
  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

  م جوانبختمري
  

  گروه روانپزشكي دانشكده پزشكي استاديار 
  راناي-مشهددانشگاه آزاد اسالمي .

  رزومه
  

  :رساني روز به تاريخ آخرين
  1393 بهمن 12

: 
 آموزشي و مطالعاتي گذرانده شدهدوره هاي  .3 التتحصي .2 اطالعات شخصي .1

 س سبك ونكوور)انتشارات(بر اسا .6 اداري) –ي(علمي سوابق اجراي .5 علمي دانشگاهي مرتبه .4

 قاتي در دست اجراطرح هاي تحقي .9 افتهپايان ي قاتيطرح هاي تحقي .8  و پوسترسخنراني  .7

 ژهتقدير نامه،جوايزو امتيازات وي .12 اتتجربي .11 يپايان نامه هاي دانشجوي .10

 ت هاي اجتماعي و فرهنگيفعالي .15 قاتيعالئق تحقي .14ن الملليمجامع علمي داخلي و بيت در عضوي .13

  ن الملليط به زبان هاي بيسلت .17 ه نامه علميتوصي .16

 
 اطالعات شخصي .1

  ممري   نام:
  جوانبخت    نام خانوادگي:

    خ تولد:*تاري

     *محل تولد:

 ت تاهل: *وضعي

 : تلفن 

 
  mjavanbakht@mshdiau.ac.ir    كي:پست الكتروني

 ت:وب ساي

  *صندوق پستي:
  رد.يت قرار نمي گيو دانشكده پزشگي قرار گرفته اما بر  روي سادر آرشيمحرمانه قلمداد شده و ن مطالب *)اي
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  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 التتحصي .2

 افت مدركتاريخ دري كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1379 راناي شهدم دانشگاه علوم پزشكي مشهد روانپزشكي تخصصي بورد

 دكتراي حرفه اي
پزشكي 
 عمومي

اندانشگاه علوم پزشكي كرم  

 
 1374 راناي كرمان

 گذرانده شده و مطالعاتي دوره هاي آموزشي .3
a. دوره ها 

 ختاري كشور شهر ا موسسه آموزشيدانشگاه ي طول مدت نام دوره

Power Point 16 1388 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 

 شهياند فتايض
استادان باموضوع 

 يمعرفت شناس"
 "وفلسفه علم 

 ايران مشهد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم ساعت 16
مرداد ماه 

91 

 شهياند افتيض
استادان باموضوع 

 شهياند يمبان"
اسالم  ياسيس

انقالب  يومبان
  "  ياسالم

مرداد ماه   ايران  مشهد  مشهد يدانشگاه آزاد اسالم  ساعت 16
91 

b. كارگاه ها 

 ختاري كشور شهر ا موسسه آموزشيدانشگاه ي طول مدت نام كارگاه

Workshop 
Reality 
Therapy 

(3) 
Advance 
Intensive  

 William Glasser  ساعت 27
Institute  Mashhad Iran Janurary 

2011  

Workshop 
Reality 
Therapy 

(2) 
Advance  

 William Glasser  ساعت 21
Institute  Mashhad  Iran  April  

2010  

Workshop 
Reality 
Therapy 

 William Glasser  ساعت 27
Institute  Mashhad  Iran  April  

2009  
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  15 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

(1) 
Basic  

Workshop 
Metaphor 
Therapy  

 William Glasser  ساعت 8
Institute  Mashhad  Iran  April  

2009  
آشنايي با شيوه 

هاي توليد و چاپ 
مقاالت علمي در 

 ISIمجالت 

  1388 ايران مشهد نشگاه آزاد اسالمي مشهددا ساعت 16

پيشگيري از 
آسيب هاي 
 اجتماعي

 1387 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 8

  1385  ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 4  داوري مقاالت
مقاله نويسي 
علمي به زبان 

  انگليسي
  1385  ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 16

روش شناسي 
  1383  ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 32  تحقيق

آشنايي با مراجع 
الكترونيكي و 

بانكهاي 
اطالعاتي 
  پزشكي

  1383  ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 32

برنامه ريزي و 
الگوهاي تدوين 

  طرح درس
  1383  ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 24

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد روانپزشكي دانشيار 15/2/83

 

 اداري) –علمي ي (اجرايسوابق   .5

 محل خدمت خ خاتمهيتار  خ شروعتاري عنوان پست

 دانشكده پزشكي  تاكنون  1390  پژوهشي گروه روانپزشكي مسول امور 
  دانشگاه فردوسي  1390  1390گر برتر دانشگاهها پژوهشانتخاب  انداور عضو كميته
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  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

