهمن  بیمارستان شهید یحیی نژاد  روز  1 آموزش ایمنی بیمار  

 CPR  95دی   95دی  بیمارستان شهید یحیی نژاد  روز  1 اطفال 

 
کارگاه آموزشی خطای پزشکی با 

 محوریت کمیته مرگ و میر 
  95دی و بهمن  بیمارستان شهید یحیی نژاد  روز  1

دی و 

 95بهمن 

 CPR  95دی و بهمن  بیمارستان شهید یحیی نژاد  روز  1 پیشرفته  
دی و 

 95بهمن 

 

شرکت در کارگاه منطقه ای یک روزه 

اعتبار بخشی اختصاصی بیمارستانهای 

 آموزشی

 97شهریور  22 آیت اله روحانی بیمارستان  روز  1
شهریور  22

97 

 
شرکت در کارگاه آموزشی اصول تنظیم 

 مقاالت علمی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل روز 1

خرداد  10  97خرداد  10

97  

 

شرکت در کارگاه آموزشی  (7

اصول نگارش و انتشار مقاالت 

 increaseعلمی با عنوان 

your chance for 

publication  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل روز 1

شهریور  15  97شهریور  15

97  

 غیره: (8

 سخنرانی :  (9

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  91آبان ماه پیشگیری وعدم رجعت به اعتیاد کارگاه شرکت در  (10

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  94مهر ماه همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران شرکت در  (11

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  94ماه  آبان (CPR) احیای قلبی ریوی شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم (12

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  95آذر ماه اختالالت خواب  شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم (13

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  95آذر ماه د حرفه ای جامعه پزشکی اخالق و تعه شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم (14

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  95ماه  دیاختالالت شناختی  شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم (15

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  95ماه  اسفنداختالالت اضطرابی  شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم (16

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  95ماه  بهمناخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی  امه بازآموزی مداومشرکت در سمینار برن (17

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  96آذر ماه راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها با محوریت افسردگی شرکت در همایش و کنگره  (18

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  96ماه  آباناورژانس های روان پزشکی  شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم (19



  دانشگاه علوم پزشکی بابل  96اختالالت سایکوسوماتیک آذر ماه شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم   (20

 پزشکی بابل دانشگاه علوم  96ماه  مرداد درمان سوء مصرف مواد با بوپرونورفین شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم (21

  1394بهمن ماه مصرف مواد  ءسو کارگاه آموزشیسخنرانی در  (22

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 94بهمن ماه مراقبتهای ادغام یافته سالمت میانساالن  سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (23

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 94بهمن ماه مراقبتهای ادغام یافته سالمت میانساالن  سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (24

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95آذر ماه اختالالت خواب  سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (25

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95دی ماه اختالالت شناختی  سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (26

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95اسفند ماه اختالالت اضطرابی  سمینار برنامه بازآموزی مداومنرانی در سخ (27

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96آذر ماه راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها با محوریت افسردگی  همایش و کنگرهسخنرانی در  (28

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96آبان ماه وان پزشکی اورژانس های ر سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (29

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96آذر ماه اختالالت سایکوسوماتیک  سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (30

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 97مرداد ماه  درمان سوء مصرف مواد با بوپرونورفین سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (31

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95کنفرانس یک روزه اخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی آذر  ماه  (32

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95کنفرانس یک روزه اخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی بهمن  ماه  (33

شهریور  increase your chance for publication 15شرکت در کارگاه آموزشی اصول نگارش و انتشار مقاالت علمی با عنوان  (34

97  

  97شهریور  22شرکت در کارگاه منطقه ای یک روزه اعتبار بخشی اختصاصی بیمارستانهای آموزشی  (35

  97خرداد  10شرکت در کارگاه آموزشی اصول تنظیم مقاالت علمی  (36

  1397شهریور  24-26مدرس کارگاه اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی بابل  (37

 دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت بهداشتی 1397بهمن  حمایت های روانی اجتماعی در بالیا سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در  (38

 


