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دکتر میترا حکیم شوشتري  
فوق تخصص روانپزشکی کودك و نوجوان  
  
  
آموزش.1
 1386و 1385عضو کمیته انتخاب سوال امتحان ارتقا دستیاران در سالهاي.
جمع آوري سواالت امتحان و نظارت بر اجراي امتحان دانشجویان بزشکی.  
ان روانپزشکی ایران در سال در بیمارست کیزوفرنیابیماران اس گروه آموزش خانواده براي برگزاري

.)ادامه فعالیتی که دکتر ملکوتی شروع کرده بود( 1385تا 1381
  کسب گواهینامهpositive parenting program  از دانشگاهQueensland  با

  .1381حضور آقاي ساندرز در ایران، موسسه مطالعات علوم شناختی، سال  
در  درمان شناختی رفتاريبنج شنبه در ارتباط با ر روزهاي ن دجلسات آموزشی با حضور دستیارا

  .1382در سال  کودکان
  
 در  گروه افزایش مهارت مدیریت رفتاري در مادران کودکان پیش دبستانیبرگزاري اولین

1382بیمارستان روانپزشکی ایران در سال 
تربیت سازنده برنامهآموزش ر ارتباط با ر روزهاي بنج شنبه دجلسات آموزشی با حضور دستیاران د 
)triple p(  1384در سال .  
  
به  زندگیهاي  آموزش مهارتر روزهاي بنج شنبه در رابطه با جلسات آموزشی با حضور دستیاران د

 .1385در سال  نوجوانان
 برنامه تربیت سازنده گروه برگزاري دومین)triple p( با  در مادران کودکان دبستانی

1386در سالتهران انستیتو روانپزشکی  ADHDتشخیص 
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به  زندگیآموزش مهارت هاي ر روزهاي بنج شنبه در رابطه با جلسات آموزشی با حضور دستیاران د
.1386در سال  نوجوانان

برنامه تربیت سازنده  آموزش)triple p(  به گروه هاي مادران شاغل در مراکز درمانی
در )  ی برنامه آموزش والدگرياز اجراي طرح مل pilotبخش ( دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1386سال
 برنامه تربیت سازنده تدریس)triple p (انستیتو روانپزشکی تهران، مهر  ، دستیاران روانپزشکی  ،

1387

 چگونگی برقراري در زمینه ي  )ع(دستیاران گروه اطفال در بیمارستان علی اصغربراي جلسات آموزشی
1387از سال   ارتباط درمانی با کودکان و نوجوانان

از سال ) ع(حضور در جلسات آموزشی نشانه شناسی به دانشجویان سمیولوژي در بیمارستان علی اصغر
1387
1387از سال ) ع(حضور در جلسات آموزشی دستیاران گروه اطفال در بیمارستان علی اصغر  
یت سازنده در مهر ماه سال ر روزهاي بنج شنبه در ارتباط با برنامه تربجلسات آموزشی با حضور دستیاران د

1387 .  
برنامه تربیت سازندهآموزش ر ارتباط با ر روزهاي بنج شنبه ددستیاران د جلسات آموزشی با حضور 
)triple p(  1387در مهر ماه سال .
 برنامه تربیت سازنده گروه برگزاري سومین)triple p( با  در مادران کودکان دبستانی

1389در سالنپزشکی تهران انستیتو روادر  ADHDتشخیص 

 1389انستیتو روانپزشکی تهران در اردیبهشت  در رشد سالم در کودکانآموزش
 به دستیاران گروه اطفال در بیمارستان علی  کودکان و مدیریت آن اضطرابی مشکالتآموزش

1389سال ) ع(اصغر
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 1389 در انستیتو روانپزشکی تهران در به نوجوانان مهارت هاي اجتماعیآموزش

 راهنماي متخصصین اطفال در وزارت بهداشت بازنویسی بخش رشد و تکامل کتابچهشرکت در
 در انستیتو روانپزشکی تهران در  اختالل نقص توجه بزرگساالناهمیت توجه و شناخت آموزش

1390
 در خردساالن ) اصالح ارتباط متقابل مادر و کودك( تغذیه اي مدیریت مشکالتآموزش

) ع(بیمارستان کودکان علی اصغردستیاران گروه اطفال  به تانپیش از دبس
 برنامه تربیت سازنده  بر اساس مهارت هاي والد گريآموزش)triple p( به دستیاران 

  1390در انستیتو روانپزشکی تهران در  روانپزشکی
1390انستیتو روانپزشکی تهران در  به دستیاران روانپزشکی در  آموزش رشد سالم در کودکان
 در انستیتو روانپزشکی تهران در  درمان شناختی در اختالل وسواسی اجباري در کودکانآموزش

1390
  1390در پاییز و زمستان مسئول برگزاري امتحانات درون گروهی دستیاران

 1390در کودکان در بیمارستان روزبه  درمان شناختی در اختالل وسواسی اجباريآموزش
 سازنده  برنامه تربیتتدریس)triple p (انستیتو روانپزشکی تهران، ، دستیاران روانپزشکی  ،

1391
 1390در انستیتو روانپزشکی تهران در  اختالل استرس پس از سانحه در کودکانآموزش
 گروه برنامه تربیت سازنده برگزاري چهارمین)triple p( با  در مادران کودکان دبستانی