  و مراكز تحقيقاتي استان

 دانشكده پزشكي  1390  1389 عضو كميته انتخاب كتاب دانشكده پزشكي
  

 زادآ دانشگاه پزشكي علوم مجلهعضو گروه داوران 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد   تاكنون  1387  مشهد اسالمي
 مشهد

 تاكنون 1386 اوره و راهنماييرئيس دفتر مش
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 مشهد

 تاكنون 1383 هيأت علمي گروه روانپزشكي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 مشهد

اصول  پژوهشي - مجله علميعضو گروه داوران 
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  تاكنون  1383  بهداشت رواني

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6
a. مقاله ها 

i. مجالت فارسي در 

          
ش فعالي كم توجهي با وزن كم هنگام تولــد بررسي ارتباط اختالل بي ه.مهدي، ساغري مجوانبخت مري دي رضا،سعي - 1

 .ر چاپزي .ساله. مجله اصول بهداشت رواني 10تا  5در كودكان 

 بــا حــاملگي ســوم ماهــه ســه در اضــطراب زان ارتباط بررسي مي .لراحي ه، احمديمرضي، مهاجري مجوانبخت مري - 2
 .ر چاپزي مجله اصول بهداشت رواني.مان. زاي از بعد دوره در سانحه از پس استرس اختالل و اضطراب

 
.جــهي، دروگــر خد بيشــع يديــ، وح يعلــ ي، صاحب نيمحمد حس ياضيجوانبخت مريم ، ب ن،يام البن يطرق يفرقان - 3

. يرســتانيبر عزت نفــس دانــش آمــوزان دب يدرمان تيو واقع يرفتار يشناخت يآموزش گروه ياثربخش سهيمقا  
 .172-80 صفحه) : 54 ياپي(پ2، سال چهاردهم، شماره 1391. تابستان يمجله اصول بهداشت روان

 
مقايسه تأثير درمان فراشناختي و درمان دارويــي در وســواس ، عبداله زاده حسن. ممريجوانبخت با، عبداله زاده فري - 4

 18دوره  ،1390تابســتان  .كي وخــدمات بهداشــتي درمــاني ســبزوارلوم پزشپژوهشي دانشگاه ع -. مجله علميفكري
 .110-18صفحه) : 2(شماره 

 
ســترس در مهــارت هــاي مقابلــه بــا اد علــي رضــا. سيي وحيد، ارشدي حميد رضا، ضيايان ، سعادتيممريجوانبخت  - 5

، سال  1389بهاراسالمي مشهد . سه ي آن با گروه شاهد . مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد معتادان مواد مخدر و مقاي
 .61-7صفحه  :) 21اپي(پي 1ششم ، شماره 
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  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

ر روزه داري در ماه رمضان بر عزت بررسي تاثيدمهران، رهنما علي. سيد علي رضا، همام سيي ، ضيايممريجوانبخت  - 6
 :) 44پي ا(پي 4،سال يازدهم ،شماره 1388زمستان .. مجله اصول بهداشت روانيانينفس و سالمت رواني دانشجو

 .266 - 73صفحه 

  
بررســي ارتبــاط . بنــت الهــدي ، جــاوداني عرفــانيممــري جوانبخت، د رضاحمي ارشدي ،محمد علي س الساداترئي - 7

 .69-73صفحه  :)41اپي (پي 1سال يازدهم، شماره  ،1388. بهار مجله اصول بهداشت روانيسورآنال. اضطراب با في

 
ي سالمت روان مادران كودكان مبتال به آسم و گروه شــاهد سه . مقايسارا درضا، نخعي زاده، ارشدي حميمجوانبخت مري -8

 3ســال چهارم،شــماره ،1387ز پــايي .. مجله علــوم پزشــكي دانشــگاه آزاد اســالمي مشــهد SCL-90-Rبر اساس آزمون
    .173-80صفحه  :)15اپي(پي
  
ان پزشــكي شــجوياسالم در دانن سالمت رواني و نگرشهاي نهمبستگي بيموري ساسان. ، جوهري تيممريجوانبخت  - 9

 : سال دوم، شــماره ششــم، 1385تابستان  پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. . مجله علومدانشگاه آزاد واحد مشهد
  .29-35صفحه 

. تادان به مواد مخدر و افراد ســالم وه هاي مقابله اي و نگرش هاي ناسالم در معشي. ممري جوانبختد، حميطوفاني  -10
  .55-62صفحه  :2و1سال هفتم، شماره ،1380ز تابستان و پايي .26و  25و رفتار شه فصلنامه اندي

  
ii. ر زبان ها)در مجالت انگليسي(يا ساي 

 
1- Khakzad MR, Javanbakht M, Shayegan MR, Kianoush S, Omid F, Hojati M,   Meshkat M. 

