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 و کارگاه های آموزشی  کوتاه مدت  دوره ها ی آموزشی

 خانواده درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی •

 Problem Based Learning(1995)کارگاه آموزشی   •

 Suicide Prevention(2000, WHO)کارگاه آموزشی •

 Research Methodology(1995)  کارگاه آموزشی •

 Teaching Methodology(1997) کارگاه آموزشی •

 آموزشی  فعالیت های

 ایراندانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی   •

 آموزش به دستیاران فلوی سایکوسوماتیک  •

 ارشد سالمت تدریس تئوری و عملی به دانشجویان کار شناسی   •

 تدریس تئوری به دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی •

 به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی   و عملی  تدریس تئوری  •

 و سایر دستیاران رشته های دیگر   دستیاران روانپزشکی  ،کارورزان  ،آموزش بالینی در بخش روانپزشکی به کارآموزان •

 زشکی رابط به دستیاران روانپزشکی در سایر بخش های بیمارستان آموزش بالینی روانپ •

 برگزاری کارگاه های آموزشی رابطه پزشک و بیمار برای گروه های مختلف اعم از اساتید و دستیاران سایر رشته های پزشکی  •
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 ( 1378-1385مدرس دوره های کارگاه آموزش مقاله نویسی) •

 
 

 فعالیت های اجرایی 

 تا کنون(  1393تجدید نظر انتظامی تخلفات هیات علمی دانشگاه ) رئیس هیات   •

 تا کنون(   1395مدیر برنامه آموزشی فلوی سایکوسوماتیک )  •

 ( 1398  تا   1395سایکوسوماتیک ) از سال   رئیس بخش  •

 ( 1395-1379روانپزشکی ) رئیس بخش   •

 ( 1385 -1388رئیس مرکز تحقیقات بهداشت روان ) •

 ( 1377 -1382انستیتو روانپزشکی تهران ) مسئول واحد پژوهش   •

 ( 1377-1380سرپرست کتابخانه انستیتو روان پزشکی تهران ) •

 ( 1377  -1381معاون پژوهشی گروه روانپزشکی )  •

 ( 1375 -1377رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) •

 ( 1373  -1374معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) •

 ( 1372  -1373رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید اسماعیلی ) •

 عضویت در هیئت ها، شوراها و کمیته های مختلف 
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 ( 1398دبیر علمی نخستین کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی )  .1

 (  1399تا    1395عضو هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران )  .2

 تا کنون(   1394مدیره انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران )عضو هیات موسس و هیات   .3

 تا کنون(   1395و از سال    1392-  1393عضو شورای دانشگاه )از سال   .4

 ( 1394-1379)  عضو هیئت ممتحنه دانشنامه)بورد( تخصصی رشته روانپزشکی .5

 تا کنون(   1393عضو اصلی و رئیس هیات تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه )  .6

 ( 1397تا   1396و از    1395تا    1393عضو شورای آموزشی دانشگاه )  .7

 ( 1393-1391عضو کمیته آزمون های رشته روانپزشکی )  .8

 تا کنون( 1393عضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه )   .9

 ( 1375  -1381گواهینامه )پره بورد( رشته روانپزشکی )   -اءق عضو هیئت ممتحنه ارت .10

 ( 1385-1388پزشکی ایران )  عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم .11

 ( 1388تا   1377عضو کمیته تخصصی روانپزشکی شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت )  .12

 ( 1375-1379عضو کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) .13

 تا کنون(   1379عضو شورای عالی مرکز تحقیقات بهداشت روان )  .14

 تا کنون(   1379روان )   عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت .15

 ( 1373-1379عضو کمیته پژوهشی انستیتو روانپزشکی تهران )  .16

 به مدت چند سال(   1378عضو کمیته بازآموزی و سمینارهای انجمن روان پزشکان ایران ) .17
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 ( 1377-1382عضو کمیته آموزش مداوم انجمن روان پزشکان ایران ) .18