1392و 1391شکی تهران در سالدر انستیتو روانپز ADHDتشخیص 
 و شکی کودكزهاي شناختی رفتاري در اختالالت روانپ درماندوره

  1391بیمارستان روزبه نوجوان، 

 برنامه تربیت سازنده تدریس)triple p (روانپزشکی تهران،  ،  انستیتو، دستیاران روانپزشکی
1392



۴

روانپزشکی کودکان ر اختالالتد يرارفت یختنااخالت شدمدوره  برگزاري آزمون آسکی  در 
در بیمارستان روزبه 1392 تیر ونوجوانان

 1388 از سالعضو شوراي آموزشی گروه
 1393عضو کمیته امتحان ارتقا دستیاران در سال
در اختالالت يرارفت یختنااخالت شدم برگزاري آزمون آسکی در دوره چهارم وپنجم در 

در بیمارستان روزبه 1393مرداد  روانپزشک کودکان ونوجوانان
 1394عضو کمیته امتحان ارتقا دستیاران در سال
 در مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران گروه پژوهشی اطفال خانوادهمسئول
 در انستیتو روانپزشکی تهران  فرزندپروري مرکز آموزشمسئول(www.spg2014.com)

Collaboration in International or national Activities:

- Prevalence study of psychiatric disorders in Iranian children with K-SADS, 

2002

- Study of multisite intervention for suicide: SUPREMISS project conducted 
by WHO in 8 countries included Iran in 2003

- Study of determining psychometric properties of SCID in Iran.

- Study of determining psychometric properties of CIDI in Iran.

- Study of screening students for autism in some selected schools

- National study of prevalence and risk factors of domestic violence in women 
from Tehran, 2011

- The Persian translation of Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-
CHAT): Investigating its reliability and predictive validity, 2011

- The effect of improving health network in diagnosis and treatment of major 
depressive disorder, a suicidal prevention program in Khoram abad (Dr 
Kazem Malakouti)

www.spg2014.com
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- Determining burden of attention deficit hyperactivity disorder, managed by 
Health Ministry, 2013

- Parent training program for children 2 to 12, a national project for main 
trainers in all provinces, managed by Health Ministry, 2014

- The philosophy and necessity of parent training program for main trainers in 
all provinces, managed by Health Ministry , 2015

- Providing guideline for treatment of attention deficit hyperactivity disorder 
in children and adolescents, 2015

- providing training for trainees workshops about main ways of 
treatment in autistic patients , managed by Mental Health Research 
Center, Tehran Institute of Psychiatry- Faculty of Behavioral Sciences and 
Mental Health, 2015

- Eastern Mediterranean Country Resources for Children and Adolescents 
with Autism Spectrum Disorder (ASD), 2015 .Collaboration between 
Istituto Superiore Disanita ( Italy), and World Health Organization, 
office for the Eastern Mediterranean Region

- Addressing parenting modification for parents involved with domestic 
violence in Ministry of Welfare and Social Security, 2015

-Providing package for presenting psychosocial services of pregnancy and 
infancy period (regular examination) to improve pregnancy, child’s health and 
development outcome, preventing substance abuse and improving financial 
efficiency, 2015
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submitted
-The Persian mood disorder questionnaire for adolescents in screening the 
adolescents with bipolar disorder.

-The study of group parental training about autism and behavioral 
management of children on mental health of parent and behavioral problems 
of their children, a clinical trial (registered in IRCT, code number
2013010812053n1, 2012)

-Investigation of mitochondrial DNA mutations in children with Autism 
spectrum disorder referred to children psychiatry clinic of Ali Asghar Hospital

-Study of relationship between symptoms of attention deficit 
hyperactivity disorder with severity of autistic symptoms in children with 
autism referred to child psychiatric clinic of Tehran Institute of Psychiatry

-Investigation of the relationship between variation of TRIM 33 as a candidate 
gene for autism in gene, mRNA and protein level and the symptoms of autism 
in a population sample of Iranian children

-Measuring size of substantia nigraBy transcranial sonography (TCS) in 
Autistic spectrum Disorder , Zamani B, (neurologist, Iran university of 
Medical sciences, Rasule-Akram hospital), Hakim Shooshtari M, Hashami ( 
resident of neurology Iran university of Medical sciences, Rasule-Akram 
hospital)

-Mental health and quality of life of mothers with children affected by 
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  تالیف و ترجمه

 1385تهران، انتشارات سنا، چاپ اول، پاییز: دهتربیت سازنکتاب ترجمه   

  کارول مارکی دادز، کارن ترنر، متیو ساندرز

انتشارات قطره تالیف کتاب اختالل وسواس در کودکان ،   

  

اطالعاتی ( اختالالت روانپزشکی در کودکان و نوجوانان کتاب آشنایی با گردآوري و ترجمه

و  كکتاب توسط انجمن روانپزشکی کوداین (، 1387 ، چاپ اول آذرن، ناشر مهر کاویا)براي والدین و معلمین

