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 ها مقاله
 :(Editorials) ها هالمقسر-الف
رفتار در مديريت مجالت علمی(. 1335) شعباني، امير-1  .115-331113 ،مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران. لزوم تغییر انديشه و 

 .31-31،33 ،مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران. رعايت اخالق در نگارش مقاالت علمی(. 1333) شعباني، امير-1
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ال پانزدهم، شماره ، سمجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران. ضعف رويكرد توصیفی در تشخیص اختالل دوقطبی(. 1333) شعباني، امير -3

1 ،13-15. 

. 1333) شعباني، امير-3 ، سال پانزدهم، شماره مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران. اختالل استرس پس از جنگ در ادبیات پژوهشی ايران(

3 ،313-313. 

 

 :(Original Articles) هاي پژوهشي اصيل مقاله -ب
. باکلوفن و کلونیدين در سم زدايی مواد افیونی(. 1331)؛ آخوندزاده، شاهین؛ اسعدی، سید محمدشعباني، اميراحمدی ابهری، سید علی؛  -1

 .13-35، 31،فصلنامه انديشه و رفتار

؛ شهريور، زهرا؛ شعباني، اميرشريفی، ونداد؛ اسعدی، سید محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همايون؛ کاويانی، حسین؛ سمنانی، يوسف؛  -1

ايايی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه پ .(1333) محسنداوری آشتیانی، رزيتا؛ حكیم شوشتری، میترا؛ صديق، عرشیا؛ جاللی رودسری، 

 .11-11، 1و  1سال ششم، شماره ،های علوم شناختی فصلنامه تازه. DSM-IV(SCID)ساختاريافته تشخیصی برای 

؛ شهريور، زهرا؛ عربگل، فريبا؛ شعباني، اميرا؛ عالقبندراد، جواد؛ شريفی، ونداد؛ امینی، همايون؛ کاويانی، حسین؛ آشتیانی، رزيت داوری -3

اختالل  برای تشخیص اسكیزوفرنیا و (CIDI)ايايی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللیپ. (1333)شوشتری، میترا؛شیرازی، الهام  حكیم

 .1-1، 1و  1سال ششم، شماره ،های علوم شناختی فصلنامه تازه.  دوقطبی

 .بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيسدر  دوقطبیو  قطبیيك  اختالالت خلقی فراوانی. (1333)؛ پناغی، لیلیشعباني، اميرعطاری مقدم، جعفر؛  -3
 .51-3131و  3سال ششم، شماره ،های علوم شناختی فصلنامه تازه

مجله دانشكده . های مانیا و بهبودی بیماران دوقطبی جبری در دوره-ابتاليی اختالل وسواسی هم. (1333)مینا؛ پناغی، لیلی؛ عطايی، شعباني، امير -5
 . 333-311، 5 ،پزشكی

الهام؛  ؛ داوری آشتیانی، رزيتا؛ شهريور، زهرا؛ شیرازی،شعباني، اميرشوشتری، میترا؛ عربگل، فريبا؛ عالقبندراد، جواد؛ شريفی، ونداد؛ حكیم -3

فصلنامه . (CIDI)مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی پايايی مدول اختالالت مصرف مواد نسخه فارسی.(1333)امینی، همايون؛ کاويانی، حسین 

 .33-35، 1، سال هفتم، شماره های علوم شناختی تازه

شوشتری، میترا؛شیرازی، الهام؛ داوری  شريفی، ونداد؛ عالقبندراد، جواد؛ شهريور، زهرا؛ امینی، همايون؛ کاويانی، حسین؛ حكیم ؛رميشعباني، ا-1

ری با اختالل دوقطبی نوع يك کمتر از اختالل افسردگی اساسی اجبا    آيا همراهی اختالل وسواسی. (1335)آشتیانی، رزيتا؛ عربگل، فريبا 

 .111-35،113 ،نديشه و رفتارفصلنامه ااست؟

پناغی، لیلیشعباني، امير-3 و آيا در مولتیپل اسكروزيس شايع است؟ : ریاجبا -اختالل وسواسی. (1335) ؛ نیكروش، سمیه؛  مجله روانپزشكی 
 .111-115، 33 ،روانشناسی بالینی ايران

. 1335)بندی، میرفرهاد؛ پناغی، لیلی  قلعه ؛شوشتری، میترا حكیم ؛احمدخانیها، حمیدرضا ؛آموز، بدری دانش ؛؛ افتخار، مهردادشعباني، امير -1 )

-31، 3تم، شماره ش، سال ههای علوم شناختی فصلنامه تازه. ماهة بیماران مبتال به اولین دوره مانیا 11پیگیری : میزان عود در اختالل دوقطبی نوع يك

33. 
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عربگل،  ؛شعباني، اميرشهريور، زهرا؛  ؛واد؛ شريفی، ونداد؛ داوری آشتیانی، رزيتا؛ کاويانی، حسینعالقبندراد، جامینی، همايون؛  -11

 برای تشخیص اسكیزوفرنیا و (CIDI) يی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللیروا.(1335)شوشتری، میترا فريبا؛شیرازی، الهام؛ حكیم

 .31-31، (3) 33، مجله دانشكده پزشكی. اختالل دوقطبی

؛ شهريور، زهرا؛ شعباني، اميرامینی، همايون؛ شريفی، ونداد؛ اسعدی، سید محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ کاويانی، حسین؛ سمنانی، يوسف؛  -11

 ،مجله پايش. DSM-IV(SCID)روايی نسخه فارسی مصاحبه ساختاريافته تشخیصی برای (. 1333)داوری آشتیانی، رزيتا؛ حكیم شوشتری، میترا 

 .31-51سال هفتم، شماره اول،

12- Shabani, A., Dashti, B., & Teimouri, M. H. (2006). Frequency of psychiatric comorbidities in epilepsy in 
an Iranian sample. Iranian Journal of Psychiatry, 1(4), 148-152. 

13- Shabani, A., Attari Moghadam, J., Panaghi, L., & Seddigh, A. (2007). Anxiety disorders in multiple 
sclerosis: significance of obsessive-compulsive disorder comorbidity. Journal of Research in Medical Sciences, 
12(4), 172-177. 

14- Shabani, A., & Eftekhar, M. (2007). Non-compliance after first episode of manic or mixed state: a 17 
months follow-up. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 1(2), 46-49. 

15- Sharifi, V., Assadi, S. M., Mohammadi, M. R., Amini, H.,  Kaviani, H., Semnani, Y., Shabani, A., 
Shahrivar, Z., Davari-Ashtiani, R., Hakim Shooshtari, M., Seddigh, A., & Jalali, M. (2007). Structured clinical 
Interview for DSM-IV (SCID): Persian Translation and Cultural adaptation. Iranian Journal of Psychiatry, 2(1), 
47-49. 

16- Shabani, A., Eftekhar, M., & Abedian, S. (2007). Changes in obsessive-compulsive symptoms during 
manic episodes: a case series. Iranian Journal of Psychiatry, 2(2), 82-85. 

17- Hakim Shooshtari, M., Alaghband-rad, J., Sharifi, V., Arabgol, F., Shabani, A., Shahrivar, Z., Shirazi, E., 
Davari-Ashtiani, R., Tehranidoost, M., & Amini, H. (2007). Profile of major depressive disorder symptoms 
among patients in Tehran. Iranian Journal of Psychiatry, 2(1), 35-41. 

18- Habibi, L. K., Shabani, A., & Nojomi, M. (2007). Anxiety disorders comorbidity in Iranian patients with 
mood disorders and its relationship with suicidal attempt. Iranian Journal of Psychiatry, 2, 96-101. 

19- Shabani, A., & Alizadeh, A. (2008). The Specific Pattern of Obsessive–Compulsive Symptoms in Patients 
with Bipolar Disorder. Journal of Research in Medical Sciences,13(2), 48-54. 

20- Nasserbakht, M., Shabani, A., Teimoori, M. H., Gholami, M., Ahmadzad Asl, M. (2008). Short Depression 
Screening Test for Patients with Epilepsy: CES-D with 10 Items. Iranian Journal of Psychiatry, 3(1), 32-36. 

21- Sharifi, V., Assadi, S. M., Mohammadi, M. R., Amini, H.,  Kaviani, H., Semnani, Y., Shabani, A., 
Shahrivar, Z., Davari-Ashtiani, R., Hakim Shooshtari, M., Seddigh, A., & Jalali, M. (2009). Psychometric 
properties of a Persian translation of the Structured Diagnostic Interview for DSM-IV (SCID). Comprehensive 
Psychiatry, 50, 86-91. 

22- Shabani, A., Habibi, L. K., Nojomi, M., Chimeh, N., Ghaemi, S. N., & Soleimani, N.(2009). The Persian 
Bipolar Spectrum Diagnostic Scale and Mood Disorder Questionnaire in screening the patients with bipolar 
disorder.Archives of Iranian Medicine. 12(1), 41 – 47. 

