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  (1331) اهواز -(سمپاد)علوم تجربي از دبیرستان شهید بهشتي ديپلم 

 (1311) تهراندانشگاه علوم پزشكي  ازپزشكي ای دکترای حرفه 

 (1311) ايراندانشگاه علوم پزشكي  ازروانپزشكي  يتخصص(بورد پره) گواهینامه 

 اول، رتبه (1311) ايراندانشگاه علوم پزشكي  ازروانپزشكي  يتخصص (بورد) دانشنامه 

  (تا کنون 1311)ايران پزشكي دانشگاه علوم پزشكی دانشكدهاستاديار 

 (1939تا  1931)پزشكان ايران مسئول کمیته رزيدنتي انجمن علمي روان 

 

(I تأليفات 
 

 ها مقاله
 

 :(Original Articles) هاي پژوهشي اصيل مقاله
1- Noorbala AA, Arbabi M, Shalbafan MR. (2010). Psychological Dimensions in Patients admitted in Imam 

Khomeini General Hospital in Tehran. Iranian Journal of Psychiatry, 5(2):51-4. 
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2- Shalbafan M, Mohammadinejad P, Shariat SV, Alavi K, Zeinoddini A, Salehi M, Askari N, 

Akhondzadeh S. (2015). Celecoxib as an Adjuvant to Fluvoxamine in Moderate to Severe Obsessive-

compulsive Disorder: A Double-blind, Placebo-controlled, Randomized Trial.Pharmacopsychiatry. 48(4-

5):136-40. 

3-Hakim Shushtari M, Alavi K, Alizadeh F,  Bidaki R, Najarzadegan MR, Shalbafan M, Yazdian 

P(2015). The comparison of Obsessive-Compulsive Personality Disorder and Traits in mothers of 4 -11 years 

children having OCD Vs control group. Acta Medica Scientia, 02 (07):108-11. 

4-Esalatmanesh S, Abrishami Z, Zeinoddini A, Rahiminejad F, Sadeghi M, Najarzadegan MR, Shalbafan 

MR, Akhondzadeh S(2016). Minocycline combination therapy with fluvoxamine in moderate‐to‐severe 

obsessive–compulsive disorder: A placebo‐controlled, double‐blind, randomized trial. Psychiatry and clinical 

neurosciences.70(11):517-26. 

 

 (:Letter to Editor)نامه به سردبير
جديد، دورپزشكي و دور فناوريهای . (۵۹۳۱)شيرازي الهام، حکيم شوشتري ميترا، شالبافان محمدرضا، هادي فاطمه، بيدکي رضا-1

 ۲۶۳-۲۶۲( :۴) ۲۲ ;.مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ايران. روانپزشكي

 :ساير مقاالت
1Shalbafan M. (2016). Young Psychiatrists’ Activities at the IC of AFPA, in Colombo, Sri Lanka.The Bulletin 

of the AFPA, 3 (2), 35-6. 
.مقاله با موضوع آموزش همگاني در زمینه اختالالت روانپزشكي در روزنامه ها و مجالتي چون جام جم، طبیب، قدس، سپید و مثلث111و انتشار بیش از   

 

 :ها رهگمقاالت کنچکيده 
روانپزشكان سي امین همايش ساالنه انجمن علمي ارايه شده در. کوريكولوم آموزشي؛ پیشنهادها و درخواست ها(. 1312)شالبافان، محمدرضا -1

 .1312مهرتهران، ،میالد، بیمارستان ايران

: بررسي مقايسه ای وضعیت آموزش اختالالت خلقي در ايران با ساير نقاط جهان. (1313)نجارزادگان، محمدرضا؛  شالبافان، محمدرضا-2

 .1313مهر تهران،،میالد ، بیمارستانمین همايش ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايرانو يكسي ارايه شده در. مقاله مروری

بررسي مقايسه ای فراواني تشخیص اختالالت . (1313)، محمدرضا؛  شالبافان، محمدرضاتاجيک اسماعيلي، سوده؛ نجارزادگان -3

ارايه شده . توسط دستیاران سطوح مختلف و ساير درمانگران 1312خلقي در بیماران سرپايي مراجعه کننده به انستیتو روانپزشكي تهران در سال 

 .1313مهرتهران، ، میالد، بیمارستان مین همايش ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايرانو يكسي در

