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 اطالعات شخصی: -1

 موعودی نام خانوادگی سوسن نام  

مدرک -رشته تحصيلی

 تحصيلی
 روانپزشکی گروه آموزشی متخصص روانپزشکی

  اجراییسمت  دانشيار پایه مرتبه علمی و

 اطالعات تماس: -2

  تلفن همراه 32291951 تلفن محل کار

 32291951 فاکس

 Sussanmo@hotmail.com (Mailپست الکترونيکی )

 دانشگاه علوم پزشکی بابل آدرس محل کار

 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -3

 سال پایان شروعسال  دانشگاه محل تحصيل رشته و گرایش تحصيلی مقطع تحصيلی

     فوق دیپلم 

     کارشناسی 

     کارشناسی ارشد

 1380 1373 دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترای حرفه ای دکتری

 1388 1385 دانشگاه علوم پزشکی مازندران روانپزشکی  تخصص

 در حال تحصيل  1397 دانشگاه علوم پزشکی ایران  سایکوسوماتيک فلوشيپ

 اجرائی:سوابق  -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام موسسه یا شرکت عنوان پست ردیف

1 

 تاکنون  88از سال  IJBS   ( Iranian journal of psychiatry and behavioral science)با مجله Reviewerهمکار 

   ( Caspian journal of medical sciences)با مجله Reviewerهمکار 

 معاونت  درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل  31عضو کميته ماده 

 همکاری با معاونت بهداشتی در زمينه برگزاری دوره های آموزشی ،مشاوره اختصاصی در جهت برنامه بهداشت وروان وپيشگيری از اعتياد 

  88مسئول آموزش کارآموزان وکارورزان روانپزشکی در بيمارستان شهيد یحيی نژاد  از سال 

 تدریس واحد روانپزشکی به دانشجویان رشته های فيزیوتراپی ،مامائی )روزانه وشبانه( ، دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 تاکنون  88داور کميته تحقيقاتی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 

 مدیر آموزشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 نت دانشجویی وفرهنگی)پيشگيری ،درمان دانشجویان وپيشبرد اهداف مشاوره(  دانشگاه علوم پزشکی بابل  مشاور معاو

  92مسئول اموزش دستياران روانپزشکی از سال 

 تاکنون  91عضو کميته پيشگيری از خودکشی دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 

 گاه علوم پزشکی مازندران عضو کميته پژوهشی مرکز تحقيقات روانپزشکی و رفتاری دانش
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 عضو کميته مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 

 داور دفاع پایان نامه پزشکی عمومی

 عضو کميته پژوهشی تحصيالت تکميلی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 مسئول کميته امتحانات ارتقاء دستياران روانپزشکی 

آموزشی دوره های دستياری ، پزشکی عمومی ، پرستاری و مامایی ، تغذیه و بهداشت با  بازطراحی و بازنگری کوریکولوم"عضو کارگروه 

 95سال  "رویکرد پزشکی خانواده 

 95عضو کميته دانشگاهی پيشگيری و کنترل بيماریها غير واگير. سال 

از بيماران استاندارد شده  استفاده”1392منتخب فرایند برتر جشنواره آموزشی شهيد مطهری  دانشگاه علوم پزشکی بابل  سال 

(Standardized patients)  در قالب فيلم های آموزشی جهت تدریس و ارزشيابی مهارت های بالينی روانپزشکی در فراگيران" 

 عضو کميته اخالق در پژوهش بيمارستان شهيد یحيی نژاد

 روانپزشکیعضو هيات ممتحنه طراح سئوال سی وپنجمين ازمون ارتقا و گواهينامه رشته 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل عاون اموزشی پژوهشکده سالمتم

 بيمارستان شهيد یحيی نژادرئيس بخش اعصاب و روان مردان 

 بيمارستان شهيد یحيی نژاد رئيس بخش اعصاب و روان اورژانس
 سوابق آموزشی)دروس تدریس شده(: -5

 که تدریس شدههاییدرسعنوان دانشگاهنام ردیف
 تاریـخ

 دانشگاهنشانی 
 پایان شروع

    شرح حال روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1

    عالمت شناسی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 2

    اختالالت خلقی دانشگاه علوم پزشکی بابل 3

    سمیولوژی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 4

    حال روانپزشکیشرح  دانشگاه علوم پزشکی بابل 5

    عالمت شناسی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

    اختالالت خلقی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

    روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

    آموزش مهارهای ارتباطی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

    آموزش مهارهای ارتباطی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

    روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

    یو اخالق پزشک حیتار دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 
 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