 ( 1396تا  1385کمیته پزشکی روان تنی انجمن روان پزشکان ایران )  عضو و مسئول .19

 تا کنون(   1386عضو کمیته اخالق انجمن روان پزشکان ایران   .20

 ( 1377-1379عضو کمیته سامان دهی بیماران روانی )حاد( وزارت بهداشت )   .21

 تا کنون(   1390دبیر کمیته اخالق بیمارستان حضرت رسول اکرم )  .22

 دی از کنگره های روانپزشکی، زنان و مامایی، درد، توان بخشی، خواب و ...عضو کمیته علمی تعدا .23

 ( 1378)   کنگره سراسری استرس علمی  دبیر   .24

 تا کنون(   1384شکی )زپروان پزشکی رابط گروه روانمسئول کمیته   .25

 ( 1384-1388)     عضو کمیته تدوین و ارزشیابی برنامه های دستیاری رشته تخصصی روان پزشکی   .26

 ( 1380 -1385پژوهشی قطب علمی روان پزشکی کشور    دبیر شورای .27

 ( 1380-1386مسئول کمیته پژوهشی گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران) .28

 ( 1382-1384عضو گروه آموزشی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) .29

 ( 1385 -1388عضو گروه ارتقاء کیفی آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران ) .30

 ( 1382 -1388عضو کمیته هماهنگی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران )  .31

 ( 1383-1388 )  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  EDOعضو کمیته کوریکولوم و  .32

 ( 1384-1392شورای اجرایی گروه روان پزشکی )  عضو .33

 تا کنون( 1385تظامی سازمان نظام پزشکی ) کارشناس تخصصی رشته روان پزشکی در دادسرا و هیأت های ان .34
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 ( 1385-1387عضو کمیته کشوری بهداشت روان )  .35

 ( 1992تا    1390عضو کمیته جذب گروه آموزشی روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )  .36

 تا کنون(  1385عضو کمیسیون روانپزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور ) .37

 

  تحریریه مجالت علمی پژوهشی  هیأت عضو 

 تا کنون(   1379)   مجله اندیشه و رفتار )نام قدیم( و روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران )نام جدید(  •

 ( 1384-1388)   مجله شنوایی شناسی دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران •

 ( 1387-1391) دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمجله تحقیقات علوم رفتاری مرکز تحقیقات علوم رفتاری   •

 

 اقدامات عملی انجام داده شده 

 ( 1396مشارکت در راه اندازی فلوی روانپزشکی سالمندی )  •

 ( 1394-1396خواب )  مشارکت در راه اندازی فلوی •

 ( 1394-1396مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه خواب )  •

 ( 1396-1394)بازسازی کامل بخش سایکوسوماتیک  •
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 ( 1396راه اندازی فلوی سایکوسوماتیک ) •

 ( 1395راه اندازی بخش سایکوسوماتیک در بیمارستان حضرت رسول )  •

 ( 1379) راه اندازی بخش روانپزشکی در بیمارستان حضرت رسول )ص( •

 بازسازی کامل بخش با جلب حمایت یک خیر برای پرداخت کلیه هزینه ها  •

 ( 1380)  راه اندازی واحد مشاوره رابط •

 Sleep lab   (1385 )مشارکت در راه اندازی   •

 rTMS  (1392 )راه اندازی واحد   •

 ( 1392)در بخش روانپزشکی بیمارستان رسول  راه اندازی واحد نوروبیو فیدبک •

 ( NGOعضویت هیأت موسس و هیأت مدیره انجمن های غیر دولتی )

 ( 1399تا   1395انجمن علمی روانپزشکان ایران ) هیات مدیره  •

 تا کنون(  1395انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران ) •

 ( 1372  انجمن صرع ایران )موسس و هیأت مدیره •

 ( تا کنون  1397و از   1379-1382انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا )هیأت مدیره •

