رزومه
آخرین به روز رسانی :مردادماه 9315

امیر حسین جاللی ندوشن

مدارج دانشگاهی:
-

دکترای حرفه ای پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد3131 .
دکترای تخصصی روان پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی ایران3131 .
دانشنامه تخصصی روان پزشکی ( 3131 .رتبه اول کشور)
استادیار روان پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی تهران /ایران3131-3111 .
استادیار روان پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی ایران /ایران 3111 .تاکنون

وضعیت دانشگاهی
-

استادیار تمام وقت گروه روان پزشکی .دانشکده پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی تهران /ایران (-3111
)3131
استادیار تمام وقت گروه روان پزشکی .دانشکده پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی ایران /ایران (3111
تاکنون)
عضو کمیته پژوهشی گروه روان پزشکی ()3113-3111
عضو کمیته آموزش گروه روان پزشکی ()3113-3111
عضو شورای آموزشی -پژوهشی قطب علمی انستیتو روان پزشکی تهران ()3131-3111
دبیر کمیته روانپزشکی جامعه نگر گروه روان پزشکی ( 3111تاکنون)
دبیر زیر کمیته آموزش الکترونیک گروه روان پزشکی ()3113-3111
مسول درمانگاه تخصصی مرکز روان پزشکی ایران (  3113تاکنون)
مسول برنامه ریزی سخنرانی های هفتگی گروه روان پزشکی و دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان
(  3111تاکنون)
عضو کمیته آموزش الکترونیک گروه روان پزشکی (  3115تاکنون)
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عضویت در مجامع و انجمن ها
-

انجمن علمی روان پزشکان ایران
انجمن علمی روان پزشکان ایران ( کمیته روان درمانی .کمیتهی همایشها)
انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران
مرکز تحقیقات بهداشت روان
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران .سازمان داوطلبان

فعالیت ها
-

عضو کمیته اجرایی سومین همایش سراسری روان پزشکی فرهنگی اجتماعی ( .)3131تهران .ایران
عضو کمیته اجرایی چهارمین کنگره سراسری خواب .)3131( .تهران .ایران
عضو کمیته اجرایی سمینار سراسری مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن
( .)3131تهران .ایران
عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری خواب .)3111( .تهران .ایران
عضو کمیته علمی ششمین کنگره سراسری خواب ( .)3111تهران .ایران
عضو کمیته علمی سیامین همایش ساالنه انجمن علمی روان پزشکان ایران ( .)3111تهران .ایران
دبیر اجرایی کنگره ساالنه روان درمانی انجمن روان پزشکان ایران .)9311( .تهران .ایران
دبیر اجرایی نخستین کنگره روان کاوی و روان درمانی تحلیلی انجمن روان پزشکان ایران.)9313( .
تهران .ایران
دبیر اجرایی چهارمین کنگره روان پزشکی فرهنگی -اجتماعی .)9314( .تهران .ایران
عضو کمیته علمی سی وسومین همایش ساالنه انجمن علمی روان پزشکان ایران ( .)3115تهران.
ایران
دبیر جایزه ی انجمن علمی روان پزشکان ایران برای روان پزشکان جوان (جایزهی داویدیان)3115 .
عضو هیات موسس انجمن علمی روان درمانی ایران

جوایز و افتخارات ملی و بین المللی
-

رتبه اول آزمون دانشنامه تخصصی رشته روان پزشکی9331 .
جایزه برنامه فلوشیپ انجمن روان پزشکی و نورولوژی ژاپن1195 .
سخنران برتر .پنجمین کنگرهی شبکهی روان پزشکان جوان .یونان1195 .