در

 جه

نش

 ر

سال 

 انتشار
 شماره

1 

Association of anxiety with 

pain perception following 

periodontal flap surgery 

Journal of International 

Society of Preventive 

and Community 

Dentistry 

 2018 12 

Maryam Ahmadi1, 

Amir Kiakojori3,2, 

Sussan Moudi4,5 



2 

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 

3 

Efficacy of Citalopram in 

Improving Depression and 

Quality of 

Life in Acute Coronary 

Syndrome 

J Mazandaran Univ Med 

Sci 2018 
 2018  

Farzane Robatjazi1, 

Naghme Ziaie2, 

Mohammad Taghi 

Salehi Omran3, 

Iraj Jafaripour2, 

Mohammad Reza 

Khosusi Niaki2, 

Sussan Moudi4, 

Ali Bijani5 

4 

Evaluation of salivary alpha 

amylase as a biomarker for 

dental anxiety 

Iran J Psychiatry Behav 

Sci 
 2018  

Atefe Jafari,1 Mahdi 

Pouramir,2 Atena 

Shirzad,3,* Mina 

Motallebnejad,4 Ali 

Bijani,5 Sussan 

Moudi,6 

Faeze Abolghasem-

Zade,7 and Zohre 

Dastan2 

5 

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 

6 

Type 2 diabetes mellitus and 

cognitive function in the 

elderly 

Iran J Psychiatry Behav 

Sci 
 2018  

Nazila Malekian,1 

Seyed Reza Hosseini,2 

Sussan Moudi,2,* 

Mohammad Ali 

Bayani,3 Farzan 

Kheirkhah,2 

Ali Bijani,2 and Aylar 

Khalilipour1 

7 

Association of β-Secretase 

Functional Polymorphism 

with Risk of Schizophrenia. 

 

 Genetic Testing 

and Molecular 

Biomarkers, 
 

 2017  

, 1Aliabadi S-Rahimi

Shahmohammadibeni 

, 3Jamshidi J, 2N

, 4Shandiz EE

Ohadi , 1aie RMirfakhr

, 6Nejad FR, 5M

Taheri , 6Mansoori N

, 7Gholipour F, 1M

, 9Tayebi G, 8Moudi S

Darvish , 01Divsalar S

.1A Movafagh, 1H 

 

Relationship between death 

anxiety and mental health 

status among nurses in 

hospitals affiliated to babol 

 

J Babol Univ Med Sci 

Vol 19, Issu 2; Feb 2017 

 2017  

 

S. Moudi (PhD) 1, A. 

Bijani (MD)1, M. 

Tayebi 2, S. Habibi 2 
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university of medical 

sciences 

 

Prevalence of depression 

and anxiety among cancer 

patients 

 

Caspian J Intern Med 

2014 

 2014  

 

Novin Nikbakhsh 

(MD) 1 Sussan Moudi 

(MD) *2 Setareh 

Abbasian 3 Soraya 

Khafri (PhD) 4 

 

Evaluation of stress level 

and its related factors in 

dentistry students of Babol 

university of medical 

sciences (2013-2014) 

 Journal of Babol 

University of 

Medical Sciences  

 

 2014  

Nafarzadeh, S.H., 

Hajiahmadi, M., 

Moudi, S., Mosaferi, 

S.H. 

 

Prevalence of sleep 

disorders among medical 

students of Babol university 

of medical sciences, Iran, 

2013 

Journal of Babol 

University of Medical 

Sciences 

 

 2014  

Moudi, S., Saleh 

Ahangar, M., Hosseini, 

S.H., Khafri, S. 

 

Frequency and severity of 

obsessive-compulsive 

symptoms/disorders, 

violence and suicidal in 

schizophrenic patients 

Journal of Babol 

University of Medical 

Sciences 

 

 2012  

SH Hosseini 

1 

, M Zarghami 

1* 

, S Moudi 

2 

, AR Mohammadpour 

 

A case report of prolonged 

apnea during ECT in a 

patient with suicidal attempt 

by organophosphorus poison 

Iran J Psychiatry Behav 

Sci, Volume 6, Number 1 
 2012  

Sussan Moudi, MD•* , 

Ebrahim Alijanpour, 

MD** , Ali-asghar 

Manouchehri, MD*** 

Hasan Jafarian, 

MD**** 

 

Citalopram and group 

psychotherapy in breast 

cancer patients: A 

randomized clinical trial 

Med J Islam Repub Iran. 