     ).نوجوان ایران تحت چاپ دوم توسط انتشارات قطره است

 متن مداخالت بهداشت روان درپیشگیري از همسرآزاريتهیه   

1388، انتشارات ویستا، چاپ اول ترجمه جنبه هاي روانشناختی دیابت  

 مولف دکتر ( انکودک دو قطبی وافسردگی ي اختالالته ترجمه صد پرسش وپاسخ در بار

  1391، انتشارات دانژه، چاپ اول )لیندا چکرورتی

  مولف دکتر آواتی ( بیش فعالی بزرگسالی-ترجمه صد پرسش وپاسخ در باره ي نقص توجه

    1391، انتشارات دانژه، چاپ اول )آلبرت چت

انتشارات )لف دکتر جوزین کوبرتمو( در باره ي وسواس کودکان صد پرسش وپاسخ ترجمه ،

     1391دانژه، چاپ اول 
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  مولف دکتر جوزین کوبرت( در باره ي اسکیزوفرنیا در کودکانصد پرسش وپاسخ در( ،

    1391انتشارات دانژه، چاپ اول 

 انتشارات ) 2011ویرایش نوزدهم کتاب نلسون (ترجمه بیماري هاي روانپزشکی و طب نوجوان ،

  اولآرتین طب، چاپ 

 انتشارات آرتین طب، چاپ اول) 2011ویرایش نوزدهم کتاب نلسون ( ترجمه رشد وتکامل ،  

 بررسی تاثیر ارتقاء توان شبکه بهداشتی در شناسایی اختالل تهیه ي پمفلت و بروشور در طرح

افسردگی  و درمان بیماران افسرده طبق پروتکل وزارت بهداشت و درمـان در پیشـگیري از   

دکتر : مجري( 1386-1385دکشی و خودکشی در شهرستان خرم آباد لرستان سال اقدام به خو

  )ملکوتی

و چـاپ  1387چاپ اول ، انجمن تغذیه با شیر مادر، اصول و روش هاي کاربردي در فرزندپروري

  1389دوم 

  انجمن دوران پیش از دبستان و دبستان) 2(اصول و روش هاي کاربردي در فرزندپروري ،

1392چاپ سوم بهار مادر، تغذیه با شیر 

  بازنویسی بخش رشد و تکامل کتابچه راهنماي متخصصین اطفال در وزارت شرکت در

  1388سال  بهداشت
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نقص توجه، آشنایی -در مورد اختالل بیش فعالیپمفلت هاي متعدد براي خانواده ها  تهیه ي
نه با کودك مبتال به اختالل با اولین عالئم اوتیسم، وسواس چیست؟ اختالالت اضطرابی کودکان، چگو

.اضطراب جدایی برخورد کنیم؟ کودکان و خشونت خانگی

  از هفته نامه سالمت در زمینه ي آشنایی با اختالالت روانپزشکی کودکان همکاري با
تاکنون 1387سال 

١٣٩١از سال  "آداب تربیت "ارائه ستون ثابتی در  هفته نامه سالمت تحت عنوان

.والدین است مهارت افزایش آن مستقیم با خوانندگان است و هدفامل این ستون در تع

تالیف کتاب کودك خوب، رفتار بد

   شرکت در کارگاه هاي پژوهشی
 1382در آذر  همایش مدیریت درمان در روانپزشکیشرکت در.  
 کارگاه شرکت درclinical teaching  که از سوي دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در
  .برگزار گردیده است 1382داد خر
 کارگاه شرکت درIT and e-education در انیسیتو روان پزشکی تهران.  
 1382در آبان  کارگاه مقاله نویسیشرکت در.  
 1383در آذر  کارگاه اولویت بندي پژوهشی در حوزه سالمتشرکت در.  
ات و توسعه آموزش که از سوي دفتر مطالعکارگاه گزارش صبحگاهی و ژورنال کالب  شرکت در

  .برگزار گردیده است 1382پزشکی در دي ماه 
 کارگاه شرکت درReference management  که از سوي دفتر مطالعات و توسعه آموزش

  .برگزار گردیده است 1382پزشکی در دي ماه 
 1385در خرداد  کارگاه روش نمونه گیري و حجم نمونهشرکت در.  
 1385در شهریور  سطح یک کارگاه مرور سیستماتیکشرکت در .  
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 1385در شهریور  کارگاه شبکه و کاربرد آنشرکت در.  
 1385در آبان  کارگاه مرور سیستماتیک سطح دوشرکت در.  
 1385در دي ماه   کارگاه جستجو در اینترنتشرکت در.  
 1385در دي ماه  کارگاه ایجاد امنیت در دلبستگی مادر و کودكشرکت در.  
 در وزارت بهداشت درمان و  نامه هاي مداخالتی پیشگیرانه از خودکشیکارگاه برشرکت در

  . 1385آموزش پزشکی در بهمن 
 1387در خرداد  اجتماعی -همایش روانپزشکی فرهنگیشرکت در سومین
 در انستیتو روانپزشکی تهران در تیر ماه  کارگاه روش تحقیق کیفی در علوم پزشکیشرکت در

1386
 1386در آبان  "آشنایی با پزشکی مبتنی بر شواهد " کارگاه آموزشیشرکت در  


 1387در انستیتو روانپزشکی تهران در خرداد  کارگاه پیشگیري از خودکشیشرکت در  
 پیشگیري از همسرآزاري در نظام  "کارگاه آموزشی تخصصی پایلوت طرح شرکت در