 ( 1382ومدیر عامل   های اجتماعی )موسس و هیأت مدیرهانجمن پژوهش های روانشناختی و آسیب   •
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 اختالالت خوابکنگره    هفتمینچاپ در کتاب خالصه مقاالت 

 95سال انتشار:  

6 

 بارداری مدیریت اختالل شخصیت مرزی در  عنوان مقاله: 

 دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانچاپ در کتاب خالصه مقاالت 

 94سال انتشار:  
7 

 یابی، تشخیص، و تشخیص افتراقی افسردگی در بیماری های طبیارز :مقالهعنوان 

 ایران روانپزشکان انجمن سالیانه کنگره یکمین و سی چاپ در کتاب خالصه مقاالت

  93سال انتشار:  

 

8 

 (ص) اکرم رسول بیمارستان در مشاور رابط  روانپزشکی خدمات ارایه تجربه عنوان مقاله:

 ایران  روانپزشکان انجمن سالیانه کنگره  امین  سی: چاپ در کتاب خالصه مقاالت
 92سال انتشار:  

9 

 80تا   75سال عنوان مقاله: بررسی روند خود کشی در جمعیت تحت پوشش وزارت نفت از 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت همایش سراسری خودکشی و رفتارهای مرتبط 

   1390سال انتشار: اسفند 
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10 

 عنوان مقاله: قلب زبان روان رنجور 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت بیست و هشتمین همایش ساالنه انجمن علمی روان پرشکان ایران

 1390سال انتشار: آبان ماه 

 

11 

 عنوان مقاله: بستری اجباری 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت بیست و هشتمین همایش ساالنه انجمن علمی روان پرشکان ایران

 1390سال انتشار: آبان ماه 

 

12 

 عنوان مقاله: جنبه های روانشناختی و معنوی دیابت

 تسکینی در سرطان چاپ در کتاب خالصه مقاالت سومین کنگره بین المللی مراقبتهای حمایتی و  

 1389سال انتشار: دی ماه  

 

13 

 عنوان مقاله: اصول مصاحبه با بیماران مبتال به اختالالت شبه جسمی 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت سمینار احتالالت شبه جسمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی روان پرشکان ایران

 1389سال انتشار: آبان ماه 
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14 

 عنوان مقاله: اخالق حرفه ای و حقوق بیماران روان پزشکی 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت همایش ساالنه انجمن علمی روان پرشکان ایران 

 1388سال انتشار:  آبان ماه

 

15 

 عنوان مقاله: جنبه های فرهنگی و مصاحبه  روان پزشکی 

 اجتماعی   -چاپ در کتاب خالصه مقاالت نخستین همایش ملی باز توانی  روانی

 1389سال انتشار:  مهر ماه

 

16 

 عنوان مقاله: روان پزشکی و مدیریت درد 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران  

    1388سال انتشار:  مرداد ماه

 

17 

 تهران   6سال ساکنین منطقه  15عنوان مقاله: شیوع اختالالت خلقی وو اضطرابی در افراد باالی 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت سومین همایش سراسری روان پزشکی فرهنگی و اجتماعی 

 1387سال انتشار:  خرداد ماه 
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 طرح قانون بهداشت روان در ایران عنوان مقاله: 

 چاپ شده در کتاب خالصه مقاالت دومین کنگره بین المللی اخالق پزشکی ایران  

 1387سال انتشار:  فروردین ماه
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 عنوان مقاله: درد یک تجربه فردی است

 چاپ شده در کتاب اولین سمینار سراسری مدیریت درد  

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: مهدی نصر اصفهانی 

 1386سال انتشار:  خرداد ماه 
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18 

 در روان پزشکی  OSCEعنوان مقاله: بررسی پایایی و اعتبار 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران  

 1385سال انتشار:  آبان ماه

 

22 
 عنوان مقاله: نقش واحد پیگیری در بهبود بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا  

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت اولین کنگره سراسری اسکیزوفرنیا، درمان و توانبخشی 