2018 
 2018  

Novin Nikbakhsh1, 

Sussan Moudi*2, Sara 

Alvarzandi3, Maede 

Niazifar4, Nazila 

Farnoush5, Ali Bijani6, 

Marjan Moudi7 

 

The Effectiveness of 

Mindfulness Based 

Cognitive Therapy Training 

on Anxiety of Death and 

Thoughts of Suicide of 

Patients With Cancer 

Zahedan J Res Med Sci  2018  

Sima Nabipour,1 Amin 

Rafiepour,2,* and 

Kobra Haji Alizadeh1 

 

Psychological Risk Factors 

of Suicide Attempts in 

Patients Admitted to 

Emergency Departments 

Zahedan J Res Med Sci  2018  

Ali Asghar 

Manouchehri Amoli,1 

Malihe Allahyari,1 

Sussan Moudi,2,* 

Mehryar Nader 

Mohammadi,3 Ali 

Bijani,2 Kolsum 

Khanlarzade,4 and 

Shams Allah Jamaly4 

 

Efficacy of olanzapine in 

symptom relief and quality 

of life in gastric cancer 

 

Journal of Research in 

Medical Sciences 

 2016  

 

Novin Nikbakhsh, 

Mohsen Vakili 
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patients receiving 

chemotherapy 

Sadeghi1, Elham 

Ramzani2, Sussan 

Moudi3, Ali Bijani4, 

Roya Yousefi5, Marjan 

Moudi6, Hemmat 

Gholinia7 

 

P03-63 - Frequency and 

severity of obsessive-

compulsive 

symptoms/disorder, violence 

and suicidality in 

schizophrenic patients 

European Psychiatry 

Volume 25, Supplement 

1, 2010, Page 1185 

 

 2010  

M.Zargh1S.H.Hosseini

R.A.Moh2S.Moudi2ami
3ammadpour 

 

A case of priapism 

following atypical 

anyipsychotic drugs 

 Journal of 
Mazandaran 
University of 

Medical Sciences 

 

 2008  
 SH Hosseini, S 

Moudi 
 

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

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      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
 ج(کتابهای تاليف یا ترجمه شده:

 کتاب عنوان ردیف
تاليف یا 

 ترجمه
 محل انتشار

 تاریـخ انتشار
 نشانی محل انتشار

 چاپ دوم  چاپ اول 

1       

2       

3       

  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09249338
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09249338/25/supp/S1
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09249338/25/supp/S1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933810711731#!
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 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 صورتيکه 

 پروژه مشترک باشد

1 
بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب 

 در بيماران مبتال به سرطان

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

سوسن موعودی، ستاره 

عباسيان، نوین نيک بخش، 

ثریا خفری. کد طرح پژوهشی 

9134824 

2 

مصرف فراوانی پسوریازیس ناشی از 

ليتيوم در بيماران مراجعه کننده به 

درمانگاه و بخش روانپزشکی شهيد 

 1392 -93یحيی نژاد در سال 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

تاریخ تصویب پایان نامه 

27/7/1392 

3 

 نياختالل خواب در ب یفراوان زانيم

دانشگاه علوم  یپزشک انیدانشجو

 1392 بابل در سال یپزشک

پزشکی دانشگاه علوم 

 بابل
   

مجتبی صالح آهنگر، سوسن 

موعودی، ثریا خفری، سيد 

حمزه حسينی. شماره طرح 

، تاریخ تصویب پایان 1580

 5/6/1392نامه 

4 
و اختالل  2نوع  ابتید نيب یهمراه

 در سالمندان یشناخت

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

نازیال ملکيان، سوسن 

موعودی، سيد رضا حسينی، 

خيرخواه، آیلر خليلی فرزان 

پور، فاطمه ایزد پناه، علی 

بيژنی، محمد علی بيانی. 

تاریخ تصویب پایان نامه 

16/1/1393 

5 

بر  یگروه یاثرات رواندرمان سهیمقا

سرطان پستان مبتال به  مارانيب

 تالوپراميکننده س افتیدر یافسردگ

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

سارا الوارزندی، سوسن 

نوین نيک بخش، موعودی، 

علی بيژنی، مائده نيازی فر. 

تاریخ تصویب پایان نامه 

26/3/1393 

6 

و  نيتالیسوءمصرف ر وعيش یبررس

 نيعوامل مرتبط با آن در ب

 ارانيو دست یپزشک انیدانشجو

بابل در سال  یدانشگاه علوم پزشک

1392 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

گلناز فالح، سوسن موعودی، 

تاریخ تصویب  علی بيژنی.

 29/5/1393پایان نامه 

7 

ماهه بيماران سرطان  6پيگيری 

پستان مبتال به افسردگی دریافت 

کننده سيتالوپرام و رواندرمانی 

 حمایتی گروهی

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

فریماه محمدیان، سوسن 

موعودی، نوین نيک بخش، 

علی بيژنی، مائده نيازی فر. 