1387در مرداد  "بهداشتی کشور
و ) ک در زمینه ارزیابی عوامل سبب شناختی اقدام به خودکشی در ایرانمرور سیستماتی( شرکت و ارائه مقاله

.1387در اسفند  کسب رتبه نخست در سمینار پیشگیري از خودکشی
 1388در پاییز  تدوین و بازنویسی راهنماي رشد و تکامل کودك ویژه پزشکانشرکت در

 1390در آبان کارگاه آموزش الکترونیکشرکت در  
  
1391 نوشتن گاید الین کشوري شرکت در کارگاه

1392مدرس دکتر رضایی، انستتیو روانپزشکی تهران : شرکت در کارگاه تحقیق کیفی
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  پایان نامه ها 
 درمانی آموزش مدیریت رفتاري به والدین درکودکان مبتال به بررسی تاثیرADHD) دکتر

)احمد حاجبی
 ر پرستاران شاغل در بیمارستان ایران در د درك از مرکز کنترل بر سندروم فرسودگی شغلیبررسی

)خواجه الدیننیلوفر دکتر ( 1382
 سماتیک مراجعه با کودکان غیر آمقایسه مشکالت رفتاري هیجانی در کودکان آسماتیک

) ارم آذرمیدختخانم دکتر(1383در  کننده به بیمارستان علی اصغر
 ن دیابتی مبتال به افسردگیاثر داروهاي ضد افسردگی در کنترل قند خون بیمارابررسی 
  )، به عنوان استاد مشاورخانم دکتر اخوان(
 دکتر امین لو( شیوع افکار خودکشی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهرانتعیین(
 دکتر مستقیمی(مقاطع دبیرستان  سندروم فرسودگی شغلی در معلمینشیوع(  
 میزان حمایت اجتماعی در مادران فراوانی افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن  بابررسی 

)دکتر رضائیان( 1385مراجعه کننده به مرکز والفجر جهت پایش رشد کودکان در سال 
 مشکالت خواب در کودکان مبتال به بررسیADHD ) فیلیجعفر دکتر (
دکتر ( هنجاریابی پرسش نامه قلدري اولئوس در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران

  )شهریاري فر
سیامکمیردکتر ( بررسی اختالالت خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

) ریاضی
دکتر فروزان ( نقص توجه و تنش مادر و سبک فرزند پروري-ارتباط اختالل بیش فعالی

  )الیاسی

.ثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروري مثبت در مادران کودکان مبتال به بیش ا-

ي دکتر  نامه  پایان ( توجه و مقایسه آن با مادران کودکان مبتال به اضطراب جدایی کمبود/فعالی
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دکتر : استاد راهنما )دکتري تخصصی روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران جويدانش   اسما عاقبتی
دکتر میترا حکیم شوشتري: اد مشاوراستبنفشه غرایی، 

 .  شده و عزت نفس با قلدري در دانش آموزان رابطه ي سیک فرزندپروري ادراك
  دانشگاه شهید بهشتیدارویی،  پایان نامه ي کارشناسی ارشد صبا  ،دبیرستانی تهران

دکتر شهریار شهیدي: استاد راهنما
دکتر میترا حکیم شوشتري: استاد مشاور

 بیش مقایسه ي میزان اضطراب و افسردگی در مادران داراي کودکان مبتال به-

  ، دکتر ندا رضوي با مادران گروه کنترل توجهنقص/فعالی

 بیش فعالی بزرگساالن در میان اقدام کنندگان به   -نسبت شیوع اختالل نقص توجه مقایسه
دکتر مسعود مژدهی فرد ،خودکشی ارجاع شده به بیمارستان لقمان با گروه شاهد

دین بر استفاده از این بررسی ارتباط خشونت رسانه هاي الکترونیکی و میزان نظارت وال
سوم راهنمایی و آموزان دوم  رسانه ها، در بروز رفتارهاي خشن و عملکرد تحصیلی دانش

مریم پور شمسدکتر   ،شهر تهران

 بررسی شناخت و دیدگاه نوجوانان، والدین، معلمین، و متخصصین اطفال در زمینه اشتیاق
دکتر الهه محمدي.یک بررسی کیفی: هنقص توج -براي درمان اختالل بیش فعالی



 ساله با وجود شخصیت  11تا  4ارتباط عالیم اختالل وسواسی جبري در کودکان
 دکتر فاطمه علیزاده  ،وسواسی جبري در مادران آنها

http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=mitra_hakim2000@yahoo.com&seed=SwIFdW21TfL8dYojz7WfNhSXOvXMo80e1V4wtlc3vW3IjyNHOl&cod_tarh=91-04-121-20155
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با شدت عالیم اوتیسم در کودکان  بیش فعالی -بررسی ارتباط عالیم سندرم نقص توجه
به درمانگاه روانپزشکی کودکان انستیتو روانپزشکی مبتال به اختالل اوتیسم مراجعه کننده

  ردکتر حسن رنجب، تهران
و نقش عوامل روانشناختی و  دکشیرفتارهاي خود آسیب رسانی در نوجوانان، ماهیت، احتمال خو

  همساالن، دکتر حمید خانی پور، دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبایی
ارشد 1394در فروردین  آزاري کودك گزارش و شناسایی در پرستاران توانمندسازي ،