ايوان شمس، ، خانواده و سالمت جنسيكنگرهششمینارايه شده در . از مواد يناش يبه اختالالت جنس ينگاه. (1311)شالبافان، محمدرضا -1

 .1311دی تهران، 

چهارمین همايش رواندرماني شناختي ارائه شده در  .جايگاه رواندرماني در برنامه آموزش دستیاران روانپزشكي. (1315) شالبافان، محمدرضا -5

 .1315ارديبهشت تهران، ، میالدبیمارستان ، رفتاری

چهارمین ارائه شده در  .رويكرد شناختي رفتاری پیشگیری از عود در درمان مجرمین جنسي. (1315) شالبافان، محمدرضادادفر، محبوبه؛  -6

 .1315ارديبهشت تهران، بیمارستان میالد، ، همايش رواندرماني شناختي رفتاری
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7-Shalbafan M, Donboli S(2016).An Overview Of Substance Induced Sexual Disorders. 10th International 

Annual Adiction Science Congress, Razi International complex,Tehran, Iran, September 2016. 

ساالنه انجمن  شيهما نیمسوو  يارايه شده در س. 1315سال  يروانپزشك يبه آزمون دانشنامه تخصص ينگاه.(1315) شالبافان، محمدرضا -1

 .1315مهرتهران، الد،یبیمارستان م ران،يروانپزشكان ا يعلم

 يو علوم اجتماع يبر رابطه علوم شناخت یمرور:يارتباطات انسان ياقتصاد عصب شناخت.(1315) شالبافان، محمدرضاحسيني مقدم، محمد؛ -1

 .1315مهر تهران،  الد،یبیمارستان م ران،يروانپزشكان ا يساالنه انجمن علم شيهما نیمسوو  يارايه شده در س. در آن یباز هينظر گاهيو جا

10-Shalbafan M, Moghaddam MH(2016). Cognitive Trends in Making Sacrifice: How one Forfeits 

his/herBenefit Regarding the Benefit of All.XXII World Congress of the World Association of Social 

Psychiatry, Hotel Ashok, New Delhi, India, December 2016. 

11- Malekpour F, Moghaddam MH, Shalbafan M(2016).Neuro-economics of Human Communications: 

A Review onInter-relations of Social and Cognitive Sciences and the Role ofGame-Theory. XXII World 

Congress of the World Association of Social Psychiatry, Hotel Ashok, New Delhi, India, December 2016. 

12- Shalbafan M, Malekpour F, Eftekhar Ardebili M, Shirazi E, Hoseini Moghadam M, Hadi F(2016). An 

overview on the role of serotonergic system for treatment of Obsessive-Compulsive Disorder, 

Clomipramine to Ondansetrone: A literature review. 5thBasic and clinical Neuroscience Congress, 

Razi International complex,Tehran, Iran, December 2016. 

. يك مطالعه مروری: نگاهي به اثر ضدافسردگي ها بر عملكرد جنسي.(1315) ؛ دنبلي، سونيا؛ هادي، فاطمهشالبافان، محمدرضا -13

 .1315نخستین کنگره اختالالت خلقي، مرکز همايش های رازی، تهران، بهمن 

 

 :ها کتاب
 نیماژانتشارات : تهران. (مجموعه شعر)قرار مالقات پشت سعديه.(1311) شالبافان، محمدرضا -1

مجموعه آثار چهارمین جشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي )اين منم خط چهارم. (1315)(گردآوری)شالبافان، محمدرضا -2

 .دانشگاه علوم پزشكي تهرانانتشارات : تهران .(کشور

 .(مجموعه آثار پنجمین جشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي کشور)تا شب نوشت باران. (1315) (گردآوری)ان، محمدرضاشالباف -3

 .کردگاریانتشارات : تهران

(II تجارب اجرايي 
 

 :هاي کنوني توليؤمس -الف
 6/11/1939، از ايراندانشگاه علوم پزشكي  دانشكده پزشكي، يپزشك  روانگروه  وقتتمام عضو هیئت علمي -1

 ان ايرانپزشك  روانانجمن علمي » انتشارات»و » آموزش»  عضو کمیته-2

 :هامسئوليتساير  -ب
 1939-1931طبیب سردبیر مجله  -1
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 (1939تا  1931)رانيروان پزشكان ا يانجمن علم يدنتيرز تهمسئولكمی -2