نامه تاریخ تصویب پایان 

6/10/1393 

 

عوامل موثر روانشناختی در اقدام به 

خودکشی در بيمارستانهای وابسته 

 به دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

مليحه الهياری، سوسن 

موعودی، علی اصغر 

منوچهری، مهریار ندر 



محمدی، علی بيژنی. تاریخ 

تصویب پایان نامه 

6/10/1393 

 

اختالالت شناختی در ارزیابی 

بيماران روانپزشکی دریافت کننده 

 الکتروشوک درمانی

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

الله بابایانی، سوسن موعودی، 

ابراهيم عليجانپور، علی بيژنی، 

مائده نيازی فر. تاریخ تصویب 

 20/10/1393پایان نامه 

 

ارزیابی تاثير آلپرازوالم و کلونازپام 

خون بالغين مبتال در وضعيت قند 

 به اختالل پانيک

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

نرجس تمسکنی، سوسن 

موعودی، علی اکبر مقدم نيا، 

محمد سالکی، علی بيژنی، 

نسرین تمسکنی. تاریخ 

تصویب پایان نامه 

18/11/1393 

 

اثر بخشی داروی سيتالوپرام بر 

وضعيت افسردگی و کيفيت زندگی 

سندروم حاد عروق بيماران مبتال به 

 کرونر قلب

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

فرزانه رباط جزی، سوسن 

موعودی، نغمه ضيایی، علی 

بيژنی. تاریخ تصویب پایان 

 18/11/1393نامه 

 

بررسی کيفيت زندگی در بيماران 

در  94مبتال به پسوریازیس در سال 

 درمانگاه پوست شهيد یحيی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

تاریخ تصویب پایان نامه 

7/6/1394 

 

 نياالنزاپ یدارو یاثربخش یابیارز

(Olanzapine در بهبود عالئم و )

مبتال به  مارانيب یزندگ تيفيک

 یدرمان یميسرطان معده تحت ش

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

الهام رمضانی، نوین نيک 

بخش، سوسن موعودی، علی 

بيژنی. تاریخ تصویب پایان 

 11/6/1394 نامه

 

اثر بخشی هيپنوتيزم و تمرینات آرام 

سازی عضالت در کاهش عالئم 

 سندروم پيش از قاعدگی

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

زهرا عسگریانی، سوسن 

موعودی، شهناز برات، علی 

بيژنی، مائده نيازی فر. تاریخ 

تصویب پایان نامه 

21/6/1394 

 

 بيو ترک نيسرترال ريتاث ی سهیمقا

 یبر افسردگ تاگنوسیو و نيسرترال

 یزنان پر یائسگی یونشانه ها

 منوپوز

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

محمد زمانی، امين واحدی، 

سوسن موعودی، شهناز برات، 

محمد سالکی، علی بيژنی. 

تاریخ تصویب پایان نامه 

10/8/1394 

 

وضعيت اختالل خواب و عوامل موثر 

آمل  بر آن در سالمندان شهرستان

 1395در سال 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

تاریخ تصویب پایان نامه 

5/10/1394 

 

شيوع تاثير شرایط بخش مراقبتهای 

ویژه بر افسردگی و اضطراب در 

 ICUبيماران ترخيص شده از 

بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

ابراهيم عليجانپور، فاطمه 

رسولی، سوسن موعودی، علی 

 3510بيژنی. کد طرح 



 

در  یزندگ تيفيو ک یافسردگ

 2نوع  ابتیمبتال به د نيبالغ

 1394 شهرستان بابل، سال

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

نوا شکيبا، سوسن موعودی، 

محمد علی بيانی، همت قلی 

نيا. تاریخ تصویب 

26/11/1394 

 

در معتادان  یاختالالت پوست

 اديمراجعه کننده به مراکز ترک اعت

 -95شهرستان بابل، سال  یدولت

94 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

مریم مطهری، سوسن 

موعودی، سودابه تيرگر 

طبری، همت قلی نيا، محمد 

رعنایی. تاریخ تصویب پایان 

 27/2/1395نامه 

 

نگرش نسبت به تصویر ذهنی از 

بر آن در  بدن و برخی عوامل موثر

زندگی دانشجویان دختر علوم 

 پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

تاریخ تصویب پایان نامه 

1/3/1395 

 

اثربخشی داروی متفورمين در جهت 

کنترل عارضه افزایش ناشی از 

 مصرف والپروات سدیم در بالغين

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

مریم روحانی، سوسن 

قدیمی، مهرداد موعودی، رضا 

ولی زاده، علی بيژنی. کد 

، تاریخ تصویب 3513طرح 

 27/11/1395پایان نامه 

 

