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 اطالعات شخصی: -1

 حمزه پور نام خانوادگی رومینا  نام  

درک م-رشته تحصیلی

 تحصیلی
 روانپزشکی گروه آموزشی متخصص

 رئیس بخش اورژانس روانپزشکی  سمت اجرایی استادیار مرتبه علمی و پایه

 اطالعات تماس: -2

  تلفن همراه دانشگاه علوم پزشکی بابل تلفن محل کار

 32291951 فاکس

 rominahamzehpour@gmail.com (Mailپست الکترونیکی )

 بیمارستان شهید یحیی نژاد  آدرس محل کار

 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -3

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

     فوق دیپلم 

     کارشناسی 

     کارشناسی ارشد

 1382 1375 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری عمومی  دکتری

 1394 1390 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  روانپزشکی  تخصص

     فوق تخصص

 سوابق اجرائی: -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام موسسه یا شرکت عنوان پست ردیف

 تا کنون 23/3/1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت پژوهشی بیمارستان شهید یحیی نژاد 1

 تاکنون 7/5/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل معاون آموزشی دانشکده پردیس 2

 1/7/97 1/6/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول آموزش کارآموزان گروه روانپزشکی 3

 تا کنون 1/7/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل گروه روانپزشکی کارورزانمسئول آموزش  4

 تا کنون 6/10/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول پژوهشی کمیته تحقیقات بیمارستان شهید یحیی نژاد 5

 1/11/96 13/9/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول واحد روانشناسی بیمارستان شهید یحیی نژاد 6

 تاکنون 1/4/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل رئیس بخش اورژانس روانپزشکی 7

 تاکنون 3/11/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته مدیریت آموزشی بیمارستان شهید یحیی نژاد 8

 تاکنون 10/12/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته ممیزی بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد 9

 تاکنون 10/2/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته مدیریت خطا بیمارستان شهید یحیی نژاد 10

 تاکنون 11/12/1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان شهید یحیی نژاد 11

 تاکنون 31/2/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشک معتمد کمیته تخصصی مادران باردار بیمارستان روحانی 12

 تاکنون  10/5/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو هیات رئیسه پردیس خودگردان دانشگاه  13

 تاکنون 10/7/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول اساتید مشاور دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه  14

 تاکنون  1/7/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان  96استاد مشاور دانشجویان پزشکی ورودی  15

  1/11/96  1/11/94 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته تخصصی موارد خاص معاونت درمان  16



 تاکنون 7/5/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو شورای آموزشی دانشگاه  17

 1/9/95 1/10/94 دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشک معتمد هسته مشاوره دانشگاه  18

 15/9/95 1/11/94 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول فنی کلینیک ترک اعتیاد شهید ذاکریان  19

20 
عضو هیات ممتحنه طراح سواالت آزمون های ارتقای دستیاری و 

 گواهینامه تخصصی روانپزشکی 
 15/4/96  31/3/96  1دبیرخانه کالن منطقه 

     

 سوابق آموزشی)دروس تدریس شده(: -5

ردی

 ف
 که تدریس شدههاییدرسعنوان دانشگاهنام

 تاریـخ
 دانشگاهنشانی 

 پایان شروع

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 1
 روانپزشکی کودک و نوجوان 

 )گفتار درمانی(
 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو 15/10/96 1/7/96

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 2
 کارگاه ارتباط موثر

 )دانشکده پردیس(
1/11/95 1/4/96  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 3
 کارگاه ارتباط موثر

 )دانشکده دندانپزشکی(
1/7/96 5/10/96 

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 4
 اختالل پرسونالیتی

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
  

 میدان دانشجوخیابان گنج افروز، 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 5
 اختالل سوماتوفرم

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 6
 اختالل خوردن

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 7
 تجزیه ایاختالل 

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 8
  adjustmentاختالل 

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 9
 اختالالت سایکوتیک با طیف اسکیزوفرنیا

 کارورزان پزشکی()کارآموزان و 
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 10
 شرح حال گیری در روانپزشکی

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی( 
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 11
 عالمت شناسی در روانپزشکی

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی( 
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 12
اختالالت روانپزشکی در دندنپزشکی 

 )دانشکده دندانپزشکی(
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 13
اختالالت روانپزشکی )دستیاران جراحی 

 فک و صورت(
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 14
 اختالل کودک و نوجوان

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
  

 خیابان گنج افروز، میدان دانشجو

 بیمارستان آیت اله روحانی  
دوره آموزشی مهارت های برقراری ارتباط 

 )ویژه پرسنل(
9/3/95 5/11/95  

 خیابان گنج افروز

 بیمارستان آیت اله روحانی  
آموزشی مهارت های برقراری ارتباط دوره 

 )ویژه پرسنل(
28/10/94 10/12/94  

 خیابان گنج افروز

      