صالحی در دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانروان پرستاري،  
 داراي مادران مبتال ) سال15- 18(اي نوجوانان دختر دوره آموزشی مهارت هاي مقابله

ي کارشناسی ارشد پرستاريوانشجدمیانجی ، به سرطان سینه
  

 مقایسه ي مشکالت درونی سازي شده و برونی سازي شده ، همدلی و تحلیل
  دکتر فرناز نصر، ساله  ي کودکان مبتال به اوتیسم با گروه کنترل 11تا 4برادران خواهران و 

  
 بررسی تاثیر مشکالت ناشی ازADHD  ،لگوي والدگري و سبک دلبستگی اوالدین

  ، دکتر محبوبه بیهقیکودکان ADHDبر شدت تظاهرات بالینی  آنها
  
ي وانشجد  ،تالل یادگیريخا در کودکان مبتال به رسی ارتباط اختالل یادگیري و اضطراببر

وان شناسیرکارشناسی ارشد
  
 بررسی تاثیر آموزش مادران بر بهداشت خواب درADHD هدیه شاه حاتمیکودکان ، 

هداشت محیطبي کارشناسی ارشد وانشجد
  
 بررسی تاثیر آموزش مادران بر کاهش مشکالت رفتاريADHD عبداهللا زاده ،کودکان ، 

دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري
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 mRNAک ژن کاندید اوتیسم در سه سطح ژنی،بعنوان یTRIM33بررسی ارتباط تغییرات 

 کتراد يودانشج،کودك ایرانی تجمعی در یک نمونهبا بروز عالئم اختالل اوتیسم  پروتئینو  
ستار نوروزي افق 

  ارائه پوستر و مقاله در کنگره

 کارگاهشرکت در Adolescent substance abuse در اولین همایش بین المللی روانپزشکی
  . 1381ت کودك و نوجوان در اردیبهش

 کارگاهشرکت در Treatment of child sexual abuse  دراولین همایش بین المللی
  .  1381روانپزشکی کودك و نوجوان در اردیبهشت 

 کارگاهشرکت در management of oppositional youth در اولین همایش بین المللی
  . 1381روانپزشکی کودك و نوجوان در اردیبهشت 

 در ) فرزند پروري و مالتیپل اسکلروزیس(ارائه پوستر در کنگره نورلوژي و الکترو فیزیولوژي بالینی
  .1384اردیبهشت 

 هاي درمانی در اختالل بیش  روشکنگره انجمن علمی روانبزشکی ایران با ارائه مقاله اي در ارتباط با
  .1384در پاییز  نقص توجه -فعالی

در  خانواده و بیماري دیابتري آسیب شناسی خانواده در ایران با عنوان سراس ارائه پوستر در سمینار
.1385اردیبهشت 

1385در آذر  ها انتقال کودك آزاري بین نسلروانپزشکی با عنوان  ارائه پوستر در کنگره سالیانه.  
 كتاثیر بیماري روانی والدین بررشد کودارائه سخنرانی در سمینار سراسري کودك سالم با عنوان 

.1385در اسفند 
 در خرداد )عمومی جمعیتخودکشی در (ارائه سخنرانی در شانزدهمین کنفرانس جهانی جامعه ایمن

1386
1386دپروري موفق در آذر درکارگاه فرزن تنبیه مناسب ارائه سخنرانی
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 در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 1387در اردیبهشت  کارگاه فرزندپروري موفقبرگزاري 
 یتو روانپزشکی تهران تدرانس 1387در خرداد  قلدري در کودکانارائه سخنرانی  
 در   1387در تیر ماه کودکان جنسی خ به سواالت پاسآگاهی جنسی و رگاه کادر ارائه سخنرانی

  مرکز فوق تخصصی درمان ناباروري ابن سینا
 1387درآبان  در نوجوانانپرخوابی ارائه پوستر در سمینار سراسري اختالالت خواب با عنوان.  
 در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروري ابن   1387در دي ماه کارگاه فرزند خواندگیارائه سخنرانی

سینا
 ارائه سخنرانیadoption 1387، بهمن ، انستیتو روانپزشکی تهران
 هاي در سالن همایش )افسردگی در کودکان( پیشگیري از خودکشیارائه سخنرانی در سمینار 

1387رازي در اسفند 
 در ارتباط با  1387در سالن همایشهاي رازي در اسفند  پیشگیري از خودکشیارائه سخنرانی در سمینار

کسب مقام نخست بهترین مقاله در این (مرور سیستماتیک سبب شناسی خودکشی در ایران 
)سمینار

اتیک در زمینه شیوع مرور سیستم  ارائه سخنرانی در کنگره سالیانه روانپزشکی با عنوانADHD  در
.1388آذر 
 2010در  چهارمین کنفرانس آسیایی پیشگیري از خودکشیارائه ي پوستر در
در بهمن  نقاشی و سالمت روانی کودکان سراسري کودك سالم با عنوان ارائه سخنرانی در سمینار

1389

 ب در دانشجویانمشکالت خوادر سمینار سراسري اختالالت خواب با عنوان  پوسترارائه
1389در اسفند  آثار روانی تغذیه با شیر مادردر کارگاه شیرمادر با عنوان  ارائه سخنرانی    