23- Shabani, A., Zolfigol, F., & Akbari, M. (2009). Brief major depressive episode as an essential predictor of 
the bipolar spectrum disorder.Journal of Research in Medical Sciences,14 (1): 29-35. 
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24- Shabani, A., Hassanzadeh, M., Daneshamouz, B., Akbari, M., & Taban, M. (2009). False positive 
diagnosis of mood disorders in an Objective Structured Clinical Examination setting. Iranian Journal of 
Psychiatry and Behavioral Sciences, 3 (1), 15-18. 

25- Sharifi, A., Shabani, A., & Ahmadzad-Asl, M. (2009). The pattern of adherence in patients with bipolar I 
disorder: An eight weeks study. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 3(2), 39-43. 

26- Shabani, A., Ghanbari Jolfaei, A., Ahmadi Vazmalaei, H., Afkham Ebrahimi, A., & Naserbakhta, M. 
(2009). Suicidal attempt in bipolar disorder: Low significance of comorbidity with opioid dependence. Iranian 
Journal of Psychiatry, 4, 74-78. 

27- Shabani, A., Ghanbari Jolfaei, A., Ahmadi Vazmalaei, H., Afkham Ebrahimi, A., & Naserbakht, M. (2010). 
Clinical and course indicators of bipolar disorder type I with and without opioid dependence. Journal of 
Research in Medical Sciences, 15(1), 20-26. 

28- Shabani, A., Taheri, A., Azadforouz, S., Najd Abbasi, C., Mousavi, Z., Zangeneh, K., Shariat, S. V., 
Nohesara, S., Naserbakht, M., Taban, M., Kokar, S., Teimoorinejad, S., Hakimshooshtari, M., Shirazi, E. 
(2010). Bipolar Disorder Patients Follow-up (BDPF): Methods and materials. Journal of Research in Medical 
Sciences, 15(3), 229-234. 

29- Shabani, A., Akbari, M., & Dadashi, M. (2010). Reliability and validity of theBipolar Depression Rating 
Scale on an Iranian sample. Archives of Iranian Medicine, 13(3), 217-222. 

30- Ahmadi Vazmalaei, H., Ghanbari Jolfaei, A., Shabani, A.(2012). Mood disorders insight scale: Validation 
of Persian version. Journal of Research in Medical Sciences, 17(2), 186-189. 

. مقايسهشیوعانواعاختالالتاضطرابیدربیماراندوقطبیوابستهوغیروابستهبهمواداپیوئیدی(. 1311) شعباني، اميرقنبريجلفايی، عاطفه؛  -31

 .335-311نامهدانشگاهعلومپزشكیكرمانشاه، سالشانزدهم،شمارههشتم، ماه

32- Amini, H., Nejatisafa, A., Shoar, S., Kaviani, H., Samimi-Ardestani, M., Shabani, A., Esmaeili, S., 
Moghaddam, Y. (2013). Iranian medical students’perception of psychiatry: Before and after a psychiatry 
clerkship.Iran J Psychiatry, 8(1), 37-43. 

33- Amini, H., Moghaddam, Y., Nejatisafa, A., Esmaeili, S., Kaviani, H., Shoar, S., Shabani, A., Samimi-
Ardestani, M., Keshavarz-Akhlaghi, A. A., Noroozi, A. (2013). Senior medical students’ attitudes toward 
psychiatry as a career choice before and after an undergraduate psychiatry internship in Iran. Academic 
Psychiatry, 37, 196–201. 

34- Shariat, S. V., Hosseinifard, Z., Taban, M., Shabani, A. (2013). Mania precipitated by opioid withdrawal: 
A retrospective study. American Journal on Addictions,22(4):338-43.  

35- Shabani A., Teimurinejad S., Kokar S., Shariati B., Mousavi Behbahani Z., Ghasemzadeh M., Hasani S., 
Ahmadzad Asl M., Taban M., Shirekhoda S., Ghorbani Z., Tat S., Nohesara S., & Shariat S. V. (2013). Suicide 
risk factors in Iranian patients with bipolar disorder: A 21-month follow-up from BDPF study. Iranian Journal 
of Psychiatry and Behavioral Sciences,7(1), 16-23. 

36- Shabani A., Ahmadzad Asl M., Zangeneh K., Teimurinejad S., Kokar S., Taban M., Shariati B., Mousavi 
Behbahani Z., Ghasemzadeh M., Hasani S., Shirekhoda S., Ghorbani Z., Tat S., Nohesara S., & Shariat S. V. 
(2013). Quality of life in patients with bipolar I disorder: Is it related to disorder outcome? Acta Medica Iranica, 
51(6): 386-393. 

37- Amini, H., Majdzadeh, R., Eftekhar-Ardebili, H., Shabani A., & Davari-Ashtiani, R. (2013). How mental 
illness is perceived by Iranian medical students: a preliminary study.Clinical Practice & Epidemiology in 
Mental Health, 9, 62-68. 
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38- Nader-mohammadi Moghaddam, M., Atef-vahid, M., Asgharnejad-farid, A., Shabani, A., Lavasani, 
F.(2015). Efectiveness of short-term dynamic psychotherapy versus sertraline in treatment of social phobia. 
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences,9(2), e228. 

نقش عوامل شناختی، رفتاری، هیجانی و فراشناختی در (. 1313)؛ ضرغامی، فیروزه شعباني، اميراکبری، مهدی؛ روشن، رسول؛ فتی، الدن؛  -31

 .133-131، 3، سال بیستم، شماره مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران.يك رويكرد فراتشخیصی: بینی افكار تكرارشونده منفیپیش

40- Ghanbari Jolfaei, A., Ghadamgahi, P., Ahmadzad-Asl, M., Shabani, A. (2015). Comparison of 
demographic and diagnostic characteristics of Iranian inpatients with bipolar I disorder to western counterparts. 
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 9(2), e839. 

41- Akbari, M., Roshan, R., Shabani, A., Fata, L., Shairi, M. R., Zarghami, F. (2015). Transdiagnostic 
treatment of co-occurrence of anxiety and depressive disorders based on repetitive negative thinking: acase 
series. Iranian Journal of Psychiatry, 10(3), 200-211. 

42- Azadforouz, S., Shabani, A., Nohesara, S., Ahmadzad-Asl, M. (2016). Non-compliance and related factors 
in patients with bipolar I disorder: A six month follow up study. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral 
Sciences, 10(2), e2448. 

43- GhanbariJolfaei A.,Ghadamgahi P., Ahmadzad-Asl M, Shabani, A.(2016). 
Demographicanddiagnosticfeaturesof 3147inpatientswithmood disordersiniran. Iranian Journal of Psychiatry 
and Behavioral Sciences, 10(3):e2298. 

بخشی درمان فراتشخیصی مقايسه اثر(. 1313)؛ فتی، الدن؛ شعیری، محمدرضا؛ ضرغامی، فیروزه شعباني، اميراکبری، مهدی؛ روشن، رسول؛  -33

الینی : های اضطرابی و افسردگی هماينددر درمان بیماران مبتال به اختالل مبتنی بر افكار تكرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی يكپارچه کارآزمايی ب

 .33-1،111سال بیست و يكم، شماره ، مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران .تصادفی

45- Javadian S., Shabani, A., Shariat S. V. (2016). Clinical course of methamphetamine-induced psychotic 
disorder in a 3-month follow-up. Primary Care Companion to the CNS Disorders,18(6). 

46- Gouran, E., Shabani, A., Alavi, K., Najarzadegan, M. R.,Mirfazeli, F.(2016). A comparison of pattern of 
psychiatric symptoms in inpatients with bipolar disorder type one with & without methamphetamine 
use.Medical Journal ofthe Islamic Republic of Iran, 30, 421. 

. 

 

 :(Case Reports) موردي هاي گزارش -پ
سال ، های علوم شناختی فصلنامه تازه. گزارش موردی: نشانگان مانیای پسیكوتیك اشتراکی (. 1331)؛ حكیم شوشتری، میتراشعباني، امير -1

 .53-31، 1نجم، شماره پ

2- Shabani, A., & Eftekhar, M. (2006). Olanzapine-induced mania in bipolar spectrum disorder: A Case report. 
Iranian Journal of Psychiatry, 1(3), 128-130. 

3- Shariat, S.V., &Shabani, A. (2007). Sleep-related hypomanic symptoms as a predictor of bipolar spectrum 
disorder. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry, 9(3), 233-234. 

4- Shabani, A. (2007). Mood stabilizing effect of twice-weekly administration of fluoxetine in a bipolar II 
patient.Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry,9(5),392-393. 
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مغز  فصلنامهعلوم. گزارش يك مورد نادر: اجباری به دنبال تروما به سر -اختالل وسواسی(. 1333) شعباني، اميرفرشته نژاد، سید محمد؛ بیدکی، رضا؛  -5

 .311-313،بهار، 15و اعصابايران،سالهشتم،شماره

6- Ghasemzadeh, M. R., Ghadiri Vasfi M., Nohesara S., Shabani, A. (2012). Shares psychotic manic syndrome 
in monozygotic twins: A case report. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 6(1), 75-77. 