The Complementary Role of High Sensitivity C-Reactive Protein in the Diagnosis and Severity 
Assessment of Autism.  Res Autism Spectr Disord : Papers in Press.(ISI) 

 

2- Javanbakht M, Nazari A, Javanbakht A, Moghaddam L. Body dysmorphic factors and 
Mental Health Problems in People Seeking Rhinoplastic Surgery. Acta Otorhinolaryngol 
Italica: 2012 February; 32 ( 1 ): 37-40.(ISI) 
 

3 – javanbakht M, Hejazi kenari R, Ghasemi M. Effects of yoga on depression and anxiety of 
women. Complement Ther Clin Pract. 2009 May;15( 2):102-4. England (oxford).  

4- zojaji R, javanbakht M, Ghanadan A, Hosieni H, Sadeghi H. High prevalence of  Personality 
Abnormalities in Patients Seeking Rhinoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 
Jul;137(1):83-7. America(Newyork). (ISI) 

 

b. كتاب ها 
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  15 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 سخنراني  و پوستر .7
i. كنفرانس هاي داخلي 

 :پوسرت

زان ارتباط اضطراب در سه ماهه سوم حــاملگي بــا اضــطراب يبررسي مل. راحيه، احمدي مرضيي ، مهاجرممريجوانبخت  -١
 ران.ساالنه انجمن علمي روانپزشكان ايــ شرس پس از سانحه در دوره پس از زايمان. بيست و هشتمين همايواختالل است

 كتاب خالصه مقاالت 150تهران. صفحه1390آبان  26-24

  
ران ســم بــا مــادس در مادران كودكان مبــتال بــه اوتيزان استراي ميسه بررسي مقايال . ليدي ، شاه محم ممريجوانبخت   - 2

مشهد ،  1390مهرماه  19-21. المللي روان پزشكي كودك و نوجوانن چهارمين همايش بي كودكان مبتال به سندرم داون.
 ) 51اپي (پي 3م ، شماره ، سال سيزده 1390مجله اصول بهداشت رواني ، ضميمه پاييز  72-3صفحه چاپ در. 

فرزندان وســط و آخــر خــانواده.  شهاي اضطرابي و وسواسي فرزندان اول بامقايسه گرايد. ، محمودي مهشيممريجوانبخت  - 3
مجله روانپزشــكي و روانشناســي . ، تهران1389آذرماه  5تا 2ران. دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان اي

 286، صفحه 1389ز ،پايي 3زدهم ،شماره باليني ايران، سال شان

Javanbakht M, Zojaji R , Javanbakht A, Moghaddam L.Body Dysmorphic Factors and Mental 

Health in People Seeking Rhinoplastic Surgery. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral 

Sciences. 2009 Autumn/Winter;3(2):95.  

  
اكتورهاي مربوط به بدريختي و سالمت رواني در داوطلبين عمــل زيبــايي بينــي و بررسي فال. لي، مقدم ممريانبخت جو  - 4

 89صــفحه  ، تهــران،1388آذرماه  6تا  3ران. مقايسه آن با گروه شاهد. نهمين همايش پياپي ساليانه انجمن روانپزشكان اي
 كتاب خالصه مقاالت

  
بر عزت نفــس و ســالمت روانــي دانشــجويان. ر روزه داري در ماه مبارك رمضان رسي تأثيبر، رهنما علي. ممريجوانبخت   - 5

كتاب خالصه  626-31صفحه  ،راز، دانشگاه شي1387خردادماه  2و1ن. اچهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجوي
  مقاالت

نگرشــهاي ناســالم براســاس  و GHQن سالمت رواني بر اســاسهمبستگي بيموري ساسان . ، جوهري تيممريجوانبخت  -۶
DAS آبــان  30ران. شكي دانشگاه آزاد واحد مشهد. ششمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايان پزانشجويدر د

 كتاب خالصه مقاالت 89، تهران. صفحه 1385آذر  3الي 
 

 سخنرانی:
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 ،بهمــن  22.بيمارستان  91آبان  3وانپزشكياختالالت دوقطبي واسكيزوفرني (درمان اسكيزوفرني) .مدون رجوانبخت مريم. -7