 1939تا  1932پزشكي ايران از دستیار ارشد روانپزشكي دانشگاه علوم -9

 1931-1931دبیر کانون ادبي انديشه دانشگاه علوم پزشكي تهران -9

 1931-1932» همین فردا بود»مدير مسئول ماهنامه ادبي، صنفي دانشجويي -5

 1939عضو تحريريه روزنامه قدس از -6

 1933تا  1939عضو تحريريه روزنامه همشهری از  -1

 1939تا  1939روزنامه کارگزاران از عضو تحريريه  -3

 1931تا  1936از ( ايكنا)عضو تحريريه خبرگزاری قرآني ايران -3

 1933-1932عضو تحريريه نشريه طبیب -11

 1931تا  1935دبیرکل کانون های ادبي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از  -11

 1936تا  1932از ( سه دوره)دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهراننماينده منتخب دانشجويان در هیات نظارت برنشريات  -12

 1936-1939نماينده منتخب دانشجويان در هیات مرکزی نظارت برنشريات دانشجويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از  -19

 1939: عضو هیات موسسان نخستین دوره مجمع ملي جوانان تهران -19

 1939:در مجمع ملي جوانان تهران نماينده فدراسیون ادبي -15

 تا کنون 1935مرداد: عضو دفتر توسعه آموزش بیمارستان روانپزشكي ايران-16

 تاکنون 1935آبان : عضو کمیته آموزش پزشكي عمومي گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران-11

 

 :هاي اجراييمشارکت در پروژه -پ
 1939مهر -هتل اوين: های سالمت روان تهرانعضو کارگاه راهبردی تدوين سیاست  -1

 تا کنون 1311از خرداد ي دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشك  کارورزان برای  OSCEدر برگزاری امتحان  مشارکت -2

 

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

 1935شهريور پنجمین جشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي کشور، تهران 

 1939-1932سلسه نشست های نقد کتاب دانشجويي، تهران، دانگاه علوم پزشكي تهران، 

 

II-هاهمايش/سمينارها اجرايي دبير: 

 1935ارديبهشت  ،چهارمین همايش رواندرماني شناختي رفتاری، تهران، بیمارستان میالد -1

 

III- ها کنگره کميته علمي يت درعضو: 

 1935ارديبهشت ،رواندرماني شناختي رفتاری، تهران، بیمارستان میالدچهارمین همايش  -1

 1935پنجمین جشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي کشور، تهران شهريور  -2

 1936 اهوازآبانجشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي کشور،  ششمین-9

IV- هاهمايش/عضويت در کميته اجرايي سمينارها: 

 1935چهارمین همايش رواندرماني شناختي رفتاری، تهران، بیمارستان میالد، ارديبهشت  -1
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 1932ششمین همايش سراسری اختالالت خواب، تهران، دانشكده علوم تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي، آبان  -2

 1311آبان  13تا  11، تهران ، بیمارستان میالد،ان ايرانپزشك  روانبیست و نهمین همايش سالیانه انجمن علمي  -9

 1312تهران، آبان ،الدیم مارستانیب، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمي  امین سي -9

 1313مهر  25تا  22، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمي  سي و يكمین -5

 1311مهر  21تا  21، بیمارستان میالد، تهران، ان ايرانپزشك  روانهمايش سالیانه انجمن علمي  سي و دومین -6

 

V- هاهمايش/داوري مقاالت در سمينارها: 

 1935 بهشتيارد الد،یم مارستانیتهران، ب ،یرفتار يشناخت يرواندرمان شيهما نیچهارم-1

 1935پنجمین جشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي کشور، تهران شهريور  -2

 1936ششمین جشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي کشور، اهواز آبان  -9

 1939نخستین جشنواره موضوعي نشريات دانشجويي، تهران، دانشگاه تهران،  -9

 1939دومین جشنواره ادبي دانشجويان دانشگاه های تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران،  -5

 1939پزشكي ايران، بیمارستان رسول اکرم،  نخستین جشنواره شعر دانشجويان دانشگاه عوم -6

 1932نخستین جشنواره شعر کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تهران،  -1

 

 داوري براي مجالت -ث
1-IJPBS(Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences)(دانشگاه علوم پزشكي مازندران) 

 (جهاد دانشگاهيپژوهشكده ) بیماری های پستانفصلنامه  -2

9- Psychiatry Research 

9- Medical Journal of Islamic Republic of Iran 

 