 

 :(Review Articles) مروري هاي مقاله -ت
، مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران .های منفی و مثبت کاذب اختالالت دوقطبی راهكارهای کاهش تشخیص(. 1333)شعباني، امير -1

 .11-111، صفحه 1پانزدهم، شماره سال 

و روانشناسی بالینی ايران .اختالل شخصیت مرزی نوعی از اختالل دوقطبی نیست(.1333)شعباني، امير؛ افتخار، مهرداد -1 ، سال مجله روانپزشكی 

 .131-153، صفحه 1پانزدهم، شماره 

. DSMهای تشخیصی و نقش چالش: های شديد و دائمی در کودکانپذيریتحريك(. 1313)؛ عالقبندراد، جواد شعباني، اميرشیرازی، الهام؛  -3

الینی ايران  .13-13، 1، سال بیستم، شماره مجله روانپزشكی و روانشناسی ب

نپزشكی مجله روا .هم گرايی يا واگرايی: اختالل بد تنظیمی خلق ايذايی و اختالل دوقطبی. (1313) ؛ شهريور، زهراشعباني، اميرشیرازی، الهام؛  -3
 .15-111، 1شماره سال بیستم، ،و روانشناسی بالینی ايران
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امه. حاالت خلقی مختلط در بیماران طیف دوقطبی(. 1333)شعباني، امير -3  3-11، 11شماره . انجمن روانپزشكان ايران خبرن

 ،13شماره ،انجمن روانپزشكان ايران خبرنامه تشخیصی؟ تشخیصی يا بیش کم: سردرگمی در تشخیص اختالالت دوقطبی(. 1333)شعباني، امير-5

1-5. 

 .1-11، 11شماره . انجمن روانپزشكان ايران خبرنامه. ها و پیامدهای اپیزود اول مانیا کننده بینی پیش(. 1331)شعباني، امير -3

 

 :ها رهگمقاالت كنچكيده 
اولین سمینار سراسری مولتیپل اسكلروزيس، بیمارستان امام  ارايه شده در. مرور اختالالت خلقی در مولتیپل اسكلروزيس(. 1333)شعباني، امير -1

 .13/1/1333، خمینی
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-1، ای مغز، دانشگاه علوم پزشكی ايران های قاعده           سمینار هسته ارايه شده در. اتیولوژی افسردگی در مولتیپالسكلروزيس. (1333)شعباني، امير-1
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 .های سايكومتريك ويژگی: نسخه فارسی پرسشنامه اختالل خلقی برای سرند اختالالت دوقطبی (.1331)؛ کوهی حبیبی، الله شعباني، امير -1

 .1/1/1331تا  13/3انپزشكان ايران، بیمارستان میالد، نه انجمن روپیاپی سالیا همايش شده در هشتمین ارائه

انپزشكان ايران، بیمارستان میالد، همايش ساالنه انجمن روشده در  ارائه. مانیا اولین دورهها و پیامدهای کنندهبینیپیش (.1331) شعباني، امير -11
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پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ايران، بی ارائه. مطالعه مقطعی: ارتباط همبودی و اقدام به خودکشی: قطبی تك مارستان میالد، شده در هشتمین همايش 

 .1/1/1331تا  13/3

و ويژگی: وقطبی با شروع زودرساختالل د (.1331) شعباني، امير -13 انجمن . شده در سمینار اختالالت عاطفی با شروع زودرس ارائه .ها تعريف 

 .11/11/1331بیمارستان میالد،  علمی روانپزشكان ايران، شاخه اختالالت خلقی،

14- Koohi-Habibi, L., Shabani, A., & Nojomi, M. (2008). Anxiety disorders comorbidity in Iranian patients 
with unipolar and bipolar mood disorder: the relationship of comorbidity and suicidal attempt: A cross-sectional 
stusy. Iranian Journal of Psychiatry, 3(4), 44. 
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16-Shabani, A. (2008). Predictors and outcomes of first-episode mania. Iranian Journal of Psychiatry, 3(4), 60. 
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خالصه مقاالت  .کیفیت زندگی در اختالل دوقطبی نوع يك و ارتباط آن با پیامدهای بیماری. (1311) محمدرضا ،زادهقاسم ؛زهره ،موسوی بهبهانی

 .21/1/5931-26هتل المپیك تهران، تهران،  ؛15صفحه  بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران،

؛ کهوکهر، صدف؛ احمدزاد اصل، مسعود؛ تابان، مژگان؛ شريعتی، بهنام؛ حسنی، سحر؛ موسوی بهبهانی، شعباني، اميرنژاد، سمانه؛ تیموری -51

بیست و هشتمین همايش خالصه مقاالت . ساله بیماران دوقطبیگیری يكفراوانی کم اقدام به خودکشی در پی. (1311) زاده، محمدرضازهره؛ قاسم

 .21/1/5931-26؛ هتل المپیك تهران، تهران، 62انجمن علمی روانپزشكان ايران، صفحه  ساالنه

. نگريك بررسی گذشته: دنبال قطع مصرف اپیويیدهابروز مانیا به(. 1311) شعباني، امير تابان، مژگان؛؛ فرد، زيباشريعت، سیدوحید؛ حسینی -53

 .21/1/5931-26؛ هتل المپیك تهران، تهران، 16علمی روانپزشكان ايران، صفحه بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن خالصه مقاالت 

. های اضطرابی در بیماران دوقطبی وابسته و غیروابسته به مواد افیونیمقايسه شیوع انواع اختالل(. 1311) شعباني، اميرقنبری جلفايی، عاطفه؛  -11

 .13/3/1311-13؛ هتل المپیك تهران، تهران، 113ی روانپزشكان ايران، صفحه بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمخالصه مقاالت 

سی و يكمین  خالصه مقاالت يك در مديريت اختالل دوقطبی غالب است؟کدام: تشخیصیتشخیصی يا کمبیش(. 1313) شعباني، امير -11

 .1313مهر  15تا  13بیمارستان میالد، تهران،  ؛ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی 

ان پزشك  روانسی و يكمین همايش سالیانه انجمن علمی  خالصه مقاالت. DSMمدل طیف دوقطبی در نسخه پنجم (. 1313) شعباني، امير -13

 .1313مهر  15تا  13بیمارستان میالد، تهران،  ؛ايران

 میندوسی و .توانايیبیماراندوقطبیتازهمرخصشدهازبیمارستاندرشناسايیعاليماخیرمانیا(. 1313) امير شعباني،؛امیرحسین؛ جاللی،سولماز ،اعاليی– 11

 .۴۹۳۱ مهر13بیمارستان میالد، تهران، ايران؛ انپزشك  روانهانجمنعلمییانهمايشسال

. 1313) محمدرضا ،نجارزادگانکاوه؛  علوی،؛ شعباني، امير؛الهام، گوران– 31 )

بیمارستان ايران؛ انپزشك  روانهانجمنعلمییانهمايشسال میندوسی و . یدربیمارانبستريدوقطبینوعیكباوبدونمصرفمتامفتامینپزشك  روانمقايسهالگويعاليم

 .۴۹۳۱ مهر13میالد، تهران، 

ان اينران، بیمارسنتان منیالد، تهنران،     پزشنك   روانمین همايش سالیانه انجمنن علمنی   دوسی و . مديريتافسردگی مقاومبهدرمان(. 1313)شعباني، امير -31

 .5931مهر  25

 :ها كتاب
وهشكده علوم پژانتشارات : تهران. دنظريه و کاربر ،رورشپموزش و آای بر  مقدمه(. 1333()ويراستار)شعباني، امير؛ (مترجم)کمال ،خرازی -1

 .یشناخت

انتشارات : تهران .تست چهار جوابی از مبانی طب داخلی سسیل 113 (.1311)مرادی، ناصر؛ نقشبندی، فريد؛ رشعباني، اميخاتمی، کیان؛ -1

 .تیمورزاده
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ونداد؛ اسعدی -3 ترجمه .(1333)شعباني، اميريوسف؛ ،سمنانی ؛حسین؛ امینی، همايون ،سیدمحمدرضا؛ کاويانی ،محمدی ؛سیدمحمد ،شريفی، 
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 5935تا  5931عضو کمیته نوآوری دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، از مهر  -25

 (5935تا  21/5/5931از )علوم پزشكی تهران  در شبكه آموزش علوم پزشكی دانشگاه( پرديس همت)ی پزشك  رواننماينده گروه  -22

 ...تا  5916درمانی روانپزشكی ايران، از مهر  کالب مرکز آموزشی ژورنال مسؤول -29

 5917تا ارديبهشت  5919، از تیر معاون درمانی درمانگاه انستیتو روانپزشكی تهران -21

 5939تا دی  57/52/5932عضو کمیته راهبردی دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، از  -21

اينران، تنا   دانشنگاه علنوم پزشنكی    ، (Ph.D by Research)استاد راهنمای مرکنز تحقیقنات بهداشنت روان در دوره دکتنری تخصصنی پژوهشنی        -26