      

 

 سوابق پژوهشی: -1

 :ISIالف ( مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر و 

ف
ردی

 

 عنوان مقاله

 محل درج و انتشار

 نویسندگان مقاله
 نام نشریه یا کتاب

درجه 

 نشر

سال 

 انتشار
 شماره

1 

Effectiveness of vitamin d 

supplement therapy in 

chronic stable schizophrenic 

male patients: A randomized 

controlled trial 

Iranian Journal of 

Pharmaceutical 

Research (2016) 
 2016  

 

Fatemeh 

Sheikhmoonesia, Mehran 

Zarghamia, Shima 

Mamashlib, Jamshid 

Yazdani Charati a,c, 

Romina Hamzehpoura,d, 

Samineh Fattahia, Rahil 

Azadbakhta, Zahra 

Kashie ,Shahram Alaf, 

Mona Moshayedib , 

Habibollah Aliniaa and 

Narjes Hendoueif* 

2 

Psychotic symptoms as the 

initial presentation of 

multiple sclerosis: A case 

report 

J Mazandaran 

Univ Med Sci 

2015 
 2015  

Romina Hamzehpour1, 

Fatemeh 

Sheikhmoonesi2, 

Nasim Tabrizi3 

3 

COMPARING THE 

EFFECTIVENESS OF 

ARIPIPRAZOL VS 

RISPERIDONE 

ADJUNCTIVE TO 

LITHIUM 

IN PATIENTS WITH 

ACUTE MANIA WITH 

PSYCHOTIC FEATURES. 

A DOUBLE-BLIND 

RANDOMIZED CLINICAL 

TRIAL 

International 

Journal of Current 

Medical and 

Pharmaceutical 

Research 

 2017  

Romina Hamzehpour1., 

Fetemeh 

Sheikhmoonesi2., Narjes 

Hendoiee3 and 

Seyed Mohammad 

Moosavi4 

4       

 

 کنفرانسها:ب ( آثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده در همایشها و 

ف
ردی

 

 نام و مشخصات کامل مقاله

 محل درج و انتشار

عنوان و محل  همایش یا  نویسندگان مقاله

 کنفرانس

گستره 

همایش یا 

 کنفرانس

سال انتشار
 

1 
 اسکلتی اختالالت در روانشناختی مالحظات

 عضالنی

کنفرانس اختالالت حرکتی و 

عضالنی دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

 
بهار 

1395  
 رومینا حمزه پور

 داروهای ضد افسردگی در اختالالت قلبی  2
راهکارهای ارتقاء سالمت و 

 چالش ها با محوریت افسردگی
 رومینا حمزه پور  96آذر  

3      



4      

 

 ج(کتابهای تالیف یا ترجمه شده:

رد

 یف
 کتاب عنوان

تالیف یا 

 ترجمه
 محل انتشار

 تاریـخ انتشار
 محل انتشارنشانی 

 چاپ دوم  چاپ اول 

1       

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

هدف اجرای پروژه 

 یا طرح

نام همکاران در صورتیکه 

 پروژه مشترک باشد

1 

مقایسه سالمت روان و کیفیت زندگی در 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های 

تخصصی و فوق تخصصی شهرستان 

 بابل 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
  تاکنون  1396

پیمان محسنی، رومینا 

ه پور، آنژال حمیدیا، حمز

 همت قلی نیا

2 

ارزیابی سالمت روان و کیفیت زندگی در 

بیماران بستری در بخش های داخلی و 

قلب بیمارستان آیت اهلل روحانی 

 شهرستان بابل 

 دانشگاه علوم پزشکی

 بابل
1396 1397  

زکیه صاحبی، رومینا 

حمزه پور، فرزان 

خیرخواه، آنژال حمیدیا، 

 همت قلی نیا

3 

بررسی ارتباط بین سطح سرمی فریتین 

و وضعیت شناختی در سالمندان شهر 

 امیرکال 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
  تا کنون  1396

سینا غفاری، رومینا حمزه 

پور، فرزان خیرخواه، سید 

 رضا حسینی

4 

تعیین شیوع اختالل کم توجهی/ بیش 

در بیماران ) (ADHDفعالی بالغین

بستری در بخش های روان پزشکی 

  1396بیمارستان یحیی نژاد در سال 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1395 1396  