عالیق پژوهشی
-

روان پزشکی اجتماعی و فرهنگی با تکیه مشخص بر بازتوانی روانی -اجتماعی ،انگ ،خشونت و
رسانه
پژوهش های کیفی در روان پزشکی
پژوهش در آموزش روان پزشکی
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عالیق درمانی
روان درمانی تحلیلی
روان پزشکی جامعه نگر

-

:عنوان مقاالت چاپ شده
1. Ahmadzad-Asl, M. Jalali, A, H et al. The Epidemiology of Transsexualism in Iran. Journal of Gay
& Lesbian Mental Health, 15:83–93, 2011

 بررسی میزان آگاهی و نگرش مبتالیان به اختالل هویت جنسی مراجعه کننده به انستیتو روان پزشکی تهران نسبت به-1
 مهرداد، افتخار. سعید، پاکدل. مسعود، احمدزاد اصل. علوی، کاوه. امیر حسین، جاللی.3133  در سالHIV/AIDS
3111  پاییز.1  شماره.33  دوره.مجله روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران.
3- Comparison of two brands of Methylphenidate (Stimdate® with Ritalin®) in Children and
Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Double-Blind, Randomized
Clinical Trial, Naser Khodadust, Jalali, A, H. Ahmadzad-Asl, M. Khademoreza, N. Shirazi, E .
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences . Volume 6, Number 1, spring and
summer 2012
 جاللي،  بيدكي رضا،علوی کاوه. گزارش يك مورد همراهي نشانگان داون با اختالل فروپاشنده دوران كودكي-4
3111-3134 :3 ؛ سال هفتم؛ شماره3133  بهار.  ژنتیک در هزاره سوم. جليلي فرشي بهروز، اميرحسين
 پرسشنامه: مطالعه نقشهای جنسیتی مردانه و زنانه در گروهی از افراد طبیعی ایرانی بر اساس دو سازه متفاوت-5
. افتخار مهرداد، جاللي اميرحسين، علوی کاوه.MMPI-II نقش جنسیتی بم و مقیاسهای نقش جنسیتی زنانه و مردانه
9313  تابستان.1  شماره.11  دوره.مجله روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران
6- Nassr Esfahan M, Behzadipour M, Jalali, A. H, Shariat SV. A pilot randomized controlled trial on
the effectiveness of inclusion of a distant learning component into empathy training. Medical Journal
of the Islamic Republic of Iran. Vol. 28.65/ July 2014J
Of

 مجله روان. افتخار مهرداد، جاللي اميرحسين، علوی کاوه. گرایش جنسی در افراد مبتال به اختالل هویت جنسی-7
9313 بهار.9  شماره.11  دوره.پزشکی و روانشناسی بالینی ایران

8- Jalali, A. H., Razaghiazar M., Alavi K., Tabatabaei M., Mazloomhoseini N., Comparison of
Psychological Health in Mothers of Diabetic and Leukemic Children and Control Group,

