
 باسمه تعالی

                                             (  cv)رزومه   

 اطالعات شخصی: -1

 جوادیان نام خانوادگی سکینه نام  

مدرک -رشته تحصیلی

 تحصیلی
 روانپزشکی  گروه آموزشی دکتری تخصصی

 رئیس بخش روانپزشکی مردان اجراییسمت  kضریب -استادیار مرتبه علمی و پایه

 اطالعات تماس: -2

  تلفن همراه 32291951 تلفن محل کار

 32291951 فاکس

 javadian1939@yahoo.com (Mailپست الکترونیکی )

 بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل آدرس محل کار

 سوابق تحصیالت دانشگاهی: -3

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

     فوق دیپلم 

     کارشناسی 

     کارشناسی ارشد

 91 83 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن پزشکی عمومی دکتری

 95 91  ایرانعلوم پزشکی  روانپزشکی  تخصص

     فوق تخصص

 سوابق اجرائی: -4

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام موسسه یا شرکت عنوان پست ردیف

 تاکنون 1/9/1395 ترک اعتیاد شهید ذاکریان مسئول فنی مرکز ترک اعتیاد شهید ذاکریان  1

 تاکنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو شورای پژوهشی مرکز یحیی نژاد 2

 تاکنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو کمیته اخالق در پژوهش مرکز یحیی نژاد 3

 تاکنون  97 /1/7 دانشگاه علوم پزشکی بابل گروه روانپزشکیمسئول آموزش کارآموزان  4

5 
عضو هیات ممتحنه طراح سواالت آزمون های پیش 

 کارورزی 
 - 97شهریور   1دبیرخانه کالن منطقه 

 تاکنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت درمان  31عضو کمیته ماده  6

 تاکنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو شورای آموزشی مرکز یحیی نژاد 7

 تاکنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل عضو تیم مدیریت آموزش مرکز شهید یحیی نژاد 8

9 
عضو کمیته منطقه ای مراکز درمان با داروهای آگونیست 

 ( 31)کمیته ماده 
 تاکنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 تاکنون 1395 پزشکی بابلدانشگاه علوم  عضو کمیته نظارت 10

 تاکنون 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول آموزش دوره اعتیاد دستیاران گروه روانپزشکی  11

 تاکنون 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول آموزش روان درمانی دستیاران گروه روانپزشکی 12

     



 سوابق آموزشی)دروس تدریس شده(: -5

 که تدریس شدههاییدرسعنوان دانشگاهنام ردیف
 تاریـخ

 دانشگاهنشانی 
 پایان شروع

1 
دانشگاه علوم پزشکی بابل )رشته 

 فیزیوتراپی(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز   روانپزشکی

2 
دانشگاه علوم پزشکی بابل )رشته 

 فیزیوتراپی(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز   روانپزشکی

3 
پزشکی بابل دانشگاه علوم 

 )دندانپزشکی(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز   سالمت دهان و دخانیات

4 
دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 )مامایی(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز   روانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 5
 اختالالت سوء مصرف مواد

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
 دانشجومیدان -جاده گنج افروز  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 6
 اختالالت اضطرابی

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 7
 اختالالت سایکوسوماتیک

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 8
 آموزش مهارت های بالینی 

 )کارآموزان و کارورزان پزشکی(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 9
 اختالل شخصیت 

 )پرسنل بیمارستان شهید یحیی نژاد(
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 10
آموزش مفدمات روان درمانی تحیلی 

 گروه روانپزشکی()دستیاران 
 میدان دانشجو-جاده گنج افروز  

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 11
 آموزش صورت بندی شرح حال 

 )دستیاران گروه روانپزشکی(
 میدان دانشجو-جاده 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 

Clinical course of 
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psychotic disorder in a 3-month 
follow-up 
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Companion to the 

Journal of Clinical 

Psychiatry 

 2016  
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2 
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 ب ( آثار علمی منتشر شده یا مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسها:

ف
ردی

 

 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 

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 

 باشدپروژه مشترک 

1 

مقایسه اثر بوپروپیون و آمانتادین در 

کاهش اختالل عملکرد جنسی در 

 بیماران مصرف کننده متادون

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
   96آذر   95اسفند 

شقایق رحیمی، آنژال 

حمیدیا، فرزان خیرخواه، 

سکینه جوادیان، همت 

 قلی نیا

2 

مقایسه تاثیر داروهای کوئتیاپین و 

بهبود اختالالت خواب  ترازودون در

دارنده با بیماران تحت درمان نگه

 متادون

دانشگاه علوم پزشکی 

 بابل
  95بهمن 

خرداد 

97 
 

الهام سراج پور، سکینه 

جوادیان، آنژال حمیدیا، 

 همت قلی نیا



3       

 

 ر(عضویت در مجامع علمی:

ف
ردی

 

 نام سازمان یا انجمن نوع عضویت
 تاریـخ عضویت

 یا انجمننشانی سازمان 
 تاریخ پایان تاریخ شروع 

1      

2      

 

 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    

 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 

مقایسه تاثیر داروهای کوئتیاپین و 

ترازودون در بهبود اختالالت خواب 

 دارنده با متادونبیماران تحت درمان نگه

 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل پزشکی  پورسراج -الهام 

2      

3      

 

 ب(پایان نامه های مشاوره شده :

ف
ردی

 

 محل دفاع مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه

سال دفاع 
 

1 

مقایسه اثر بوپروپیون و آمانتادین در 

کاهش اختالل عملکرد جنسی در 

 بیماران مصرف کننده متادون

 1396 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای شقایق رحیمی

2 

اختالالت پوستی در معتادان مراجعه 

کننده به مراکز ترک اعتیاد دولتی 

 1394-95شهرستان بابل، سال 

 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتری حرفه ای مریم مطهری 

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

  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  دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1 کارگاه طراحی سوال 3
شهریور 

95  

  15/5/97  15/5/97 دانشگاه علوم پزشکی بابل روز  1 بالینیکارگاه روش تدریس  

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

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  

 

 ب(دوره های عمومی ودرون واحدی :

ف
ردی

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره مدت دوره نام دوره

1      

2      

3      

4      

 غیره:

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

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

 علوم پزشکی بابلدانشگاه  95دی ماه اختالالت شناختی در برنامه بازآموزی و سخنرانی شرکت 

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

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

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

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 96ماه  اسفنداختالالت خلقی در برنامه بازآموزی و سخنران  دبیر علمی

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

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 97ماه  مردادرونورفین درمان سوء مصرف مواد با بوپدر برنامه بازآموزی  دبیرعلمی و سخنران

 سخنرانی در کارگاه خشونت خانگی مرکز بهداشت 

 سخنرانی در آموزش پزشک عمومی مرکز بهداشت

 داوری طرح ها و مقاالت دانشجویان 

 داوری طرح ها و مقاالت پژوهشکده  سالمت 

 



 