(III ها  ها و انجمن عضويت در سازمان 
 

 (Iranian Medical Association)عضو سازمان نظام پزشكي جمهوری اسالمي ايران -1

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

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

 (1939) درماني ايران انجمن علمي روان پیوستهعضو  -9

(IVهاي تخصصي اهگشرکت در کار 
 

 1312انستیتو روانپزشكي تهرانپايیز  ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،زندگيي تربیت مربي مهارت های آموزشکارگاه  -1

 1311، دانشگاه علوم پزشكي ايران،روش تحقیقکارگاه -2

 1312انستیتو روانپزشكي تهرانبهار  ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،خودکشي و رسانهکارگاه  -3

 1313بیمارستان رسول اکرم، بهار دانشگاه علوم پزشكي ايران،  و پروتكل های درماني آن،  rTMSآشنايي با کارگاه  -1

 1312انستیتو روانپزشكي تهرانپايیز  ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،ي آسیب شناسي بي وفايي در روابط زوجینآموزشکارگاه  -5
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 1311انستیتو روانپزشكي تهرانپايیز  ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،تربیت پژوهشگرکارگاه  -6

 1311اسفند ، دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده پزشكي، تصويربرداری مغز در روانپزشكيکارگاه  -3

 1315تیر ، دانشگاه علوم پزشكي ايران،بیمارستان روانپزشكي ايران، ثبت اختراعکارگاه  -1

1- How to review a paper ،1311، دی رانتهدانشگاه علوم پزشكي  ،دانشكده پزشكي 
10- Leaderhip and professional skills in Psychiatry, Oct,2015, Tehran. 

11- Leaderhip for Young Psychiatrists, IC of the Asian Federation of Psychiatric Associations,May, 2016, 

Colombo, Sri Lanka. 

12-Scientific Writing, IC of the Asian Federation of Psychiatric Associations,May, 2016, Colombo, Sri 

Lanka. 
 1313تهران،بیمارستان روانپزشكي رازی، ،درمان اختالالت جنسيکارگاه  -13

11- Endnote 1315، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، آذر 

 1315پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، آذر پیرادانشكده ، روش تحقیق کیفي مقدماتي -15

 1315 باندانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، آسخنراني موثر، -16

 

(V  موزشيآتجارب 
 

 :تدريس( 1)
 تا کنون 1311مباحث مختلف روانپزشكي برای دانشجويان پزشكي و دستیاران روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران از  -1

 1311، بیمارستان حافظ ، دانشگاه علوم پزشكي شیراز، آذر  OSCEکارگاه آموزش مهارت های بالیني روانپزشكي -2

 1315 بان، بیمارستان حافظ ، دانشگاه علوم پزشكي شیراز، آ و پاسخ به مشاوره ها مهارت های کنترل بیماران اورژانسکارگاه آموزش  -3

 1315 دی، مشهد، دانشگاه علوم پزشكي  OSCEروانپزشكي  کارگاه آموزش مهارت های بالیني -1

 1315برای دانشجويان پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بهمن  مهارت های ارتباطيکارگاه آموزش -5

 :ساير سخنرانيها( 2)
1-Mood Disorders, 3rd Basic and Clinical Neurosciences Congress, Oct 2014, Tehran, Iran 

2-Mood Disorders: Neurobiological, genetics and neuroimaging aspects, 6thInternational Conference of 

Cognitive Sciences, April 2015, Tehran, Iran 
 1315راسری اختالالت خواب، بیمارستان امام خمیني، تهران، ارديبهشت هفتمین کنگره سنوروبیولوژی ريتم سیرکادين، -3
 1315، بیمارستان روانپزشكي ايران، تهران، اسفند 21سايكوفارماکولوژی در قرن  -1

 

 

(VIجوايز: 
 

1- Travel award of Asian Federation of Psychiatry Associations fo IC of AFPA, May 2016, Colombo, Sri 

Lanka 

2- Young Psychiatrists Track Award, XXII World Congress of the World Association of Social 

Psychiatry, Hotel Ashok, New Delhi, India, December 2016. 

 1312نفر اول بخش شعر سنتي دومین جشنواره شعر و داستان دانشجويان علوم پزشكي کشور، شیراز، مهر -3

 1313سنتي ششمین کنگره سراسری شعر و قصه جوان، بندرعباس، پايیز نفر سوم بخش شعر  -1

 1313رمه ،اصفهانکشور،  يعلوم پزشك انيجشنواره شعر و داستان دانشجونفر سوم بخش شعر سنتي سومین  -5
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