J Compr Ped. 2015 May; 6(2): e24348.
9- Eftekhar M., Ahmadzad-Asl, M. Naserbakht M., Taban M., Jalali, A. H. - Alavi K., Bibliographic
characteristics and the time course of published studies about gender identity disorders: 1970-2011,
International Journal of Transgenderism (In Press)
10- Alavi K., Jalali, A. H., Eftekhar M., Comparison of Masculine and Feminine Gender Roles in
Iranian Patients with Gender Identity Disorder. Journal of Sexual Medicine (In Press)
99999999rnal
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عنوان خالصه مقاالت كنگره های داخلی
 .3جاللی ،امیر حسین .شمس الدینی پیام ،بیدکی رضا( .)3131بررسی روانشناختی و تحلیلی روان پریشی ها در
شخصیت های داستانی آثار دکتر غالمحسین ساعدی .سومین همایش روان پزشکی فرهنگی و اجتماعی .تهران .ایران
 .1جاللی ،امیر حسین .)3111( .اختالالت چرخه خواب .پنجمین کنگره سراسری اختالالت خواب
 .1جاللی امیر حسین .خدادوست ناصر .احمدزاد مسعود .خدادوست ناصر .شیرازی الهام )3111( .مقایسه دو برند
داروی متیل فنیدیت در درمان اختالل پرتحرکی -کم توجهی .چهارمین کنگره بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان.
مشهد .ایران
 .4جاللی امیر حسین .علوی کاوه .مسعود احمدزاد .افتخار مهرداد . )3111( .بررسی میزان آگاهی و نگرش مبتالیان
به اختالل هویت جنسی .بیست و هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران .تهران .ایران
 .5جاللی امیر حسین .روانپزشکی و طب خواب . )3113( .بیست و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان
ایران .تهران .ایران
 .1جاللی امیر حسین .مهار فیزیکی :نیازمند بازنگری (معرفی یک برنامه در دست اجرا) . )3113( .بیست و نهمین
همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران .تهران .ایران
 .1جاللی امیر حسین .خلیلی مهدی .مرتضویزاده سید محمد رضا .فامیل شریفیان یلدا . )3111(.مقایسه اثربخشی
گروه درمانی وجودی با گروه درمانی شناختی -رفتاری در کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتال به سرطان .سیامین
همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران .تهران .ایران
 .3جاللی امیر حسین .بازنمود اختالل دوقطبی در فرهنگ عامه . )3111( .سی و یکمین همایش سالیانه انجمن علمی
روان پزشکان ایران .تهران .ایران
 .1جاللی امیر حسین .برنامه بازگشت به اجتماع (معرفی یک برنامه در دست اجرا) . )3111( .سی و یکمین همایش
سالیانه انجمن علمی روان -پزشکان ایران .تهران .ایران
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عنوان خالصه مقاالت كنگره های بین المللی
Jalali A.H, Emergency psychiatry in Iran: Focused on Community psychiatry services, WPA regional
congress, 2015, Japan, Osaka
Jalali A.H, Domestic violence in Iran: an overview on recent researches and actions, WPA primary
care mental health congress, 2015, Romania, Bucharest
Jalali A.H, How do Iranian’s physicians think about Psychiatry, Young Psychiatrists Network
congress, 2015, Greece, Portoheli
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سخنرانی ها
(.)3133کارگاه مدیریت خشم برای کارشناسان سازمان بهزیستی .ایران .تهران
( .) 3131برنامه آموزشی میان مدت بهداشت روان برای پزشکان عمومی (سطح سوم) .ایران.تهران .انستیتو روان
پزشکی
( .)3131روانپزشکی و سینما .انستیتو روانپزشکی تهران .تهران .ایران
( .)3131کارگاه آموزشی سالمت روان در افرادی که با  HIVزندگی میکنند(ویژه روانپزشکان) .انستیتو روانپزشکی
تهران
( .)3111كارگاه آموزشي درمان سوء مصرف مواد با تمركز برداروهاي آگونيست (ویژه مدعوین کشور افغانستان).
انستیتو روانپزشکی تهران
(.)3111پنجمین کنگره سراسری اختالالت خواب .تهران .ایران
(.)3111کارگاه مشاوره پیش آزمون و پس آزمون ویژه پزشکان عمومی و کارشناسان مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری.
کرج .ایران
( .)3111اولین همایش علمی متخصصین سراسر کشور .سازمان نظام پزشکی ایران .تهران .ایران