 در کارگاه شیر مادر در کنگره  ارتباط احتالالت تغذیه اي با مشکالت هیجانی در خردساالنارائه
در بیمارستان امام خمینی 1390ي در سال 

 ش نقاشی در رشد کودکاننقارائه ي سخنرانی در زمینه ي
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 واکنش هاي روانی کودکان به بیماري هاي حاد، همایش سالیانه تازه هاي ارائه سخنرانی
1390شت اردیبه طب کودکان،

 شرکت درpanel سالن همایش هاي رازي ویژه شناخت اوتیسم، کنگره ي شنوایی سنجی ،
 1390اردیبهشت 

 شرکت درPanel  لزوم رده بندي سنی محصوالت رسانه اي، سومین همایش رسانه و
1390آبان  سالمت،

 در بهمن  کودکان درمان شناختی رفتاري در اختالالت روانپزشکیارائه ي سخنرانی در کنگره ي
1390 
 ندي سنی محصوالت رسانه لزوم رده بارائه ي سخنرانی در سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان
1390آبان  اي
 1390، خودکشی در نوجوانانشرکت در سمینار سراسري خودکشی در شهر زنجان و ارائه ي مقاله ي
1390شرکت در کارگاه آموزش الکترونیک در آبان
 با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت رسانه اي همایش رسانه و سالمتدبیر علمی در سومین
 1390در اختالالت روانپزشکی در بهمن  ن شناختی رفتاريدرماشرکت در کنگره ي
 1390در مهر  طیف دوقطبیشرکت در سمینار
 شرکت در سمینار سراسري خودکشی در شهر زنجان و ارائه ي مقاله ي خودکشی در نوجوانان

 سماتیکاغیرن کادسماتیک باکون آکادکودرهیجانی ريفتات ریسهمشکالمقامقاله ي 
١٣٩١، يحکیم شوشترا میتر؛ )ع(صغراعلی ن ستارمابهبیه جعهکنندامر

با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت رسانه اي دبیر علمی در سومین همایش رسانه و سالمت

پنجمین همایش روانپزشکی کودك و نوجوان،
 نناانوجون وکادکوري دردــــــقله بر پدیدوري مرارائه پانل
)شیرین معلمی،دکتر مامی اسهیالدکتر   ،فسانه صحتا دکتر(ي حکیمشوشترا میتر: هنندداگر
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نکادطب کوري روانپزشکی  در بیماوسالمت ي شاخصهام یوزسمپو  
  يحکیم شوشترا میترـ جلیلی وز بهر: ننندگاداگر
 سماتیکاغیرن کادسماتیک باکون آکادکودرهیجانی ريفتات ریسهمشکالمقامقاله ي 
يحکیم شوشترا ترمی؛ )ع(صغراعلی ن ستاربهبیماه جعهکنندامر

  

متغیرهاي فراموش شده در ارزیابی اثربخشی : کودك و رضایت از درمان  -رابطه والد

ششمین همایش روانپزشکی کودك و نوجوان، دکتر اسما عاقبتی،  92شهریور ،مثبت  فرزندپروري برنامه

  دکتر میترا حکیم شوشتري

  

 مبتال به اختالل نقص توجه اثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروري مثبت در کودکان-  

ششمین همایش روانپزشکی کودك و نوجوان، دکتر اسما عاقبتی، دکتر میترا حکیم  92شهریور  ،بیش فعالی

شوشتري

 1392 مهر 11تا  9دومین سمینار کودك بدحال: اخالق پزشکی در کودك بدحالشرکت در پانل  

 عادات خواب در کودکان 1392آبان  در ایرانارائه مقاله در ششمین همایش سراسري پزشکی خواب ،
  دکتر قلعه بندي، دکتر صالحیایرانی 

1392سمینار اورژانس هاي روانپزشکی تحت عنوان مدیریت سوگ ارائه سخنرانی در  
رایانه اي بازي هاي یو رده بندي سن محتويبر زمان،  نینظارت والد زانیم
  دکتر مریم پور شمس 1392سالمت، اسفند اي و ارتقاي انهیبازي هاي را شیهما نیاولدر 
 1393دي ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران در  کنگره اختالالت تکاملیدبیر اچرایی   



٢۶

 دومین سمینار آموزش و سالمت کودکان پیش از در  پانل سالمت کودك و رسانهعضو
1393در دانشگاه علوم بهزیستی در اردیبهشت  دبستان

 2- 12طرح آموزش دهندگان برنامه فرزندپروري براي والدین کودکان اجراي  
  93سال در سطح کشور در شهریور 

1393در مهر  خالق پزشکی در سمینار رفتار حرفه ايارائه سخنرانی ا 
 پانل مشکالت روانپزشکی عضوpku  1393 در هتل   پارسیان


 جوانب روانی اجتماعی ارائه سخنرانی در جلسات ماهانه انجمن متخصصین طب اطفالFTT   در
1393بیمارستان مفید مهر 

یماري هاي مزمن کلیوي  در سمینار مشکالت عصبی مشکالت روانپزشکی در بارائه سخنرانی 
  1393آبان) ع(بیمارستان کودکان حضرت علی  اصغر در بیماري هاي کلیوي 