مقایسه اثربخشی داروی سرترالين و 

فلوکستين در بيماران دیابتی مبتال 

 به افسردگی

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

آزاده طالب نيا، سوسن 

موعودی، محمد علی بيانی، 

همت قلی نيا. کد طرح 

، تاریخ تصویب پایان 3552

 7/12/1395نامه 

 

در عالئم  ديروئياثر عملکرد غده ت

در سالمندان شهر  یافسردگ

 ساله 5 یريگي: پرکال،يام

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

محبوبه خوزان، سوسن 

موعودی، سيد رضا حسينی، 

علی بيژنی. تاریخ تصویب 

 8/8/1395پایان نامه 

 

بررسی اثرات درمانی و ایمنی اضافه 

نمودن ممانتين به رژیم درمانی 

بيماران مبتال به اسکيزوفرنيای 

 مزمن با عالئم باقيمانده 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

اساتيد راهنما دکتر نرجس 

هندویی، دکتر مهران 

 ضرغامی

 

اثربخشی داروی سرترالين بر عالئم 

به و کيفيت زندگی بيماران مبتال 

 سندروم روده تحریک پذیر

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

سارا صيفوری، سوسن 

موعودی، جواد شکری، علی 

، تاریخ 4342بيژنی. کد طرح 

 3/7/1396تصویب پایان نامه 

 

مقایسه اثربخشی سه داروی اس 

سيتالوپرام، ونالفاکسين و بوسپيرون 

بر عالئم و کيفيت زندگی بيماران 

 روده تحریک پذیرمبتال به سندروم 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

مروارید عاليشاه، سوسن 

موعودی، فرزان خيرخواه، 

علی بيژنی، جواد شکری، 

ابراهيم ذبيحی. کد طرح 

3913 

 
 یدرد و اضطراب و افسردگ سهیمقا

مبتال به سرطان پستان  مارانيدر ب

پزشکی دانشگاه علوم 

 بابل
   

زهره حسنی لفمجانی، 

سوسن موعودی، نوین نيک 



در  تالوپراميس افتیبا و بدون در

 شهر بابل

بخش، علی بيژنی، ابراهيم 

ذبيحی. تاریخ تصویب پایان 

 12/7/1396نامه 

 

تاثير آموزش راهبردهای مقابله ای 

بر بار مراقبتی و کيفيت زندگی 

مراقبين خانوادگی افراد مبتال به 

 اختالالت روانی مزمن

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   

مهرنوش اینانلو، دکتر نعيمه 

 سيد فاطمی

 

همراهی بين وضعيت کيفيت خواب 

 سالمندان و سطح سرمی ویتامين

D  با وضعيت شناختی: شواهدی از

فاز دوم مطالعه سالمت سالمندان 

 شهر اميرکال

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1397 1397  

 الدن روحانی 

سوسن موعودی، الدن 

روحانی، فرزان خيرخواه، سيد 

 رضا حسينی، علی بيژنی 

 

تاثير اس سيتالوپرام بر روی درد و 

اضطراب و افسردگی در بيماران 

 مبتال به سرطان پستان در شهر بابل

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1396 1396  

زهره حسنی ،سوسن 

موعودی، نوین نيک بخش، 

 ابراهيم ذبيحی، علی بيژنی 

 

مقایسه ی اثر بخشی سيتالوپرام و 

اس سيتالوپرام در بيماران 

اسکيزوفرنی با اپيزود افسردگی: 

 کارآزمایی بالينی دو سو کور

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1396 1396  

مهری محمدخانی، سوسن 

موعودی، رومينا حمزه پور، 

 علی بيژنی 

 

ارزیابی شيوع عالئم اختالل بيش 

 ((ADHD کم توجهی -فعالی

بالغين و رابطه آن با سالمت روانی و 

پيشرفت تحصيلی دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1396 1397  

 ندا یزدانی

فرزان سوسن موعودی، 

 خيرخواه، علی بيژنی

  

ارزیابی اثربخشی و 

عوارض جانبی داروی 

ونالفاکسين و بوپروپيون 

در بيماران دیابتی مبتال 

 به افسردگی
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1396 1397  

نيکتا نکوفر، سوسن موعودی، 

 محمدعلی بيانی، علی بيژنی

 

 

مقایسه اثربخشی و عوارض سه 

سيتالوپرام، فلوکستين و داروی اس 

ویتاگنوس بر اختالل مالل پيش از 

 قاعدگی

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1396 1397  

فائزه صمدی، سوسن 

موعودی، رومينا حمزه پور، 

 علی بيژنی

 

 

همراهی کيفيت خواب با عالئم 

افسردگی و دیابت در سالمندان 

 شهر اميرکال
دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1396 1397  

مروارید عاليشاه، سوسن 

موعودی، فرزان خيرخواه، 

محمد علی بيانی، سيد رضا 

حسينی، علی بيژنی ، رضا 

 قدیمی

 