5931 
 5931تا  21/52/5917ز ا، ايرانی، دانشگاه علوم پزشكی پزشك  روانگواهینامه تخصصی رشته  آزمون ارتقا و عضو هیئت ممتحنه -27

 5939تا  51/6/5911عضو شورای نظارت بر طرح نظام نوين مرکز آموزشی و درمانی روانپزشكی ايران، از  -21
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 :هاي اجراييمشاركت در پروژه -پ
هنای روانپزشنكی، کارگناه سنه روزه بنندر انزلنی، وزارت بهداشنت، درمنان وآمنوزش           بیمارستان ها و مشارکت در برنامه تدوين استاندادهای بخش -5

 5916ارديبهشت  52-51پزشكی، 

مشارکت در برنامه تدوين بسنته درمنانی اخنتالالت رواننی بنرای پزشنكان عمنومی اينران، کارگناه دو روزه در وزارت بهداشنت درمنان وآمنوزش              -2

 5916خرداد  29-21پزشكی، 

 1331قات بهداشت روان، بهار ی دانشگاه علوم پزشكی ايران، مرکز تحقیپزشك  روانمشاور طرح تدوين برنامه آموزش دستیاری رشته  -9

 (2/9/5931)ی تهران پزشك  روانعضو کمیته بررسی وضعیت موجود و تدوين تشكیالت انستیتو  -1

 5931، دانشگاه علوم پزشكی تهراندو پرديس  یپزشك  روانمشترکدستیاران  Logbookضو کمیته تدوين ع -1

 5935، ی دانشگاه علوم پزشكی تهرانپزشك  روانالكترونیك دستیاران  Logbookضو کمیته تدوين ع -6

-31و  5935-32 ،5931-35تحصنیلی   هنای سنال  اينران، دانشنگاه علنوم پزشنكی    یپزشك  روانگنروه   (OSCE) برگزاری امتحان آسنكی  مسؤول -7

تنا   1335از خنرداد  ی دانشنگاه علنوم پزشنكی اينران،     پزشنك   روانی گنروه  پزشنك   روانبرای دستیاران  OSCEدر برگزاری امتحان  مشارکت؛ و 5939

 کنون

 

 وليت در سمينارهامسؤ -ت
I- هاهمايش/دبير علمي سمينارها: 

 25/2/5911انستیتو روانپزشكی تهران، . روانپزشكی -مولتیپل اسكلروزيس و اختالالت عصب -ا

ی تهنران، دانشنگاه علنوم پزشنكی     پزشنك   روانهای داروينی در اخنتالالت دوقطبنی، مرکزتحقیقنات بهداشنت روان، انسنتیتو       روزه درمانسمینار يك -2

 53/7/5913ايران، 

 56/55/5913-51های رازی، دانشگاه علوم پزشكی ايران،  ، مرکز همايش(برای پزشكان عمومی)سه بلوک مدون اعتیاد  -9

 25/7/5931، تهران، (ص)بیمارستان حضرت رسول ، «از نظريه تا عمل: طیف دوقطبی»سمینار  -3

 5935آبان  59تا  55 ان ايران، بیمارستان میالد، تهران،پزشك  روانبیست و نهمین همايش سالیانه انجمن علمی  -1

 5932اسفند  51 و 51، ی تهرانپزشك  روانانستیتو ، «یپزشك  روانهای اورژانس»سمینار -6

، تهننران، (ص)بیمارسننتان حضنرت رسننول اکننرم   ، «هنای ارگانیننك ی در درمنان اخننتالل دوقطبننی و همبننودی  پزشننك  روانداروشناسننی » سنمپوزيوم  -7

51/7/5939 

 5931بهمن  23تا  27های رازی، تهران،  اولین کنگره اختالالت خلقی، مرکز همايش -1

II- ها كنگره كميته علمي يت درعضو: 

 5912آذر  59تا  55 زهمايشهای رازی،کان ايران، تهران، مرروانپزشك همايش ساالنه انجمن علمی. روانپزشكی مديريت درمان در -5

  2/3/5919زهمايشهای رازی،کان ايران، تهران،مرروانپزشك همايش ساالنه انجمن علمی. روانپزشكی های نوين در يافته -2

 1/3/5919، بیمارستان امام خمینی تهران،. اولین سمینار سراسری مولتیپل اسكلروزيس -9

 23/1/5911، بیمارستان امام خمینی تهران،. بین المللی ام اس کنگرهدومین  -1

 1335ارديبهشت  13 تا 13های پزشكی، بیمارستان امام خمینی،  سمینار جايگاه روانپزشكی در ساير رشته -1

 25/2/5911روانپزشكی، انستیتو روانپزشكی تهران،  -مولتیپل اسكلروزيس و اختالالت عصبسمینار  -3

  5911آذر  9آبان تا  91 زهمايشهای رازی،کششمین همايش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ايران، تهران،مر -7

 57/55/5917زهمايشهای رازی، کمرروزه اختالالت عاطفی با شروع زودرس، تهران،  همايش يك -1

 5917اسفند  1تا  1 اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهكارهای پیشگیری از آن در ايران، -3
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 5913آذر  1تا  2 دهمین همايش پیاپی انجمن علمی روانپزشكان ايران، بیمارستان میالد، تهران، -51

 23/2/5931تا  27خمینی، پنجمین کنگره سراسری اختالالت خواب، بیمارستان امام  -55

 5931آبان  26تا  21 بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، هتل المپیك تهران، تهران، -52

 25/7/5931، تهران، (ص)بیمارستان حضرت رسول ، «از نظريه تا عمل: طیف دوقطبی»سمینار  -59

 1311آبان  13تا  11 ، بیمارستان میالد، تهران،ان ايرانپزشك  روانبیست و نهمین همايش سالیانه انجمن علمی  -51

 5932خرداد  95تا  23 ، دانشكده علوم تغذيه، تهران،سراسری اختالالت خواب ششمینهمايش -15

 1311 آبان ، تهران،ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  امین سی -56

 1313مهر  15تا  11، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  سی و يكمین -11

 1313ارديبهشت  15تا  11ی فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، تهران، پزشك  روانعضو کمیته علمی چهارمین همايش  -13

 1313مهر  13تا  11، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  سی و دومین -11

 1315مهر  15تا  11، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  سی و سومین -11

III- هاهمايش/عضويت در كميته اجرايي سمينارها: 

 5913آذر  1تا  2 ،ايران، بیمارستان میالد، تهراندهمین همايش پیاپی انجمن علی روانپزشكان  -5

 5931آبان  26تا  21 ،بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، هتل المپیك تهران، تهران -2

 1311آبان  13تا  11، ، بیمارستان میالد، تهرانان ايرانپزشك  روانبیست و نهمین همايش سالیانه انجمن علمی  -9

 1311، تهران، آبان ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  امین سی -1

 1313مهر  15تا  11، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  سی و يكمین -5

 1313مهر  13تا  11 ، بیمارستان میالد، تهران،ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  سی و دومین -3

 1315مهر  15تا  11، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  سی و سومین -1

IV- هاهمايش/داوري مقاالت در سمينارها: 

 5917اسفند  1تا  1 اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهكارهای پیشگیری از آن در ايران،  -5

 5911نهمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، کتابخانه ملی، تهران، آبان   -2

 5931آبان  26تا  21 ،بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، هتل المپیك تهران، تهران -9

 1313ارديبهشت  15تا  11ايران، تهران، ی فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم پزشكی پزشك  روانچهارمین همايش  -3

 1313مهر  13تا  11، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمی  سی و دومین -5

 داوري براي مجالت -ث
1- JRMS (Journal of Research in Medical Sciences )(دانشگاه علوم پزشكی اصفهان) 

1- IJEOM(International Journal of Occupational and Environmental Medicine) 

1-IJP(Iranian Journal of Psychiatry )(دانشگاه علوم پزشكی تهران) 

9-AIM(Archives of Iranian Medicine)(فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسالمی ايران) 

1-IJMS(Iranian Journal of Medical Sciences)(دانشگاه علوم پزشكی شیراز) 

5-IJPBS(Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences)(دانشگاه علوم پزشكی مازندران) 

 (پژوهشكده علوم شناختی)های علوم شناختی  فصلنامه تازه -6

 (دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه)فصلنامه بهبود  -7
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 (پزشكی زاهداندانشگاه علوم )فصلنامه طبیب شرق  -1

 مجله دانشگاه علوم پزشكی کرمان -3

 (دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان)مجله پزشكی هرمزگان  -51

 مجله دانشگاه علوم پزشكی گلستان -55

 (دانشگاه علوم پزشكی اصفهان)مجله تحقیقات علوم رفتاری  -52

(III ها  ها و انجمن عضويت در سازمان 
 

 (Iranian Medical Association)جمهوری اسالمی ايرانعضو سازمان نظام پزشكی  -5

 (IranUniversity of Medical Sciences and Health Services)ايراندانشگاه علوم پزشكی  وقت تمام عضو هیئت علمی -2