 چهارمین همایش روانپزشکی در »  خشونت خانگی«ارائه سخنرانی و مسئول پانل در سمپوزیوم
در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1394اردیبهشت ماه  25در فرهنگی و اجتماعی 

 نوروفیدبککنگره روانپزشکیارائه سخنرانی در ،
1394 هرمبیمارستان میالد،

 نوجوان، درمان وکودكروانپزشکیدرغیرداروییمداخالتارائه سخنرانی در همایشocd

  1394برج میالد، آذر 
 

 1394نوجوان در اردیبهشت  وروانپزشکی کودك کنگره در  والدگري در خشونت خانگیپانل  



the 9th International Congress on Addiction Sciences (ASC2015)
Panel on Primary Drug Prevention and Health System 

,ھ سخنرانيئارا family nurse partnershipاي رازيھمایش ھ  
  ارائه سخنرانی در باز آموزي

 1381در مهر ماه ) اهمیت سالمت روانی خانواده(برنامه بهداشت روان ارائه سخنرانی در.  
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خوابگاه دختراندر ( کمک به سازگاري و انطیاق با محیط جدید زندگی ارائه سخنرانی در رابطه با 
  .1381در مهر ماه )  دانشگاه تهران

 در برنامه مدون آموزش روانپزشکی کودك و نوجوان در مهر  ینه کودك آزاريدر زمارائه سخنرانی
1382.  
 عنوان اهمیت ارائه سخنرانی با PMTدرمان هاي غیر دارویی درروانپزشکی کودك و  در سمینار

  .1382نوجوان در آذر 
 1382در بهمن کودکان بیش فعال و کم تمرکزارائه سخنرانی در سمینار .
با عنوان علوم شناختیکنگره بین المللیششمین  نی درارائه سخنراcognitive dysfunction in 

children with sleep disorders  در همایش هاي رازي 1394 اردیبهشتدر  
 در انستیتو روانپزشکی تهران  پیشگیري از سو مصرف مواد در نوجوانانارائه سخنرانی در زمینه

  .1383درخرداد 
دانشگاه الزهرا،،  شناختی در کودکان و نوجوانان -لزوم درمان رفتاريزشی آمو ارائه کارگاه 

  .1383خرداد 
 1383، باییز بازآموزي متخصصین اطفال ،شناخت عالئم اضطرابی در کودکانارائه سخنرانی  
 تکنیک هاي شناختی و رفتاري در اختالالت اضطرابیارائه سخنرانی در کارگاهی در زمینه 

   1383، دي ماه علوم بهزیستی و توان بخشیکودکان، دانشگاه 
 شناخت عالئم اختالالت خلقی در کودکان و نوجوانان، همایش بازآموزي ارائه سخنرانی

  1384اسفند ،بزشکان عمومی
 1384و  1383به عنوان مدرس، سال  بیشگیري از اعتیاد و ایدز در نوجوانان سه کارگاهارائه  
 1384، زمستان واندگی، باز آموزي مدون ویژه روان پزشکانرویکرد به فرزند خارائه سخنرانی  
 1384، بهمن شناخت عالئم تغییرات خلقی، باز آموزي متخصصین اطفالارائه سخنرانی  
 1384، زمستان نوجوان و خودکشی، سمینار یک روزه خودکشیارائه سخنرانی  
نار رویکرد شناختی در رشد سالم از دیدگاه روان پزشکی کودك و نوجوان، سمی ارائه سخنرانی

  1384، اسفند آموزش



٢٨

 1385، خرداد فرزند خواندگی،  برنامه مدون روانپزشکانارائه سخنرانی در زمینه ي  
 ي آسیب شناسی بزهکاري، همایش علل آسیب هاي اجتماعی جوانان ارائه سخنرانی در زمینه

  1385، خرداد و راه هاي مقابله با آن
 وتیسم، برنامه مدون اختالالت شیرخوارگی، کودکی و شناخت عالئم اارائه سخنرانی

  1385،  شهریور نوجوانی
 تاثیر بیماري روانپزشکی در والدین بر ارائه سخنرانیparenting  ،تهران یتو روانپزشکیتسان، 

  1385آذر 
 بازآموزي مدون ویژه پزشکان عمومی، شناخت عالئم اضطرابی در کودکانارائه سخنرانی ،

  1385دي ماه 
برنامه تربیت سازنده رائه سخنرانی ا)triple p( کارگاه آموزشی اصول و روشهاي کارآمد ،

  1385بهمن  فرزند پروري،
 شناخت اختالل نقص توجه بزرگساالنارائه سخنرانی (ADD)  ،انستیتو روانپزشکی تهران ،

  1386فروردین 
1386شهریور  ان،شناخت عالئم اوتیسم، بازآموزي مدون ویژه روانپزشک ارائه سخنرانی
 شهریور شناخت اختالل هماهنگی حرکتی، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکانارائه سخنرانی ،

1386
 رویکرد درمانی رفتاري شناختی در درمان اختالالت اضطرابی کودکان، دستیاران تدریس

  1386آذر   فوق تخصصی روانپزشکی کودك ونوجوان، بیمارستان روزبه،
 1386، آبان خت اختالل هماهنگی حرکتی، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکانشناارائه سخنرانی
 شناخت و ضرورت درمان ارائه سخنرانیADHD خرداد بازآموزي مدون ویژه روانپزشکان ،