بررسی علل و نتایج تشخيصی 

مشاوره های روانپزشکی در بخش 

های مختلف بيمارستان های آیت 

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
1395 19397  

یزدانی، سوسن موعودی،  ندا

 فرزان خيرخواه، علی بيژنی

 



اهلل روحانی و یحيی نژاد بابل سال 

96 

 
 ر(عضویت در مجامع علمی:

ف
ردی

 

 نام سازمان یا انجمن نوع عضویت
 تاریـخ عضویت

 نشانی سازمان یا انجمن
 تاریخ پایان تاریخ شروع 

1      

2      

3      

 
 ز(دریافت جایزه یا تقدیر نامه :

ف
ردی

ارائه دهنده نام سازمان  

 جایزه یا تقدیر نامه 
 موضوع دریافت جایزه یا تقدیر نامه

سال دریافت 

جایزه یا تقدیر 

 نامه

1    

2    

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 
فراوانی افسردگی و اضطراب در بررسی 

 بيماران مبتال به سرطان
 1392  دکتری حرفه ای ستاره عباسيان

2 

فراوانی پسوریازیس ناشی از مصرف 

ليتيوم در بيماران مراجعه کننده به 

درمانگاه و بخش روانپزشکی شهيد 

 1392 -93یحيی نژاد در سال 

 1392  دکتری حرفه ای 

3 

 نياختالل خواب در ب یفراوان زانيم

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو

 1392 بابل در سال

 1392  دکتری حرفه ای مجتبی صالح آهنگر

 
و اختالل  2نوع  ابتید نيب یهمراه

 در سالمندان یشناخت
 1393  دکتری حرفه ای نازیال ملکيان

 

بر  یگروه یاثرات رواندرمان سهیمقا

سرطان پستان مبتال به  مارانيب

 تالوپراميکننده س افتیدر یافسردگ

 1393  دکتری حرفه ای سارا الوارزندی

 

و  نيتالیسوءمصرف ر وعيش یبررس

 انیدانشجو نيعوامل مرتبط با آن در ب

دانشگاه علوم  ارانيو دست یپزشک

 1392بابل در سال  یپزشک

 1393  دکتری حرفه ای گلناز فالح



 

بيماران سرطان پستان ماهه  6پيگيری 

مبتال به افسردگی دریافت کننده 

 سيتالوپرام و رواندرمانی حمایتی گروهی

 1393  دکتری حرفه ای فریماه محمدیان

 

عوامل موثر روانشناختی در اقدام به 

خودکشی در بيمارستانهای وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 1393  دکتری حرفه ای مليحه الهياری

 

ارزیابی اختالالت شناختی در بيماران 

روانپزشکی دریافت کننده الکتروشوک 

 درمانی

 1393  دکتری حرفه ای الله بابایانی

 

ارزیابی تاثير آلپرازوالم و کلونازپام در 

وضعيت قند خون بالغين مبتال به 

 اختالل پانيک

 1393  دکتری حرفه ای نرجس تمسکنی

 

وضعيت  اثر بخشی داروی سيتالوپرام بر

افسردگی و کيفيت زندگی بيماران مبتال 

 به سندروم حاد عروق کرونر قلب

 1393  دکتری حرفه ای فرزانه رباط جزی

 

بررسی کيفيت زندگی در بيماران مبتال 

در درمانگاه  94به پسوریازیس در سال 

 پوست شهيد یحيی نژاد

 1394  دکتری حرفه ای -

 

 نياالنزاپ یدارو یاثربخش یابیارز

(Olanzapine در بهبود عالئم و )

مبتال به سرطان  مارانيب یزندگ تيفيک

 یدرمان یميمعده تحت ش

 1394  دکتری حرفه ای الهام رمضانی

 

اثر بخشی هيپنوتيزم و تمرینات آرام 

سازی عضالت در کاهش عالئم سندروم 

 پيش از قاعدگی

 1394  دکتری حرفه ای زهرا عسگریانی

 

 بيو ترک نيسرترال ريتاث ی سهیمقا

 یبر افسردگ تاگنوسیو و نيسرترال

 منوپوز یزنان پر یائسگی یونشانه ها

 1394  دکتری حرفه ای محمد زمانی

 

وضعيت اختالل خواب و عوامل موثر بر 

آن در سالمندان شهرستان آمل در سال 

1395 

 1394  دکتری حرفه ای -

 

شيوع تاثير شرایط بخش مراقبتهای ویژه 

بر افسردگی و اضطراب در بيماران 

بيمارستانهای  ICUترخيص شده از 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

   دکتری حرفه ای -

 