 (Iranian Psychiatric Association)روانپزشكان ايران علمی  انجمن پیوسته عضو -9

علمی  -1  (5931) درمانی ايران روانعضو مؤسس انجمن 

 (5931)تنی ايران   عضو پیوسته انجمن علمی پزشكی روان -1

 (Mental Health Research Centre)مرکز تحقیقات بهداشت روان وقت هیئت علمی نیمه عضو -6

 (International Society for Bipolar Disorders)(ISBD)المللیاختالالتدوقطبی انجمنبینسابق عضو -7

Iran)ايران .اس.كمیتهعلمیانجمنامسابق عضو -1 ian MS Society) 

(IVهاي تخصصي اهگشركت در كار 
 

علوم پزشكی ايران، (Clinical Teaching)آموزش بالینی کارگاه  -1  31/3/1331، دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكی، دانشگاه 

علوم پزشكی ايران،روش تحقیقکارگاه -1  1331مهر  11تا  5، دانشگاه 

 1331آبان  3تا  3، دانشگاه علوم پزشكی ايران ،مقاله نويسیکارگاه  -3

 11/3/1331، مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشكی ايران، طرح درسکارگاه  -3

 3/11/1331، دانشگاه علوم پزشكی ايران، در تحلیل آماری SPSSکاربرد کارگاه  -5

  13/11/1331، دفتر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ايران، (Reference Manager)مديريت منابع کارگاه  -3

 11/11/1331، دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، گزارش صبحگاهی و ژورنال کالبکارگاه  -1

 3/1/1333تا  11/1/1333 ، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران،مقدماتی آموزش پزشكیکارگاه  -3

 13/1/1333ران، تهدانشگاه علوم پزشكی  ،پژوهش، مرکز توسعه نآری و کاربرد رايانه در گامرجع نه کارگا -1

  11/11/1333، انستیتو روانپزشكی تهران، پزشكیدر  e-learningو  ITو کاربردهای  مقدماتکارگاه  -11
12- Peer Review Workshop by Karen Shashok (from WHO), third regional conference on medical journals, 

january, 27-29,2006, Shiraz.  

 3/3/1335، انستیتو روانپزشكی تهران، روشهای نمونه گیری و حجم نمونهکارگاه  -11

 13/3/1335، انستیتو روانپزشكی تهران، انواع خطاها و رويكرد به آنها در مطالعات اپیدمیولوژيكکارگاه -11

 13/11/1335، انستیتو روانپزشكی تهران، Pubmedجستجو در اينترنت و کارگاه آموزشی  -13

 11/1/1333تحقیقات بهداشت روان،  و مرکز انستیتو روانپزشكی تهران، Reference Managerموزشی آ کارگاه -13

 13/1/1333و  11و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  روانپزشكی تهران انستیتو، آنالیز پیشرفتهکارگاه آموزشی  -15

 3/11/1333و  5کارگاه آموزشی مرور سیستماتیك شواهد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  -13
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 11/11/1333و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  انستیتو روانپزشكی تهران، مقدماتی SPSSروزه آموزشی  کارگاه يك -11

 15/11/1333و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  انستیتو روانپزشكی تهران، آنالیز پیشرفتهکارگاه آموزشی  -13

ن نشريات علوم پزشكی و، کمیسیالمللی های معتبر بین نامه سازی مجالت علوم پزشكی کشور در نمايه ارتقاء فرآيند نمايهکارگاه آموزشی  -11

 31/3/1331بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  کشور، معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت

 1311شهريور تا دی  ران،تهدانشگاه علوم پزشكی ، دانشكده پزشكی، آموزش پزشكیدوره نوزدهم  -11

 13/3/1311 ران،تهدانشگاه علوم پزشكی ، بررسی برنامه درسی پزشكی خانوادهکارگاه  -11

 11/1/1311و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  روانپزشكی تهرانانستیتو ، طبابت مبتنی بر شواهدکارگاه  -11

 3/11/1311و  5و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  انستیتو روانپزشكی تهران، سازی راهنمای بالینیبومیکارگاه  -13

 1/3/1313ايران، دانشگاه علوم پزشكی ، دانشكده پزشكی، تدوين برنامه راهبردیکارگاه  -13

25- Management of depression and anxiety disorders workshop; Approved by MOH 6 CME credit hours 

(CME Accrediation ID-MOH/15/0408), Abudaby, 8.5.2015 

(V  موزشيآتجارب 
 

 :تدريس( 1)
 تا کنون 1331 مباحث مختلف روانپزشكی برای دانشجويان پزشكی و دستیاران روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران از -1

 13/11/1331، دانشگاه علوم پزشكی قم ، رفتاری اعتیاد-درمانهای شناختیبازآموزی اعتیاد برای پزشكان عمومی،  -1

 15/1/1331و13رفتاری اعتیاد ، دانشگاه علوم پزشكی سمنان ، -بازآموزی اعتیاد برای پزشكان عمومی، درمانهای شناختی -3

 1331رفتاری برای دستیاران روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران، بهار -ی شناختیدوره آموزش تئوريك درمانها -3

 1331رفتاری  اختالالت اضطرابی در مؤسسه  مطالعات علوم شناختی، خرداد -دوره آموزشی درمانهای شناختی -5

 15/3/1331رب تهران، بازآموزی  اختالالت خلقی  برای پزشكان عمومی  در کارگاه بهداشت روان مرکز بهداشت غ -3

رفتناری، و روانپزشننكی ارگانینك در بنازآموزی پزشنكان عمنومی، برنامنه مندون آمننوزش        -مباحنث اورژانسنهای روانپزشنكی، درمانهنای شنناختی      -1

 1331تیر  5تا  1مداوم،انجمن علمی روانپزشكان ايران، 

روانپزشكان عضو هیئت علمی دانشگاه علنوم پزشنكی اهنواز، مؤسسنه مطالعنات      رفتاری ويژه روانشناسان و -دوره بازآموزی فنون درمانهای شناختی -3

 1331مرداد  11و13علوم شناختی، 

  31/11/1331رفتاری اعتیاد، دانشگاه علوم پزشكی قم، -بازآموزی اعتیاد برای پزشكان عمومی، درمان های شناختی -1

 7/52/5912ان ايران، پزشك  انرو، انجمن علمی برای پزشكان عمومی یپزشك  روانبازآموزي -51

 1333و ارديبهشت  1331مباحث روانپزشكی برای روانپرستاران در پايگاه روانپرستاری بیمارستان روانپزشكی ايران، مهر -11

 31/1/1333و31، ، دانشگاه  آزاد اسالمی رودهنPTSDرفتاری -کارگاه  اختالل استرس پس از سانحه، درمانهای  شناختی-11

 1333رفتاری در بزرگساالن، مؤسسه مطالعات علوم شناختی، مرداد -آموزشی درمان های شناختیدوره  -13

 11/5/1333و13بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، کارگاه آموزشی اورژانسهای روانپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران،  -13

پیشننگیری از سننوء مصننرف مننواد مخنندر، دانشننگاه علننوم پزشننكی ايننران،      بننازآموزی روانپزشننكی بننرای پزشننكان عمننومی، کارگنناه آموزشننی     -15

 11/5/1333و13

 11/3/1333بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، اورژانس های روانپزشكی، انستیتو روانپزشكی تهران، -13

 1/1/1333، دانشگاه آزاد اسالمی رودهن، PTSDرفتاری -کارگاه مشاوره و درمان شناختی -11

 15/11/1333ازآموزی روانپزشكی برای روانپزشكان، نوروسايكیاتری، مرکز همايش های رازی دانشگاه علوم پزشكی ايران، ب -13



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 15  

مرکننز بهداشننت شهرسننتان   ،اسننكیزوفرنیا و سنناير اخننتالالت سننايكوتیك  ،روانپزشننكی بننرای پزشننكان عمننومی  فوريتهننای اعصنناب و بنازآموزی  -11

 11/3/1333 ،ساوجبالغ

  13/3/1333 ،ان ايرانروانپزشكانجمن  ،بیمارستان روزبه ،ورآداروهای ضد اضطراب و خواب  ،بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی -11

 11/3/1333،جمعیت هالل احمر شهرستان شهريار ،رانگامداد آموزشبرای  مولتیپل اسكلروزيسهمايش بیماری  -11

 3/11/1333 انستیتو روانپزشكی تهران،، PTSDمديريت درمان در  ن،بازآموزی روانپزشكی برای روانپزشكا -11

 13/1/1335بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، اختالالت اضطرابی، انستیتو روانپزشكی تهران،  -13

 11/3/1335انستیتو روانپزشكی تهران،  ان، اختالل استرس پس از سانحه،پزشك  روانی برای پزشك  روانبازآموزی  -13

 .15/11/1335بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، سايكوفارماکولوژی، مرکز بهداشت غرب تهران،  -15

 .13/11/1335بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، اختالالت اضطرابی، نظر آباد ساوجبالغ،  -13