( .)3111دوره مدون روان پزشکی .سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرن .تهران .ایران
( .)3113پیشگیری از خشونت خانگی در نظام سالمت .دانشگاه علوم پزشکی جهرم .جهرم .ایران
( .)3113زندگی مجازی .انستیتو روان پزشکی تهران .تهران .ایران
( .)3111زیست مجازی .بیمارستان روزبه .تهران .ایران
( .)3111کارگاه روان پزشکی و اختالالت خواب .دانشگاه علوم پزشکی مازندران .ساری .ایران
( .)3111کارگاه آموزش درمان نگهدارنده با متادون برای پزشکان عمومی .دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان .تهران
 .ایران
( .)3111مهارتهای ارتباطی در بخش اورژانس .هشتمین کنگره سراسری طب اورژانس .تهران .ایران
( .)3111مهارتهای ارتباطی در بخش اورژانس .هشتمین کنگره سراسری طب اورژانس .تهران .ایران
( .)3111کارگاه آموزشی اورژانسهای درمانی در کار با قربانیان خشونت خانگی .سازمان دفاع از قربانیان خشونت.
تهران .ایران
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کارگاهها و سمینارها
 -3کارگاه طبابت مبتنی بر شواهد .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران3131.
 -1کارگاه روش های آموزشی و ارزشیابی دانشجو .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران3131.
 -1کارگاه روش تحقیق کمی .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران3131.
 -4کارگاه پزشکی قانونی .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران3131.
 -5هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران3131 .
 -1هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران3131 .
 -1سومین همایش روان پزشکی فرهنگی و اجتماعی .تهران .ایران3131 .
 -3چهارمین همایش سراسری پزشکی خواب .تهران .ایران3131 .
 -1کارگاه آموزشی پیشگیری از همسرآزاری.انستیتو روان پزشکی تهران .ایران3131 .
 -31کنفرانس علمی سالمندی و روانپزشکی .انجمن علمی روانپزشکان .تهران .ایران3131 .
 -33اولین سمینار سراسری مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران .تهران .ایران3131 .
 -31نشست تخصصی نوجوانان ،جوانان و ساختار روانشناختی خانواده .انستیتو روان پزشکی تهران .ایران3133 .
 -31نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران3133 .
 -34دهمین همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران3131 .
 -95کارگاه روش تحقیق کیفی(مدرس :دکتر گوراراژ .مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت) .انستیتو روان پزشکی
تهران .ایران9331 .
 -16کارگاه مقاله نویسی مقدماتی .تهران .بیمارستان حضرت رسول .تهران .ایران9311 .
 -17کارگاه مقاله نویسی پیشرفته .تهران .بیمارستان حضرت رسول .تهران .ایران9311 .
 -18کارگاه نقد و داوری مقاالت .تهران .بیمارستان حضرت رسول .تهران .ایران9311 .
 -91نوزدهمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی(طولی) .مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران.
تهران  .ایران9311 .
 -11کارگاه روش تحقیق  9و  . 1دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران9311 .
 -19کارگاه آموزشی معلم الکترونیک .انستیتو روان پزشکی تهران9311 .
 -11پنجمین کنگره سراسری خانواده و سالمت جنسی .تهران3111 .
 -11اختالالت شایع روانپزشکی در طب عمومی :معرفی مراکز سالمت روان جامعه نگر .دانشگاه علوم پزشکی تهران.
3111
 -14کارگاه تدوین محتوا برای برنامه های آموزش مداوم اینترنتی .دانشگاه علوم پزشکی
تهران3111 .
 -15دوره آموزشی مروری بر نظریه روابط شی :موسسه روان شناختی رها .تهران3111 .
 -11دوره آموزشی اصول روان درمانی تحلیلی .موسسه روان شناختی ژرفا .تهران3113 .
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داوری مقاالت و طرح های پژوهشی
 -1طرح پژوهشی" مطالعه کیفی شرکای جنسی افراد مبتال به اختالل هویت جنسی در مراجعه کنندگان به انستیتو روان
پزشکی تهران" .مرکز تحقیقات بهداشت روان
 -1طرح پژوهشی " بررسی پروتوتیپیکالی مدل ارزیابی جامع شخصیت سایکوپاتی در ایران" .مرکز تحقیقات بهداشت