سحر قربانی، ومینا حمزه 

پور، آنژال حمیدیا، همت 

 قلی نیا

5 

مقایسه اثر بوپروپیون با ریتالین بر 

کاهش اختالل عملکرد جنسی خانم ها 

 ناشی از داروی سرترالین

دانشگاه علوم پزشکی 

  1397 1395 بابل

فهیمه حق پناه، آنژال 

حمیدیا، رومینا حمزه 

 پور، علی بیژنی

 

مقایسه اثربخشی و ایمنی سه داروی اس 

سیتالوپرام، فلوکستین و ویتاگنوس بر 

 اختالالت شدید پیش از قاعدگی

دانشگاه علوم پزشکی 

  1397 1396 بابل

فائزه صمدی، سوسن 

رومینا حمزه موعودی، 

 پور، علی بیژنی

       

 

 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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 تهران  تاکنون 1/7/94 انجمن علمی روانپزشکان عادی 1

 ساری  تاکنون  21/2/95 روانپزشکان مازندران  هیات مدیره 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

 97اردیبهشت  استاد نمونه جشنواره شهید مطهری  1

  95اردیبهشت  ایراد سخنرانی  مرکز تحقیقات اختالل حرکتی 2

  96آذر  ایراد سخنرانی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران 3

 بخش پایان نامه ها: (7

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

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 

 تاکنون  دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری عمومی پیمان محسنی

2 

ارزیابی سالمت روان و کیفیت زندگی 

در بیماران بستری در بخش های 

داخلی و قلب بیمارستان آیت اهلل 

 روحانی شهرستان بابل 

 زکیه صاحبی

 دکتری عمومی

 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 

بررسی ارتباط بین سطح سرمی 

فریتین و وضعیت شناختی در 

 سالمندان شهر امیرکال 

 سینا غفاری

 دکتری عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل
تا 

 کنون 

 

تعیین شیوع اختالل کم توجهی/ 

در ) (ADHDبیش فعالی بالغین

بیماران بستری در بخش های روان 

پزشکی بیمارستان یحیی نژاد در 

  1396سال 

 سحر قربانی

 دکتری عمومی

 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

ریتالین بر مقایسه اثر بوپروپیون با 

کاهش اختالل عملکرد جنسی خانم 

 ها ناشی از داروی سرترالین

 فهیمه حق پناه

 دکتری عمومی

 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

مقایسه اثربخشی و ایمنی سه داروی 

اس سیتالوپرام، فلوکستین و 

ویتاگنوس بر اختالالت شدید پیش از 

 قاعدگی

 فائزه صمدی

 دکتری عمومی

 1397 پزشکی بابل دانشگاه علوم
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 ب(پایان نامه های مشاوره شده :
ف

ردی
 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال دفاع 
 

1 

مقایسه ی اثر بخشی دونپزیل و ترکیب 

دونپزیل و ترازدون در وضعیت شناختی 

 سالمندان مبتال به اختالل شناختی

  1397 بابلدانشگاه علوم پزشکی  دکتری تخصصی سروش پرویزی 

2 

مقایسه اثر بوپروپیون با ریتالین بر کاهش 

اختالل عملکرد جنسی خانم ها ناشی از 

 داروی سرترالین

  1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری عمومی فهیمه حق پناه 

3 

مقایسه ی اثر بخشی سیتالوپرام و اس 

سیتالوپرام در بیماران اسکیزوفرنی با اپیزود 

 کارآزمایی بالینی دو سو کورافسردگی: 

  1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری تخصصی مهری محمدخانی 

 

 بخش کارگاه های آموزشی: (7

 الف(دوره های تخصصی و برون واحدی :

فرد
ی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

1      

2      

3      

 

 واحدی :ب(دوره های عمومی ودرون 

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  بابلدانشگاه علوم پزشکی  روز  1 کارگاه طراحی سوال 3

  15/5/97  15/5/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل 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 



  3/3/96  3/3/96 دانشگاه علوم پزشکی بابل  روز  1 کارگاه تحلیل داده های بالینی  

      

 و کنفرانس :  . سخنرانی و شرکت در کارگاه8

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

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

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

 بابلدانشگاه علوم پزشکی   95آذر ماه اختالالت خواب  شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  95آذر ماه اخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی  شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم

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

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

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  95ماه  بهمناخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی  شرکت در سمینار برنامه بازآموزی مداوم

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

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

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

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

  1394بهمن ماه مصرف مواد  ءسو کارگاه آموزشیسخنرانی در 

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

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

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

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

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95اسفند ماه اختالالت اضطرابی  سمینار برنامه بازآموزی مداومسخنرانی در 

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

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96آبان ماه اورژانس های روان پزشکی  بازآموزی مداومسمینار برنامه سخنرانی در 

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

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

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

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

 
 