 1384انتشار:  خرداد ماه سال 

 

23 

 عنوان مقاله: نشانه های منفی اسکیزوفرنیا 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت همایش تازه های روان پزشکی 

 1383سال انتشار:  خرداد ماه 

 

24 
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 چاپ در کتاب خالصه مقاالت همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران  

25 

 DSM-IVعنوان مقاله: به سمت تطابق فرهنگی در  

 نخستین همایش نقش دین در بهداشت روان  چاپ در کتاب 
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    1376سال انتشار:  آذر ماه 

 

26 

 سمینار های روانپزشکی و روانشناسی ایران عنوان مقاله: بررسی موضوعی مقاالت ارایه شده در کنگره ها و 

 چاپ در کتاب خالصه مقاالت کنگره روان پزشکی فرهنگی و اجتماعی

 1373سال انتشار:  اردیبهشت ماه  

 

27 
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 1368سال انتشار:  شهریور ماه 
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  وزارت بهداشت مشارکت در فعاليت های

همكاران به ترتيب اولويت )شامل نام  اسامي  محل انجام فعاليت  نوع فعاليت  رديف

 متقاضي(

سمت در ارتباط با  

 فعاليت

 مالحظات 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجااام یااک پااروژه 

ملاااای پژوهشاااای 

ارزشاایابی وپااایش 

       5000392شااماره 

کمیساایون اراماات 

 سازمان ملل متحد 

 

 

 

تدوین برنامه چهار  

ساااااله امااااوزش 

دساااااااااااتیاری 

 روانپزشکی

 

   

 

 

 

 

ده استتتان کشتتور 

 ایران 

 

 

 

 

 

 

 

کلیااه دانشااگاه هااای 

کشاور،  پزشکی  علوم 

 وزارت بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 متقاضی: وزارت بهداشت 

 سید علی احمدی ابهری)مجری(، 

 جعفر بوالهری )ناظر(

 ف الفبا:  به ترتیب حرو  همکاران پژوهشگر

عمران محمد رزاقی، مجید صادقی، جواد  

مهدی نصر    عالقبند راد، سید کاظم ملکوتی، 

 ،  محمد تقی یاسمیاصفهانی
 

 

 وزارت بهداشت   متقاضی:

مهدی نصر شیرازی،  االمرضا میرسپاسی، محمد علی

، دکتر مجید صادقی، دکتر سعید صدر،دکتر  اصفهانی

ضراامی،دکتر میرفرهاد  محمد صنعتی،دکتر مهران 

قلعه بندی،دکتر ابراهیم عبداللهیان،دکتر محمد رضا  

 محمدی،دکتر محمد تقی یاسمی

 

 

 

 

 

مااادیر تجزیاااه و 

ت و تحلیل اطالعا

 کارآزمایی بالینی

 

 

 

 

 

 

نایااااب رئاااایس 

 کمیته

 

 

 

 

 

 

 

باار آورد خسااارت باایش از 

هفتتتت میلیتتتارد دالر  

 امریکا

هاام بااه گاازارش مسااتقل 

فارسی و هام باه انگلیسای 

تهیه شد و از طریق وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش  

سازمان ملل   UNDCPبه

 ارسال گردید
 

 

برنامه دستیاری از ساه 

سااال بااه چهااار سااال 

افزایش یافت و از ساال 

 به اجرا درامد  87
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

تااادوین پااایش   

نااااویس قااااانون 

 بهداشت روان ایران 

 ( 94تا  82) 

 

 

 

 

 

 

 
 

پزشک عمومی در  

 ایران  

وظایف و نیاز های  

 آموزشی 

 

وزارت بهداشت ،  

انستیتو روانپزشکی  

تهران، مرکز  

تحقیقات بهداشت 

روان دانشگاه علوم  

پزشکی ایران و  مرکز  

تحقیقات اخالق  

پزشکی دانشگاه علوم  

 پزشکی تهران 

 

 