روان
 -3طرح پژوهشی " ارزشيابي برنامه رشتههاي تخصصي حوزه سالمت روان شامل روان پزشكي -روانشناسي باليني
 روانپرستاري " .قطب علمی انستیتو روان پزشکی تهرانشناختی
علوم
های
تازه
فصلنامه
 .پژوهشکده
 -4مقاله بررسی عوارض درمان با الکتروشوک یک طرفه بر حافظه.
شناختی
 -5طرح پژوهشی بررسی نشانگان و میزان شیوع اوتیسم در مبتالیان به صرع .مرکز تحقیقات بهداشت روان
 -1مقاله پژوهشی " مطالعه نگرش هاي مثبت ومنفي روانشناسان ،روان پزشكان ،بيماران مزمن اعصاب و روان و
تماشاگران عادي نسبت به مجموعه تلويزيوني ساختمان پزشكان" .مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران
 -1مقاله پژوهشی " “Comparing the efficacy of 8 week treatment of Cipram® and its generic
”Iranian Journal of .citalopram in patients with Mixed Anxiety-Depressive disorder
Psychiatry
 -3مقاله پژوهشی "بررسی ارتباط صفات شخصیت و سبکهای دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی" مجله پوست
و زیبایی .دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -1مقاله پژوهشی " بررسی ارتباط بین مصرف ایزوترتینویین سیستمیک و افسردگی در درمان آکنه" .مجله پوست و
زیبایی .دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -31مقاله پژوهشی " ارسال پیام کوتاه ) (SMSبرای بیماران اعصاب و روان" .مجله روان پزشکی و روان شناسی
بالینی ایران
 -33مقاله پژوهشی " بررسی الگوی پدیدارشناختی نشانههای وسواسیاجباری" .مجله روان پزشکی و روان شناسی
بالینی ایران
 -31طرح پژوهشی " بررسی خصوصیات شخصیتی رانندگان مصدوم و دخیل در تصادف که در بخش ارتوپدی
بیمارستان شهید رهنمون بستری شده اند"  .مرکز تحقیقات تروما .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
" -31مقاله پژوهشی "Medical Journal of The ."Domestic violence in an Iranian infertile women
)Islamic Republic of Iran (MJIRI
 -34مقاله پژوهشی "گزارش يک مورد ابتالء همزمان به اختالل دوقطبی و پارافيلياهای متعدد و درمان آن با والپروات،
نالترکسون و فيناسترايد" .مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران
 -95مقاله پژوهشی " تبیین احقاق جنسی و تمایل جنسی به وسیله عملکرد خانواده در دانشجويان زن متاهل دانشگاه
خوارزمی".
مجله اصول بهداشت روانی
 -31طرح پژوهشی " تبیین مشکالت خانواده ها در مدیریت بیماران مبتال به اختالل دو قطبی نوع یک" مرکز تحقیقات
بهداشت روان
 -91مقاله پژوهشی " Medical journal of the "Domestic violence in an Iranian infertile women
Islamic R
Republic of Iran
 -33مقاله پژوهشی " گزارش یک مورد ابتالء همزمان به اختالل دوقطبی و پارافیلیاهای متعدد و درمان آن با والپروات،
نالترکسون و فیناستراید"  .مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران
 -31مقاله پژوهشی " اختالل وسواس پوست كني  :تدوين و اعتباريابي يك مدل جديد رفتاري-شناختي-فراشناختي جهت
تبيين آن" .مجله پوست و زیبایی .دانشگاه علوم پزشکی تهران
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کتاب های چاپ شده
 -3مهارتهای زندگی اجتماعی و مستقل ( کتاب مربیان) .انتشارات ارجمند .با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و دفتر
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،3111 ،تهران ،ایران
 -1مهارتهای زندگی اجتماعی و مستقل ( کتاب بیماران) .انتشارات ارجمند .با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و دفتر
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،3111 ،تهران ،ایران
 -1آموزش روان پزشکی با نمونه های بالینی .با دکتر امیر شعبانی و دکتر سید وحید شریعت .انتشارات ارجمند.3111 .
چاپ اول