 1333 خردادرفتاری برای دستیاران روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران، -ختیدوره آموزش تئوريك درمانهای شنا -11

 5/3/1333،ان ايرانروانپزشكانجمن  ،و تشخیص اختالالت افسردگی، بیمارستان روزبه عاليمبازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی،  -13

 13/3/1333انستیتو روانپزشكی تهران،  زايمان،ان، سايكوز پس از پزشك  روانی برای پزشك  روانبازآموزی  -11

 11/3/1333انجمن علمی روانپزشكان ايران،  های خلقی، ان، اختاللپزشك  روانی برای پزشك  روانبازآموزی  -31

پزشنكان  کناربردی   ، هشنتمین همنايش علمنی   (کلینات و اننواع، نحنوه تشنخیص و درمنان     )بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمنومی، افسنردگی   -31

 13/1/1331های رازی،  ، مرکز همايشمعاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشكی ،عمومی سراسر کشور

 31/1/1311عمومی کشور افغانستان، پزشكان  برای« مواددرمان اختالالت همراه درافراد وابسته به » یآموزشکارگاه  -31

هننای رايننزن، نینناوران،   ش، مرکننز همننايسننازمان نظننام پزشننكی ، (قلمننرو داروهننای ضدافسننردگی )ان پزشننك  روانی بننرای پزشننك  روانبننازآموزی  -33

11/3/1311 

 13/11/1311پزشكان عمومی کشور افغانستان،  رایب «اختالالت دوقطبی»یآموزشکارگاه  -31

 :برگزاري كارگاه( 2)
 29/51/5919انستیتو روانپزشكی تهران، دبیر کارگاه مشورتی و هماهنگی داوران فصلنامه انديشه و رفتار،  -5

1- «Bipolar Depression: Cllinical Pictures and Treatment»،  ،بخش اختالالت خلقی کارگاه اختالالت خلقی دوقطبی(Mood 

Disorders Section)  1/1/1335ران، همايش ساالنه انجمن روانپزشكان ايران، يان اپزشك  روانانجمن 

هنای داروينی خودکشنی، اولنین سنمینار سراسنری مطالعنه رفتارهننای         افسنردگی و خودکشنی در اخنتالل دوقطبنی، کارگناه درمننان     منديريت درمنان   -3

 5/11/1331خودکشی و راهكارهای پیشگیری از آن در ايران، دانشگاه علوم پزشكی ايران، 

 31/11/1313، دانشكده علوم رفتاری و سالمت روان، تشخیص اختالالت طیف دوقطبیکارگاه  -3

  11/3/1313صدر،  یپزشك  روانمارستانیپرخاشگر، ب ماریو کنترل ب یكيزیکارگاه مهار ف -5

   11/3/1313صدر،  یپزشك  روانمارستانیو عوارض آن، ب یپزشك  روانيکارگاه داروها -3

 3/11/1313، دانشكده علوم رفتاری و سالمت روان، تشخیص اختالالت طیف دوقطبیدومینكارگاه  -1

 :ها ساير سخنراني( 3)
 1331، آبان (ع)، بیمارستان  امام حسین مروری  بر اختالالت  روانپزشكی در بیماران  مبتال به اسكلروز مولتیپل-1

  13/1/1331، بیمارستان روانپزشكی ايران، افسردگی مقاوم به درمان -1

 5/3/1331روانپزشكی تهران،  ، انستیتواسكلروز مولتیپل و کوموربیديته های روانپزشكی-3

 11/1/1333، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، طبقه بندی اختالالت نوروتیك و وابسته به استرس-3
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 3/3/1333، انستیتو روانپزشكی تهران، عاليم روانپزشكی در بیماريهای نورولوژيك -5

3- Bipolar-Obsessive Compulsive Disorder، 1/3/1333هران، انستیتو روانپزشكی ت  

 خمینی، بیمارستان امامهای پزشكی،  سمینار جايگاه روانپزشكی در ساير رشته ،قطبی و دوقطبی در مولتیپل اسكلروزيس اختالالت خلقی يك -1

13/1/1335 

 سمینار مولتیپل اسكلروزيس ، اجباری در مقايسه با گروه شاهد -فزونی اختالل وسواسی: اختالالت اضطرابی در مولتیپل اسكلروزيس -3

 11/1/1335روانپزشكی، انستیتو روانپزشكی تهران،  -و اختالالت عصب

1- Peer review in medical journals، ،3/3/1335 انستیتو روانپزشكی تهران 

11- Manifestations and treatment of neuropsychiatric aspects of dementiaروزه تشخیص و درمان دمانس و  ، سمینار يك

 13/3/1335 انستیتو روانپزشكی تهران،بیماری آلزايمر، 

هنای خناص، سنالن     های خناص، بنیناد امنور بیمناری     های نوين علمی در تشخیص و درمان بیماری ، کنگره يافتهروانپزشكی و مولتیپل اسكلروزيس  -11

 13/1/1335شخیص مصلحت نظام، های مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع ت همايش

 1/11/1333 انستیتو روانپزشكی تهران،، نقد مدل اختالالت طیف دوقطبی-11

 13/1/1333انستیتو روانپزشكی تهران،، ابهام در تعريف، تنوع در اثربخشی، اشتراک در عنوان: کننده خلق داروهای تثبیت -13

، سنمینار ينك روزه اخنتالالت خلقنی بنا شنروع زودرس، مجموعنه روانپزشنكی         نوجواننان هنای تشخیصنی اخنتالل دوقطبنی در کودکنان و       چالش -13

 31/1/1333، (ع)بیمارستان امام حسین 

 1333 11/3، (ع)اختالالت خلقی و سوءمصرف مواد، مجموعه روانپزشكی بیمارستان امام حسین  -15

 5/1/1333جمن علمی روانپزشكان ايران، کتابخانه ملی ايران، الیانه انه تشخیص، نهمین همايش ساختالالت خلقی مقاوم به درمان و مقاوم ب -13

11- Aggression ،13/1/1333های هفتگی انستیتو روانپزشكی تهران،  سخنرانی 

زشنكی  های دارويی در اختالالت دوقطبی، مرکزتحقیقات بهداشت روان، دانشنگاه علنوم پ  روزه درمانسمینار يكکلیات درمان اختالل دوقطبی،  -13

 .53/7/5913ايران، 

-1ی روانپزشننكان اينران، بیمارسننتان مننیالد، تهننران،   منندهمننین همننايش پینناپی انجمنن عل  . ارتبناط اخننتالل شخصننیت منرزی بننا اخننتالل دوقطبنی     -53

2/3/5913. 

 5/9/5931وسواس در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی، بیمارستان آيت اله طالقانی، تهران،  -21

 51/55/5931، تهران، (ص)ی امروز، بیمارستان حضرت رسول پزشك  روانجايگاه لیتیوم در  -25

ها در درمنان اخنتالل دوقطبنی، بیمارسنتان خورشنید، اصنفهان، دانشنگاه علنوم پزشنكی          سمینار جايگاه انواع روش، کلیات درمان اختالل دوقطبی -22

 1/7/5935 اصفهان،

هنا در درمنان اخنتالل دوقطبنی، بیمارسنتان خورشنید،       سنمینار جايگناه اننواع روش   ، ها در درمان اخنتالل دوقطبنی  وتیكپسیكجايگاه لیتیوم و آنتی -29

 1/7/5935 اصفهان، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،

 7/3/5932ی تهران، پزشك  روان، انستیتو سويی با مدل طیفیسويی و ناهمهم :DSM-5اختالل دوقطبی در  -21

 55/2/5939های مديريت اختالل دوقطبی، بیمارستان نور، اصفهان، بالینی دشوار درمان اختالل دوقطبی، سمینار دشواریهای نمونه -21

، هنای ارگانینك  ی در درمنان اخنتالل دوقطبنی و همبنودی    پزشنك   روانداروشناسنی  مقايسه داروهنای منؤثر در درمنان اخنتالل دوقطبنی، سمپوزيوم      -26

 51/7/5939، تهران، (ص)بیمارستان حضرت رسول اکرم 

نمنای  : الل دوقطبنی عندم توافنق در تشنخیص اخنت    ، سنمپوزيوم  يك در مديريت اختالل دوقطبی غالنب اسنت؟  کدام: تشخیصیتشخیصی يا کمبیش -27

 5939مهر  29ان ايران، بیمارستان میالد، تهران، پزشك  روانسی و يكمین همايش سالیانه انجمن علمی ، اجتماعی-فرهنگی

 سنی و يكمنین همنايش سنالیانه    ، DSMمسنیر جديند اخنتالالت دوقطبنی در نسنخه پننجم        سنمپوزيوم ، DSMمدل طیف دوقطبی در نسنخه پننجم    -21

 5939مهر  21ان ايران، بیمارستان میالد، تهران، پزشك  روانانجمن علمی 
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سنايكوتیك، سننمینار پیشنگیری، درمنان و مراقبنت از بیمناران سننايكوتیك،       هنای راينا اخنتالالت سننايكوتیك و عنوارض داروهنای آنتنی       درمنان  -11

