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 تحصيالت .1

 تاریخ دریافت مدرک كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک

ینیدکترا تخصصی بال اعصاب و  
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق 
 6 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 

 رانده شدهدوره های آموزشي گذ .3

a. دوره ها 

 تاریخ كشور شهر دانشگاه یا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

      

      

b. كارگاه ها 

 شماره
 دوره های آموزشی

 سال و مقدارساعت محل آموزش مدرس نام دوره

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ناظمیاندکتر  فرزند پروریکارگاه  1
 94بهمن 

 ساعت 8

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد سلیمیدکتر  یزوج درمانکارگاه  2
 1394 اردیبهشت

 ساعت 24

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد محمودیدکتر  اطفال  CBTکارگاه آموزشی 3
 1392اسفند 

 ساعت 12

4 
روان درمانی کارگاه آموزشی 

 تحلیلی
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد رضاعیدکتر 

 1393آذر 

 ساعت 8

5 
 کیکوسوماتیسا یکارگاه آموزش

 (ی)روان تن

سه  ناریسم

 روزه

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 یبهشت

1397 بهشتیارد  

 ساعت 21

 ساعت24 قیکارگاه روش تحق 6
دکتر غالمرضا 

 نژاد یخو
 1399ماه  ید آزاد مشهد یدانشگاه علوم پزشک

7 
 24 یحرفه ا یکارگاه توانمند ساز

 ساعت

دکتر آرزو فرج 

 پور
 1411ماه  ریت آزاد مشهد یدانشگاه علوم پزشک
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 واحد مشهد

 مرتبه علمي دانشگاهي .0

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 آزاد اسالمی واخد مشهد اریاستاد تا کنون 98سال 

   

 

 انتشارات)بر اساس سبک ونکوور( .5

a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 

ii. )در مجالت انگليسي)یا سایر زبان ها 

 سال انتشار محل چاپ  هعنوان مقال نام نویسندگان شماره

1 

Behdani F, Roudbaraki SN, 

Saberi-Karimian M, Tayefi 

M, Hebrani P, 

Akhavanrezayat A, Amlashi 

SV, Ferns GA, Ghayour-

Mobarhan M 

Assessment of the efficacy of 

omega-3 fatty acids on 

metabolic and inflammatory 

parameters in patients with 

schizophrenia taking clozapine 

and sodium valproate 

Psychiatry 

research 
2018 Mar 

1;261:243-7 

2 

Roudbaraki SN, Behdani F, 

Hebrani P, Ghayour-

Mobarhan M, Vahabi 

Amlashi S. 

Omega-3, Metabolic Syndrome, 

and Schizophrenia: A review. 

Journal of 

Patient Safety 

& Quality 

Improvement 

2017 Jan 

1;5(1):502-4. 

3 

Zahra Moghanizadeh 

Mohammad Reza Fayyazi Bordbar  

Mehdi Fathi  

Seyyedeh Narjes Roudbaraki 

 Shahrokh Makvand Hosseini 

The efficacy of augmentation of 

self-hypnosis on 

pharmacotherapy on the trait 

and state anxiety in patients 

with generalized anxiety 

disorder 

Mediterranean 

Journal of 

Clinical 

Psychology 

Volum 4, 

No 2, 2016 

 

 

b. كتاب ها 

 طرح های تحقيقاتي .3

 كشور شهر همکاران طرح مجری طرح عنوان طرح
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان



 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  هش در آموزشپژومركز 
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 و پوستر  سخنراني .7

i.  داخليكنفرانس های  

   

زشکان گروه هدف روانپزشکان و پ 81طرابي سال ني در مورد اختالالت اض.سخنرا0

 عمومي

وه هدف روانپزشکان و پزشکان گر 88جنسي سال اختالالت  در مورد .سخنراني1

 عمومي 

ر درمان سال و اختالالت روانپزشکي در كاد 08كووید ط بين ارتبا.سخنراني 3

 كادر درمانف پرشکان و سایر گروه هد0011

ii. كنفرانس های بين المللي 

 پایان نامه های دانشجویي .1

 تاریخ دفاع عنوان مقطع رشته نام دانشجو

ی شخصیتی بررسی ارتباط بین ویژگی ها ای فه حردکترای   پزشکی قادریرضا 

وراهبردهای مقابله ای با ماندگاری در فرایند 

جعه کننده به کلینیک مان بیماران مرادر

 مان نگهدارنده با متادونتحت در درک اعتیات

 

 ایی لفضل ندابوا
 

 پزشکی 

 

 
 

 دکترای حرفه ای

 

 
 

تجربه آموزشی  ی ورات روانثبررسی ا

در 19می کووید شجویان پزشکی حین پانددان

 رانای

 

 

 ر فاطمه علی پو

 

 یپزشک

 

 یحرفه ا یدکترا

 

 

، افسردگی وکیفیت میزان اضطراببررسی 

 وکوم گلبتال به ماران مزندگی در بی

 

 

 مریم رمضانی 

 

 پرشکی 

  

 

 دکترای حرفه ای 
 

مقایسه استرس اضطراب وافسردگی در بین 

 ترلکن و گروهمردان نابارور 
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 طرح های تحقيقاتي در دست اجرا: .8

 

 تجربيات .01

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصیلی مدت تدریس تعداد واحد محل تدریس عنوان درس

 روانپزشکی 

 22رستان بیما

بهمن .دانشکده 

 زشکی شاهین فرپ

 زشکی پ تا کنون  98از  36
دکترای حرفه 

 ای 

      

b. كلينيکي و عملي  

c. سایر 

 

 اداری -ي پست علم .00

 محل خدمت تارخ خاتمه تاریخ شروع عنوان پست

 متخصص اعصاب و روان

 

 سرخس مییمارستان لقمان حک 1397 1395

 ابیو کام یعتیشر یها مارستانی 1398 1397 متخصص اعصاب و روانبعنوان  یدرمان یهمکار

 ( مشهدی)امداد

 

 

 تقدیر نامه،جوایز و امتيازات ویژه: .01

 نمکا زمان عنوان نوع
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق 
 6 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .03

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع عنوان

 پزشكي نظام سازمان عضو

 
88از سال   تاکنون 

  1411 جمن خلقی ایران و انعض

 

 عالئق تحقيقاتي .00

 

 فعاليت های اجتماعي و فرهنگي .05

 

 توصيه نامه علمي .03

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 معرف

رتبه 

 دانشگاهی

شته ر

 تحصیلی
 آدرس و تلفن منزل رآدرس و تلفن محل کا

آدرس پست 

الکترونیکی و 

 سایت شخصی

1       

2       
 

 های بين المللي تسلط به زبان .07

 نمره مکان دریافت مدرک تاریخ دریافت مدرک نوع مدرک

    

    

 
 