 

 ارت بهداشت وز

 

با هشت نفر از همکاران  مهدی نصر اصفهانی 

از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران و  

سازمان، نهاد، مراکز تحقیقاتی،   22مشاوره با

گروه های روانپزشکی کشور، گروه های  

روانشناسی، انجمن های علمی، بیمارستانهای  

خصوصی تهران و کثیری از اساتید و صاحب  

نظران بهداشت روان کشور همراه با مشارکت  

اساتید حقوق دانشگاهها  و برگزاری دو کارگاه  

 کشوری )طی سه مرحله( 

 
 

 شهرام یزدانی، سعید حاتمی 

ناارگس بیرقاای، علیرضااا   : افااراد کمیتااه تخصصاای

ظهیرالدین، محمد تقی یاسمی، یونس کالفی، جمشاید 

مهتتدی  احماادی، سااید محمااد علاای قریشاای زاده، 

، ابراهیم عبداللهیان، حسن ضایاءالدینی، نصراصفهانی

علیرضا افاری نژاد، مجید صادقی نجف اباادی، عبادا  

 فرهادی نسب و محمد جعفر مدبر نیا

 

 مجری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو کمیته  

 تخصصی 

 

 

در وزارت بهداشت  طرح 

تصویب شد و در حال  

مجلس  حاضر اماده ارائه به 

 شورای اسالمی است

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آزمایشی در 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی انجام شد
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 (و ويرايش کتابها )تاليف و ترجمه 

ویراستار   ترجمه  تالیف  عنوان کتاب  ردیف 

 علمی 

تاریخ   ناشر 

 انتشار 

 اسامی همکاران 

  شناخت و درمان افسردگی در فرهنگ ایرانی  1

 )فصل افسردگی در بیماران جسمی(

● 
 

فرهنگستان    

 علوم پزشکی 

  

 ● درسنامه طب خواب )فصل کرونوبیولوژی(  2
 

 قلعه بندی و همکاران     

کمیته اخالق و قانون انجمن علمی  1400 ارجمند ●   تعهد حرفه ای در روانپزشکی  3

 روانپزشکان

 ● سرطان و جنبه های روانشناختی آن  4
 

دانشگاه علوم    

 پزشکی بابل

موعودی، قنبری، صالحیان، نیک بخش،   99

 فرهاد 

:  دومجلد  DSM-5اصول مصاحبه بالینی بر اساس   5

 بیمار مشکل 

● 
 

● 
 

● 
 

 نوحه سرا، خادم الرضا، قهاری  98 ارجمند

جلد اول:   DSM-5اصول مصاحبه بالینی بر اساس   6

 اصول اساسی 

● 
 

● 
 

 --- 97 ارجمند 

 مشاوره روانپزشکی با نمونه های بالینی  7

 )دو فصل از کتاب( 

● 
 

 ، قنبری، اربابی، نجاتی صفا  شعبانی 95 ارجمند  

 قلعه بندی و همکاران  94 ارجمند   ● )فصل کرونوبیولوژی( درسنامه طب خواب  8

مراقبت های روانشناختی برای بیماران مبتال به   9

 سرطان

 عاطف وحید، کولیوند  ، دادفرمحبوبه  94 میرماه  ●  ●

 

 DSM-IV-TRاصول مصاحبه بالینی بر مبنای  10

 اصول اساسی جلد اول : 

 -----   88 ارجمند ● ● 
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 DSM-IV-TRاصول مصاحبه بالینی بر مبنای  11

 جلد دوم:  

 بیمار مشکل 

 نوحه سرا، خادم الرضا، قهاری  90 ارجمند ● ● 

 علوم رفتاریدرسنامه روانپزشکی بالینی و  12
 ( )فصل روانپزشکی قانونی

 صابری 90 ارجمند   ●

 کاظم زاده،  قلعه بندی، تقوا، میرسپاسی   بوالهری، 87 ارجمند ●  ● در روانپزشکی    OSCEراهنمای آموزشی   13