1387  
  شناخت کم توانی ذهنی ارائه سخنرانی در زمینه ي )MR(،  1387، تیر بازآموزي مدون
 1387، تیر سال، کارگاه کشوري پایش رشد 3ر زیر رشد روانی طبیعی دارائه سخنرانی



٢٩

 در تاالر امام  الگوهاي تغذیه اي در خردساالن،  کارگاه هاي رفتارهاي تغذیه ايارائه سخنرانی
  1387بیمارستان امام خمینی، مرداد 

 شرکت درpanel  ویژهADHD ،  1387،  مهر بیمارستان امام خمینی
 شرکت درpanel  در دوران کودکی،  سمینار سراسري اختالالت ویژه مشکالت خواب

   1387بیمارستان امام خمینی، آبان  خواب،
 سالن همایش هاي رازي، آذر شناخت تورت، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکانارائه سخنرانی در ،

1387  
1387اسفند ،  )افسردگی در کودکان(کارگاه پیشگیري از رفتارهاي خودکشی  ارائه سخنرانی
 برنامه تربیت سازنده تدریس)triple p(،انستیتو روانپزشکی تهران، مهر  ،  دستیاران روانپزشکی

1388
 شرکت درpanel 1388، مهر ویژه روانپزشکی رابط، بیمارستان امام خمینی 
 مهر سه کارگاه پیشگیري از خشونت خانگی از طریق کاهش ابتال به اعتیادارائه سخنرانی در ،

  1388و آبان 
 بیمارستان شناخت اختالل اضطراب جدایی، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکانسخنرانی ارائه ،

1388امام حسین، آذر  
 ضرورت تشخیص و درمانارائه سخنرانیADHDآبان ، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکان ،

1389
شرکت در panel  ویژهADHD،  1389مهر
 در کارگاه شیر مادر در کنگره  ت تغذیه اي با مشکالت هیجانی در خردساالنارتباط احتالالارائه

  در بیمارستان امام خمینی 1390ي در سال 
ارائه ي سخنرانی در سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت رسانه اي

 در بیمارستان روزبه  درمان شناختی رفتاري در اختالالت روانپزشکی کودك و نوجوانتدریس
1392در 



٣٠

 در انستیتو روانپزشکی  1393اردیبهشت  12و  11در  فرزندپروري مثبتبرگزاري کارگاه دو دو روزه
تهران
در پزشکی کودك و نوجوان اختالالت رواندر درمان شناختی رفتاري  برگزاري آسکی براي دوره

1393بیمارستان روزبه در مرداد
 1393نوجوان در اردیبهشت . در روانپزشکی کودك  همایش دارودرمانیدومین

 کنگره درمان دارویی در روانپزشکی کودك و نوجوان ارائه سخنرانی در)SNRI (  در
1393اردیبهشت 

 برنامه کشوري آموزش شرکت درpmt  به مشاورین منتخب وزارت بهداشت، در مان و
1393در شهریور  آموزش پزشکی

 ارائه سخنرانیparenting کارگاه یک در  در دوره آموزشی روانپزشکی براي پزشکان عمومی
آبان  انستیتو روانپزشکی تهران  دردر طرح سالمت روان جامعه نگر  روزه پزشکان عمومی همکار 

1393
 درمان شناختی ارائه سخنرانیOCD  1393سمینار آذر  تهرانانستیتو روانپزشکی در  در کودکان 
 1393در دي  انستیتو روانپزشکی تهراندر پاسخ به سواالت جنسی کودکان ارائه سخنرانی 

 در دي انستیتو روانپزشکی تهراندر  پاسخ سوگ  و مدیریت آن در کودکانارائه سخنرانی

 ي در آزار کودك گزارش و شناسایی در پرستاران توانمندسازي کارگاهسخنرانی در ارائه
در دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1394فروردین 

  سایر فعالیت ها
 1381تا1385 از سال  شکی کودکان و نوجوانانمجله تازه هاي روانبز هیئت تحریریهعضو.  
 گروه روانپزشکی  کودکان کمیته هاي اعتیاد و روانبزشکیعضویت در.  
 کمیته عضویت درtriple-p در مؤسسسه مطالعات علوم شناختی  .  



٣١

85تا 82از  نماینده گروه روانپزشکی در جهت طرح درس در دانشکده پزشکی   
 1385عضویت در کمیته ي آموزش از
1385از  ن ارتقاءآزمو عضویت در کمیته ي طرح سوال
 1390مسئول کمیته ي طراحی سواالت امتحانات درون گروهی در سال   
 کمیته تغذیه سالم در کودکان سنین مدرسه، نوجوانان و جوانان در وزارت بهداشت عضو

.1388 از آذر درمان و آموزش پزشکی
  1390در پاییز و زمستان مسئول برگزاري امتحانات درون گروهی دستیاران  

1393تا  1391ضو امتحان طرح سواالت ارتقا از ع
ع(افتتاح درمانگاه روان شناسی در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (
عضویت درکمیته علمی مشورتی تکامل کودکان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
عضویت در شوراي عالی رفاه کودك
 بسته نوجوان سالم منویرایش
زال فلوشیپ سالمت تکاملی رفتاريپوپروره ئارا
  
  