پایان نامه های اتمام یافته
 -9مقايسه نگرش پزشکان متخصص ،دستياران و مراجعهکنندگان به درمانگاههاي غيرروان پزشکي دانشگاهي
نسبت به داروهاي سايکوتروپ ( استاد راهنما) .مقطع پزشکی عمومی
 -1مقايسه سالمت روان در والدين کودکان مبتال به ديابت شيرين نوع يک و لوکمي با گروه شاهد ( .استاد راهنما) .مقطع
پزشکی عمومی
 -3مقایسه ی ویژگی های بالینی و دموگرافیک بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان روان پزشکی ایران در 1
گروه مهار شده و مهار نشده بین سال های  ( .9331-9333استاد راهنما) .مقطع پزشکی عمومی
 -4بررسی اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع در کاهش عود ،بهبود پذیرش دارویی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به
اسکیزوفرنیا ( استاد راهنما) .مقطع دستیاری
 -5مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیک در بهبود مهارتهای ارتباطی و همدلی دستیاران روان پرشکی با روش چهره به
چهره ( استاد مشاور) .مقطع دستیاری
 -6بررسی فرجام جراحی بازسازی جنسیت در مبتالیان به اختالل هویت جنسی ( استاد راهنما) .مقطع دستیاری
 -1بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی به روش یالوم بر اضطراب مرگ بیماران مبتال به سرطان ( استاد راهنما).
مقطع کارشناسی ارشد
 -3مقایسه میانگین نمرۀ مهارتهای اجتماعی دانشجویان پزشکی عضو و غیرعضو در نهادهای دانشجویی در دانشگاه
علوم پزشكی تهران در
سال  ( 9319استاد راهنما) .مقطع پزشکی عمومی
 -1شناسایی عالئم کاربردیتر فاز حاد مانیا در زمان ترخیص ( استاد راهنما) .مقطع دستیاری
 -91بررسی نگرش نوجوانان ،والدین ،معلمین و متخصصین اطفال در زمینه اشتیاق برای درمان اختالل بیش فعالی-
نقص توجه ( استاد مشاور) .مقطع دستیاری
 -99ب ررسی ارتباط تجربه خشونت خانگی توسط پزشکان و پرسشگری از مراجعین درباره خشونت خانگی علیه زنان (
استاد مشاور) .مقطع پزشکی عمومی
-91تبیین تجربه تغییر جنسیت در مبتالیان به اختالل هویت جنسی :مطالعه کیفی ( .استاد مشاور) .مقطع دستیاری
-93تعیین میزان استفاده از خدمات سالمت روان در اقدام کنندگان به خودكشي به روش خودسوزی  ،ارجاع شده به
مرکز بيمارستانی سوانح سوختگي شهيد مطهري تهران طی یکسال گذشته ( .استاد راهنما) .مقطع دستیاری
-94میزان استفاده از خدمات سالمت روان در اقدام کنندگان به خودکشی با استفاده از دارو ارجاع شده به بیمارستان
لقمان ( .استاد راهنما) .مقطع دستیاری
 -95تبیین دالیل استفاده بیماران از درمانهای غیرمرسوم :یک پژوهش کمی و کیفی ( .استاد مشاور) .مقطع دستیاری
-96ارزیابی نگرش دستیاران غیر روان پزشک به اختالالت روان پزشکی و درمان آنها :يک مطالعه کيفي ( .استاد راهنما).
مقطع دستیاری
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-91بررسي علت هاي ترخيص بيماران با رضايت شخصي از بخش اورژانس بيمارستان روان پزشکي ايران در سال
 ( .9319استاد مشاور) .مقطع پزشکی عمومی

پروژه های مصوب در دست اقدام یا پایان یافته
 )9بررسی فرجام جراحی بازسازی جنسیت در مبتالیان به اختالل هویت جنسی(مجری طرح) .پایان یافته
 )1تدوین سند ملی پیشگیری از خشونت خانگی در ایران(همکار تیم پژوهش) .پایان یافته
 )3طراحي سيستم آموزش الكترونيك ( (E-Learningبراي دستياران روان پزشکي و دانشجویان روانشناسی
بالینی(مجری طرح) .پایان یافته
 )4طرح پژوهشی -آموزشی «بازگشت به اجتماع» (مجری طرح)
 )5طرح پژوهشی «طراحی راهنمای همگانی سالمت روان و روش استقرار آن» (مجری طرح)
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