 13/1/1313بیمارستان میالد، شهريار، 

 13/11/1313تشخیصاختالالتطیفدوقطبی، برای پزشكان عمومی و روانشناسان، بیمارستان شهید غرضی، اصفهان،  -31

بیمارسنتان شنهید غرضنی،    ، ان و سناير متخصصنان پزشنكی   پزشنك   روانی، بنرای  پزشنك   روانهنای غینر    سايكوفارماکوتراپی در افراد دچنار بیمناری   -31

 13/11/1313اصفهان،

ان پزشننك  روانسنی و دومنین همنايش سنالیانه انجمنن علمنی       ، یمقاومبهدرمانپزشنك   روانمنديريتاختالالت سنمپوزيوم  مديريتافسنردگی مقاومبهندرمان،    -31

 1313مهر  11ايران، بیمارستان میالد، تهران، 

 11/3/1313 یدانشگاهعلومپزشكیكاشان؛ کاشان،پزشك  رواندرماناختالالتخلقی، برای گروه  -33

پزشنكی   ی، مرکنز آموزشنی درمنانی روان   منرز  هنای تشخیصنی اخنتالل شخصنیت     سمپوزيوم چنالش مرزی،  های تشخیصی اختالل شخصیت چالش -33

 11/3/1315ايران، تهران، 

 13/1/1315های رازی، تهران،  مرکز همايش ،علوم اعصاب پايه و بالینی مین کنگرهمناظره نوروفیدبك، پنج -35

 15/1/1315، (تولید و انتشار علم)علمی، پنجمین و پنجمین نشست علمی کتابخانه حسینیه ارشاد های  فعالیتای در  حرفهاخالق  -33

 11/11/1315پزشكی،  ، بخش روان(ع)، بیمارستان امام حسین تشخیص و مديريت  اختالل استرس پس از جنگ -31

 :ها فعاليتساير ( 4)
 (http://ravanpezeshkan.com)ان پزشك  روانسايت  اندازی وب راه -1

(VI پژوهشيتجارب: 
 

 هاي پژوهشيطرح( 1)
 1313طرح غربالگری سرطان مری در بندر ترکمن، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی،  -1

نامنه دوره  پاينان ]؛ 1315بررسی شیوع و اتیولوژی عفونتهای حاد تنفسنی تحتنانی در بیمناران بسنتری در بخنش اطفنال بیمارسنتان شنهدای تجنريش،           -1

 [زاده دکتر عباس مؤمن: ؛ استاد راهنماپزشكی عمومی

؛ یپزشنك   رواننامنه دوره تخصصنی   پاينان ]؛ 1331مقايسه اثر باکلوفن وکلونیدينبر آزمون هنامیلتون بنه دنبنال تنرک منواد افینونی،  بیمارسنتان روزبنه ،         -3

 [تر شاهین آخوندزاده و دکتر سید محمد اسعدیدک: دکتر سید علی احمدی ابهری؛ اساتید مشاور: استاد راهنما

، ستاد پیگیری و ارزيابی خسارات وارده به بهداشت کشور در جريان اشنغال کوينت توسنط عنراق، وزارت     CIDIاعتباريابی پرسشنامه ساختاريافته  -3

 .همكار اصلي؛ 1331بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،

دانشگاه علنوم پزشنكی تهنران،     ،DSM-IV(SCID)نسخه  فارسی  مصاحبه  ساختار يافته تشخیصی برای  بررسی  پايايی ، روايی  و قابلیت اجرای -5

 .همكار اصلي؛ 1333

انسنتیتو روانپزشنكی   ؛قطنب علمنی،   بیمارسنتان روانپزشنكی ايران  کنننده به  بررسی سیر و پیامدهای  اختالل  دو قطبی  ننوع  ينك  در بیمناران  مراجعنه     -3

 .مجري طرح؛ 1333 -33،دانشگاه علوم پزشكی ايران و مرکز تحقیقات بهداشت روان، تهران

و مرکننز  انسنتیتو روانپزشنكی تهنران   ؛قطنب علمننی،  (BSDS) بررسنی پاينايی و رواينی نسننخه فارسنی مقیناس تشخیصنی اخننتالالت طینف دو قطبنی         -1

 .مجري طرح؛ 1335 دانشگاه علوم پزشكی ايران، ،تحقیقات بهداشت روان
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دانشنگاه علنوم    شنده،  زداينی  افنراد تحنت درمنان نگهدارننده بنا متنادون و افنراد سنم        : ارزيابی طولی عاليم عاطفی در دو گروه وابسته به منواد افینونی   -1

 .مجري طرح؛ 1333-33 مرکز تحقیقات بهداشت روان، پزشكی ايران،

، و مرکنز تحقیقنات بهداشنت روان    انسنتیتو روانپزشنكی تهنران   ارزيابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتال به اخنتالل دوقطبی،قطنب علمنی،      -51

 .مجري طرح؛ 5917

مجرري  ؛ 5911مرکنز تحقیقنات بهداشنت روان،    مرحله دوم ارزيابی طولی وضعیت بنالینی بیمناران بسنتری مبنتال بنه اخنتالل دوقطبنی ننوع ينك،           -55

 .طرح

م بررسی ويژگی های بالینی و دموگرافیك بیمناران مبنتال بنه افسنردگی مخنتلط در بیمناران افسنرده مراجعنه کنننده بنه بیمارسنتان هنای روزبنه ، امنا               -11

 .همكار اصلي؛ 1331، دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهرانی رازی، حضرت رسول و سنندج، پزشك  روانحسین، 

دانشنگاه  در اقدام  کنندگان به خودکشنی، بنه روش خودسنوزی و مسنمومیت بنا دارو،        IIو  Iای تعیین اختالالت روانپزشكی محور مطالعه مقايسه -13

 .همكار اصلي؛ 1331، علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران

در  یاخنتالالت دوقطبن   یغربنالگر  یبنرا ( BSDS) یدوقطب فیط یصیتشخ اسیو مق( MDQ) یپرسشنامه اختالل خلق یژگيو و تیحساس نییتع -13

 .مجري طرح؛ جو فاطمه جهان ،یزدانییدکتر الهام گوران، دکتر عل ،یندر یسارا سبحان: همكاران س؛ياسكلروز پلیمبتال به مالت مارانیب

 ،ینجمنه طهماسنب   ،یسوسنن قهرمنان   ،ینندر  یسارا سبحان: همكاران ك؛ينوع  یمبتال به اختالل دوقطب مارانیب تيرها در مدي  مشكالت خانواده نییتب -15

 .مجري طرح؛ دکتر معصومه دژمان

نجمنه   ،یسوسنن قهرمنان   ،یزهنره انصنار  : همكناران  ؛یپزشنك   روانمناران یدر ب یاقندام بنه خودکشن    یبرا یریگ میتصم نديعوامل مؤثر درفرآ یبررس -13

 .مجري طرح؛ یپناغ یلیدکتر ل ،یطهماسب

: ؛ همكناران های بیماران مبنتال بنه اخنتالل دوقطبنی ننوع ينك در خصنوص ماهینت بیمناری و عندم پنذيرش درمنان داروينی              تبیین ديدگاه خانواده -11 

 .مجري طرح؛ احمديان فهیمه ، پناغی لیلی، دکتر نوروزپور مرضیه، موسوی نسیم

 :عنوان استاد راهنما بهها  ن نامهپاياهدايت ( 2)
 شنكی پزنامهدسنتیاری تخصصیروان  نپاينا بررسی شیوع مادام العمر اختالالت خلقی، اضطرابی، و پسیكوتیك در بیماران مبتال به مولتیپل اسنكلروزيس،  -1

 .1331-33دانشگاه علوم پزشكی ايران ،،(دکتر جعفر عطاری مقدم)

،  شكی ايران در مدت دو ماهپزبستری در بیمارستان روان I دو قطبی اختاللای مبتاليان به شدت عاليم وسواس در دوره مانی و بررسی فراوانی-1

 .1333 ،دانشگاه علوم پزشكی ايران ،(دکتر مینا عطايی)شكی عمومیپزنامه  نپايا

شكی پزنامه   نپايا، مراجعه کننده به انجمن ام اس ايران در مدت دو ماه مبتال به اسكلروز مولتیپلبیماران شدت عاليم وسواس در  و بررسی فراوانی-3

علوم پزشكی ايران،(روش دکتر سمیه نیك)عمومی  .1333 ،دانشگاه 

دانشگاه علوم ، (دکتر هادی تیموری)شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا، صرعدر بیماران مبتال به  شكیپزرواناختالالت  فراوانیبررسی  -3

 .1333-35پزشكی ايران، 



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 11  

دانشگاه  ،(دکتر محمدرضا هرمزی)شكیپزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا،(MDQ)پرسشنامه اختالل خلقی  نسخه فارسی بررسی پايايی و روايی-5