 نيدر بالغ یزندگ تيفيو ک یافسردگ

شهرستان بابل،  2نوع  ابتیمبتال به د

 1394 سال

 1394  دکتری حرفه ای نوا شکيبا

 

در معتادان مراجعه  یاختالالت پوست

 یدولت اديکننده به مراکز ترک اعت

 94 -95شهرستان بابل، سال 

 1395  دکتری حرفه ای مریم مطهری

 

نگرش نسبت به تصویر ذهنی از بدن و 

برخی عوامل موثر بر آن در زندگی 

 دانشجویان دختر علوم پزشکی بابل

 1395  دکتری حرفه ای -



 

متفورمين در جهت اثربخشی داروی 

کنترل عارضه افزایش ناشی از مصرف 

 والپروات سدیم در بالغين

 1395  دکتری حرفه ای مریم روحانی

 

مقایسه اثربخشی داروی سرترالين و 

فلوکستين در بيماران دیابتی مبتال به 

 افسردگی

 1395  دکتری حرفه ای آزاده طالب نيا

 

در عالئم  ديروئياثر عملکرد غده ت

: رکال،يدر سالمندان شهر ام یافسردگ

 ساله 5 یريگيپ

 1395  دکتری تخصصی محبوبه خوزان

 

بررسی اثرات درمانی و ایمنی اضافه 

نمودن ممانتين به رژیم درمانی بيماران 

مبتال به اسکيزوفرنيای مزمن با عالئم 

 باقيمانده

   دکتری حرفه ای -

 

عالئم و اثربخشی داروی سرترالين بر 

کيفيت زندگی بيماران مبتال به سندروم 

 روده تحریک پذیر

 1396  دکتری حرفه ای سارا صيفوری

 

مقایسه اثربخشی سه داروی اس 

سيتالوپرام، ونالفاکسين و بوسپيرون بر 

عالئم و کيفيت زندگی بيماران مبتال به 

 سندروم روده تحریک پذیر

 1396  دکتری تخصصی مروارید عاليشاه

 

در  یدرد و اضطراب و افسردگ سهیمقا

مبتال به سرطان پستان با و  مارانيب

 در شهر بابل تالوپراميس افتیبدون در

 1396  دکتری حرفه ای زهره حسنی لفمجانی،

 

تاثير آموزش راهبردهای مقابله ای بر بار 

مراقبتی و کيفيت زندگی مراقبين 

خانوادگی افراد مبتال به اختالالت روانی 

 مزمن

   دکتری حرفه ای -

 

همراهی بين وضعيت کيفيت خواب 

با  D سالمندان و سطح سرمی ویتامين

وضعيت شناختی: شواهدی از فاز دوم 

 مطالعه سالمت سالمندان شهر اميرکال

 الدن روحانی

1397 

، الدن یسووسن موعود

روحانی، فرزان خيرخواه، 

سيد رضا حسينی، علی 

 بيژنی

  دکتری تخصصی

در 

دست 

 بررسی

 

تاثير اس سيتالوپرام بر روی درد و 

اضطراب و افسردگی در بيماران مبتال به 

 سرطان پستان در شهر بابل

1396 

زهره حسنی ،سوسن 

موعودی، نوین نيک بخش، 

 ابراهيم ذبيحی، علی بيژنی

 1397  دکتری حرفه ای

 

مقایسه ی اثر بخشی سيتالوپرام و اس 

 سيتالوپرام در بيماران اسکيزوفرنی با

اپيزود افسردگی: کارآزمایی بالينی دو 

 سو کور

مهری محمدخانی، سوسن 

موعودی، رومينا حمزه پور، 

 علی بيژنی

  دکتری تخصصی

در 

دست 

 بررسی

 

 -ارزیابی شيوع عالئم اختالل بيش فعالی

بالغين و رابطه آن  ((ADHD کم توجهی

با سالمت روانی و پيشرفت تحصيلی 

 ی بابلدانشجویان دانشگاه علوم پزشک

 ندا یزدانی

سوسن موعودی، فرزان 

 خيرخواه، علی بيژنی

  1397 



  

ارزیابی اثربخشی و عوارض 

جانبی داروی ونالفاکسين و 

بوپروپيون در بيماران دیابتی 

 مبتال به افسردگی
 

نيکتا نکوفر، سوسن 

موعودی، محمدعلی بيانی، 

 علی بيژنی

 

  1397 

 

مقایسه اثربخشی و عوارض سه داروی 

اس سيتالوپرام، فلوکستين و ویتاگنوس 

 بر اختالل مالل پيش از قاعدگی

فائزه صمدی، سوسن 

موعودی، رومينا حمزه پور، 

 علی بيژنی

 