 شوشتری، ارزاقی  88 تهران ویستا  ●   جنبه های روانشناختی دیابت 14

 بهشتی، ارومندی  77 ارجمند ●   DSM-IVاصول مصاحبه بالینی بر مبنای  15

  شناخت و درمان افسردگی در فرهنگ ایرانی  16

 )مبحث اضطراب( 

فرهنگستان     ●

 علوم پزشکی 

85 ------- 

17 Pelvic Floor Disorders: 

Multi-Disciplinary Management 
Section: Psychological aspect) )   

●   Nokhbegan-

Gastri 

Intestinal & 

Liver Disease 

Research 

Center 

 

2007 ----- 

دانشگاه علوم   ● ●  آسکی در روانپزشکی  18

 پزشکی و سورنا 
 تقوا، شاره، عزیز زاده  85

رابط  -روانپزشکی مشاوره  19 دانشگاه علوم    ●  

 پزشکی

 شبنم نوحه سرا،  عزیزه افخم ابراهیمی، 

ارزشیابی و درمان اختالالت مصرف مواد )کتاب   20

( 5راهنمای   
 ●  WHO 83  بنفشه ارایی 

 ارزشیابی و درمان اختالالت مصرف مواد 21

)کتاب راهنمای رهبر(    
 ●  WHO 83  عاطف وحید، نوری قاسم آبادی، علیلو 
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 ----- 81 دیرین  ●   دنیای من )تجربیات بیمار مبتال به اسکیزوفرنیا(  22

23        

24        

25        
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 کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران 92ال تفاوت مصاحبه کالسیک با مصاحبه در مشاوره ها س  .31

32.  

 1393سخنرانی افتتاحیه در سمپوزیوم داروشناسی روانپزشکی در درمان اختالل دو قطبی و همبودی های ارگانیک  در بیمارستان رسول اکرم  .33

 1393داشت روان آبان ماه  رابطه پزشک و بیمار و اخالق حرفه ای، سخنرانی برای پزشکان عمومی در دانشکده علوم رفتاری و به .34

 1394جنبه های فرهنگی و روانپزشکی در بیمارستان امام حسین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آبان   .35

 

 

 برگزاری کارگاه های آموزشی 

 علوم پزشکی ایران    رابطه پزشک و بیمار  و فراگیران برای اساتید دانشگاه -1

 امتحان بورد در دانشگاه ایران، اصفهان و مازندران کارگاه چگونگی برگزاری آزمون آسکی برای   -2

 دانشکده پزشکی    کارگاه آموزش چگونگی برخورد با دانشجویان برای اساتید علوم پایه -3

 در بیماران دیابتی در کنگره سالیانه روانپزشکان  incomplianceکارگاه آموزشی   -4

صاحب نظران روانپزشکی و روانشناسی و سایر رشته های وابسته در کارگاه کشوری کشوری ارزیابی قانون بهداشت روان با حضور   -5

 ( 1384) مشکین دشت کرج

)در موزه  در تهراندانشگاه ها  کارگاه کشوری ارزیابی قانون بهداشت روان  با حضور صاحب نظران بهداشت روان و حقوقدانان   -6

 ( 1387)   تاریخ پزشکی( 
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 چهار دوره   92و   91ن ورودی سایر رشته ها کارگاه آموزش رابطه پزشک و بیمار برای دستیارا -7

 کارگاه آموزش رابطه پزشک و بیمار برای اساتید در دانشگاه علوم پزشکی زنجان -8

 کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای دستیاران روانپزشکی و ایر روانپزشکی -9

  کارگاه آموزشی جنبه های روانشناختی دیابت در دانشگاه علوم پزشکی زنجان -10

 اه آموزشی سایکوسوماتیک/ بیماران قلبی دشوارکارگ -11

 

 

 تهیه فیلم های آموزش

 ساعت( 4ارتباط در پزشکی )  -1

 همدلی -2

 

 