 .1333-33علوم پزشكی ايران، 

سال  ان به بیمارستان ايران درگاجباری دوقطبی و غیردوقطبی در مراجعه کنند -مقايسه فراوانی انواع عاليم وسواس و اجبار در بیماران وسواسی -3

 .1333-33، (دکتر آرش علیزاده)شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا،35-1333

ن نامه پايا، 33بررسی فراوانی شاخص های اختالل طیف دوقطبی در بیماران با افسردگی ماژور بستری در بیمارستان روانپزشكی ايران در سال  -1

 .1333-31، (گل دکتر فاطمه زلفی)شكی عمومیپز

شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا،افیونی و غیر وابسته به مواد شبهوضعیت بالینی و سیر اختالل دوقطبی نوع يك در دو گروه وابسته مقايسه  -3

 .1333-33، (دکتر عاطفه قنبری جلفايی)

دکتر )شكی پزمهدستیاری تخصصیرواننا نپايابررسی پايايی و روايی نسخه فارسی مقیاس بینش اختالالت خلقی در بیماران اختالل دوقطبی يك،  -1

 .1333-33، (هاجر احمدی وزماليی

دکتر علی )شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا،تعیین میزان عدم پذيرش دارويی و عوامل مرتبط با آن در اختالل دوقطبی نوع يك -11

 .1333-33،(شريفی

نامهدستیاری  نپايا، دوقطبی نوع يك بستری در بیمارستان روانپزشكی ايرانبررسی عوامل مرتبط با عود در بیماران مبتال به اختالل  -11

 .1331-31 ،(دکتر آيدا طاهری)شكی پزتخصصیروان

ی ايران در دومقطع زمانی هنگام بستری و شش ماه پزشك  روانمرکز آموزشی درمانی  Iتعیین کیفیت زندگی بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع  -11

 .1331-31، (دکتر کامبیز  زنگنه)شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايابعد، 

امهدستیاری تخصصیروان نپايا. بررسی عوامل خطر اقدام به خودکشی در پیگیری بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع يك -13 دکتر سمانه )شكی پزن

 .11/11/1311: تاريخ دفاع .1331-11، (نژادتیموری

های ی ايران در سالپزشك  روانی بین اپیزودهای خلقی در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع يك بستری در بیمارستان پزشك  روانعاليمبررسی  -13

 .1331-11، (صدف کهوکهردکتر )شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا، 1331-1331

شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان  نپايا،یايرانپزشك  روانکنندهبهبیمارستان  مراجعه 1 بررسیروايیوپايايیپرسشنامهنگرشدارويیدربیماراندوقطبینوع -15

 .11/3/1311: تاريخ دفاع.1311-11، سرا دکتر شبنم نوحهو وحید شريعتسید دکتر: ، اساتید مشاور(دکتر بهنام شريعتی)

امهدستیاری تخصصیروان ناياپ، دو قطبی نوع يكمیزان پذيرش درمان دارويی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به اختالل  -13 دکتر )شكی پزن

دفاع.1311-11، (سحر حسنی  .1/3/1311: تاريخ 

، ی ايرانپزشك  روانگیری بیماران بستريدر مرکز آموزشی درمانی سال پیبررسی میزان هزينه اختالل دو قطبی نوع يك و عوامل مرتبط با آن طی يك -11

دفاع ،(علی شیرخداشهابدکتر )شكی پزتخصصیروانن نامهدستیاری پايا  .1313: تاريخ 

زهرا دکتر )شكی پزن نامهدستیاری تخصصیروانپايا، یپزشك  روانپذيرش درمان با داروهای ضدافسردگی در بیماران سرپايی  زانیتعیین م -13

 .1313: تاريخ دفاع، (قربانی
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شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان   نپايامفتامین، ابستری دوقطبی نوع يك با و بدون مصرف متی در بیماران پزشك  روانمقايسه الگوی عاليم  -11

 .13/1/1313 :دفاع خيتار ،یدکتر کاوه علو: استاد مشاور، (الهام گوراندکتر )

، کننده به بیمارستان ايران  دوقطبی مراجعه کیفیت زندگی بیماران ابررسی ارتباط عملكرد شناختی در حوزه های حافظه، توجه و تمرکز ب -11

 :دفاع خيتار، دکتر مسعود احمدزاد اصل ،دکتر سیدوحید شريعت: مشاور اناستاد، (امین خیرالهی دکتر)شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان   نپايا

13/11/1315. 

فاطمه  دکتر)شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان   نپايا، ، 1311در سال  مارستانیشده از ب صیترخ مارانیدر ب ایحاد مان عاليميادآوریزانیم یبررس -11

 .مسعود احمد زاد اصلامیرحسین جاللی و دکتر دکتر : مشاور اناستاد، (زارعین

 :عنوان استاد مشاور بهها  نامهنپاياهدايت ( 3)

نامه پزشكی عمومی  ، پايان1331در سال ( ص)کنندگان به درمانگاه غدد بیمارستان حضرت رسول  بررسی فراوانی اختالل دوقطبی در مراجعه -1

 .دکتر عاطفه قنبری جلفايی: ، استاد راهنما(دکتر هاجر حسینی)

، (دکتر پری قدمگاهی)نامه پزشكی عمومی  های دموگرافیك بیماران مبتال به اختالالت خلقی بستری شده در بیمارستان ايران، پايانبررسی ويژگی -1

 .جلفايیدکتر عاطفه قنبری : استاد راهنما

و کیفیت زندگی در همسران بیماران دوقطبی نوع يك و مقايسه آن با گروه کنترل،  پايان -3 نامه بررسی رضايت زناشويی، رضايت جنسی 

 .دکتر لیلی پناغی: نرگس چیمه، استاد مشاور دکتر: استاد راهنما، (مرضیه حسنی) درمانیروانشناسی خانواده کارشناسی ارشد

-شبنم نوحه دکتر: استاد راهنما،(حاجی اسدی دکتر)شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا،محور يك در اختالل دوقطبی نوع يكهای همبودی -3

 .سرا

نامه ، پايانهای اختالل فوبی اجتماعیو نشانه عاليمکاهش  در با درمان دارويی( STDP)مدت پويشی کوتاهدرمانی روانمقايسه اثربخشی روان -5

 .15/11/1311: تاريخ دفاع .محمدکاظم عاطف وحیددکتر : ، استاد راهنما(محمدی مقدمدکتر مهريار ندر)انشناسی بالینی رودکترای 

نامهدستیاری  نپايا،شده از بیمارستانمرخص تر دوره حاد مانیا برای تشخیص اختالل دوقطبی در بیماران تازههای کاربردیشناسايی عالمت -3

 .1313: تاريخ دفاع.امیر حسین جاللی دکتر :استاد راهنما، (سولماز اعالئیدکتر )شكی پزتخصصیروان

عوامل مرتبط با آن در بیماران دوقطبی نوع يك -1  دکتر:استاد راهنما، (سمیه تاتدکتر )شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان نپايا.بررسی میزان عود و 

 .1313: تاريخ دفاع.سراشبنم نوحه

زينب ) کارشناسی ارشد دانشگاه تهراننامه ، پايانهای طیف دوقطبی در بیماران مبتال به اختالالت خلقی در دوره افسردگیبررسی مالک -3

 .1313: تاريخ دفاع.محمدعلی بشارت دکتر: استاد راهنما، (خجوی

نامه  ، پايانپس از ترک اوپیويید بروز پیدا کرده استشان در فاصله کوتاه عاليمبررسی سیر بیماری دوقطبی و عوامل مؤثر بر آن در بیمارانی که  -1

 .سیدوحید شريعتدکتر : ، استاد راهنما(فردينا رجبیدکتر )پزشكی عمومی 
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های افراد طراحی پروتكل فراتشخیصی مبتنی بر افكار تكرارشونده منفی و مقايسه کارآمدی آن با پروتكل فراتشخیصی بارلو در کاهش نشانه -11

دکتر رسول : ، استاد راهنما(مهدی اکبریدکتر )نامه دکترای تخصصی روانشناسی بالینی های اضطرابی و افسردگی همايند، پايانتاللمبتال به اخ

 .13/3/1313: تاريخ دفاع.دکتر الدن فتی: روشن، استاد مشاور ديگر

دکتر )نامه پزشكی عمومی  پايانبررسی شیوع طیف اختالالت دوقطبی در بیماران جسمی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی تهران،  -11

دفاع.دکتر عاطفه قنبری جلفايی: ، استاد راهنما(سمانه عطايی  .1313: تاريخ 

-ال به اسكیزوفرنی در مرکز آموزشیآمفتامین با بیماران مبتايكوز ناشی از متشناختی بیماران مبتال به سهای جمعیتبررسی و مقايسه ويژگی -11

 .سیدوحید شريعت دکتر:استاد راهنما، (جواديانسكینه دکتر )شكی پزنامهدستیاری تخصصیروان  نپايا، 11-11درمانی ايران، تهران در سالهای 