  1397 

 
همراهی کيفيت خواب با عالئم افسردگی 

 و دیابت در سالمندان شهر اميرکال

مروارید عاليشاه، سوسن 

موعودی، فرزان خيرخواه، 

سيد رضا محمد علی بيانی، 

حسينی، علی بيژنی ، رضا 

 قدیمی

 

 1397  دکتری تخصصی

 

بررسی علل و نتایج تشخيصی مشاوره 

های روانپزشکی در بخش های مختلف 

بيمارستان های آیت اهلل روحانی و یحيی 

96نژاد بابل سال   

ندا یزدانی، سوسن موعودی، 

 فرزان خيرخواه، علی بيژنی

 

  1397 

      
 

 های مشاوره شده :ب(پایان نامه 

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال دفاع 
 

1      

2      

3      

 
 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      

 
 های عمومی ودرون واحدی :ب(دوره 

ف
ردی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

1      

2      



3      

4      

 غیره:

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  89بهمن ماه  6فوریتهای در برنامه مدون و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 90ماه  آذربرنامه بازآموزی اختالالت سایکوتيک در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 90ماه  آذربرنامه بازآموزی اختالالت خلقی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 90ماه  تيربرنامه بازآموزی اختالالت روانپزشکی اطفال در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 90ماه  آباناختالالت سوء مصرف و وابستگی مواد برنامه بازآموزی در رانی و سخنشرکت 

  90ماه  مهرکارگاه تربيت سازنده کودکان در و سخنرانی شرکت 

  90ماه  آبانهمایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 90ماه  بهمناختاللهای شخصيتی در برنامه مدون و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 90ماه  بهمنپزشکی سالمندی رواندر برنامه مدون و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 91ماه  خرداد (خرد سودگی )دمانس وآلزایمربرنامه بازآموزی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 91ماه  خرداداورژانسهای روانپزشکی زی برنامه بازآمودر و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 91ماه  تير اختالالت سایکوسوماتيکبرنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  اردیبهشتپيشگيری از قصور پزشکی برنامه بازآموزی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  آذر اورژانسهای روانپزشکیبرنامه بازآموزی شرکت و سخنرانی در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  خرداد  (SAME)کنفرانس آموزش علوم پزشکی پاسخگوبرنامه بازآموزی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  شهریورکارگاه مقاله نویسی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  مهرآشنایی با نشانه های زبان بدن و تکنيک های ارتباط مؤثر شرکت در کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  آذرکنفرانس اورژانسهای روانپزشکی برنامه بازآموزی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  دیکنفرانس علمی یکروزه اختالالت روانپزشکی سالمندان برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  بهمنکارگاه مقاله نویسی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  بهمنتازه های پيشگيری از سرطان برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 92ماه  اسفندو ایدز  HIVکنفرانس برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 93ماه  مردادمسموميت های رایج برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 93ماه  شهریوراختالالت خلقی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 93ماه  اسفندکنفرانس علمی ادواری گروه بيهوشی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 93ماه  اسفندداروهای روانپزشکی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

  94ماه  اردیبهشتاختالالت جنسی و مشاوره در سمينار و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 94ماه  خرداد (professionalism ) کنفرانس علمی یک روزه اخالق و رفتار حرفه ایبرنامه بازآموزی شرکت در 

  94ماه  بهمن شرکت و سخنرانی در کارگاه سوء مصرف مواد

  95ماه  شهریوردهمين کنگره دانش اعتياد در و سخنرانی شرکت 

  95( آبان ماه مراقبت های ادغام یافته سالمت میانساالن)سبا سماشرکت و سخنرانی در سمينار 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95ماه  آذراختالالت خواب برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95ماه  آذراخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی برنامه بازآموزی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95ماه  دیاختالالت شناختی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95ماه  اسفنداختالالت اضطرابی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 95ماه  منبهاخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی برنامه بازآموزی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96ماه  اردیبهشتمسموميت های شایع برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96ماه  آباناورژانس های روان پزشکی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96ماه  آذراختالالت سایکوسوماتيک برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 



 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96ماه  اسفنداختالالت خلقی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96ماه  بهمناخالق پزشکی برنامه بازآموزی شرکت در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96ماه  بهمن حاد کرنویسندرم برنامه بازآموزی شرکت و سخنرانی در 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 97ماه  اردیبهشتآموزش هيپنوتيزم و کاربرد آن در پزشکی برنامه بازآموزی در و سخنرانی شرکت 

  97ماه  مهرسی و پنجمين همایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران در و سخنرانی شرکت 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 97ماه  مرداد درمان سوء مصرف مواد با بوپرونورفينبرنامه بازآموزی شرکت در 