 مشهد.
 مشهد.،.هتل آبان (بازآموزي روانپزشكان ) 91سيكلوتايمي وديس تايمي. مدون اختالالت خلقي تيرجوانبخت مريم. -8
انتخــاب  هيــبرنظر يمبتنــ يدرمان تيرواقعيتاث. تايآز كشاورز ، يعل يصاحب ، ميمر جوانبخت ، جواد اين يقاسمسارا،  موافق -9

   91خرداد 11و 10 . ينيبال يپژوهش ودرمان درروانشناس يمل شيهما نياول .اسكلروز پليمولت مارانيب يراختالل روان تنب
 كتاب خالصه مقاالت.137صفحه   .تربت جام يدانشگاه آزاداسالم

 
 .، مشهدبهمن  22. بيمارستان 90آبان ماه  يادوار يمنوپوز. كنفرانس علم يجوانبخت مريم. عوارض روانپزشك -10
8--،     
ن ســطح ســرمي تعيــي. ممريجوانبخت مه، هاشم زاده شادي، خاكزاد محمد رضــا، هما، ميرزايي خليل آبادي فهيخانلقي   -11

HS-CRP  15و 14نار كشــوري دانــش و تندرســتي.دهمين سميسه با كودكان سالم. در مقاي سمدركودكان مبتال به اوتي 
 .14، شماره  89ز و زمستان ه ،پاييي صبح دانشگاپژوهشو فصلنامه علمي د 39چاپ در صفحه  ، شاهرود . 1389آذر ماه 

  
ي ژبررسي اثــر آلــر، سلطاني فر عاطفه، مشكات  مجتبي، خاكزاد محمد رضا. ممري جوانبختنكوهي فاطمه، خانلقي هما،   -12

 1389آذر ماه  15و 14 نار كشوري دانش و تندرستي.سمي ندهميسم. مبتال به اوتيي بر مشكالت رفتاري كودكان غذاي

   .14، شماره  89ز و زمستان ي صبح دانشگاه ،پاييپژوهشدو فصلنامه علمي  25چاپ در صفحه  ، شاهرود .
  

ســطح ســرمي   نتعيــي . ممريجوانبخت مه ، هاشم زاده شادي، خاكزاد محمد رضــا، فهيي هما، ميرزايخانلقي  -13
hs-CRP  ان علوم پزشــكي ي دانشجويپژوهشانه ساليش هماين ششمي .المسه با كودكان سدر مقاي سمدركودكان مبتال به اوتي

 كتاب خالصه مقاالت 42، گناباد. صفحه  1389آذر ماه  11الي  10شرق كشور.

             
14- Nekoohi F , Mirzaiy F ,Khakzad MR , Javanbakht  M ,Soltanifar A, Meshkat M. 

The Evaluation of Food Allergy on Behavioral Problems in Autistic Children . 
 

 45، گنابــاد. صــفحه  1389آذر مــاه  11الــي  10ي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور.پژوهشششمين همايش ساليانه 
  كتاب خالصه مقاالت

بهمــن ،  22مارســتان . بي89. كنفرانس علمــي ادواري مهــر مــاه parasomniasاختالالت خواب : .مجوانبخت مري- 15
 .مشهد.

 
  .، مشهد. ابيمارستان آري. 89خرداد كنفرانس علمي ادواري ت. ل شخصياختال .مجوانبخت مري-16

  



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

ســترس در معتــادان مــواد مهارتهاي مقابلــه بــا ارضا.عليي حميدرضا، ضيايد ، ارشدي وحيان ، سعادتيممريجوانبخت -17
. معاونت علوم 1389خردادماه  6و  5 .بر سالمت طي و اجتماعي موثر مخدر و مقايسه آن با گروه شاهد. سمينار عوامل محي

)بهــار 21اپي (پيــ1سال ششم، شــماره  .مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 21صفحه  ،1389

 
، امارســتان آريــبي. 88آذر  كنفرانس علمي ادواريمان. روانپزشكي در بارداري و پس از زاي. اختالالت مجوانبخت مري-18

    .مشهد.
بي در كودكان مبتال به آسم و مقايسه آن با گروه نرمال. بررسي اختالالت اضطرات. هداي كمال علوي ،ممريجوانبخت -19

  .كتاب خالصه مقاالت 58صفحه ،، تهران1388آذرماه  6تا 3ران. نهمين همايش پياپي ساليانه انجمن روانپزشكان اي
Javanbakht Maryam, Kamal Alavi Hedayat. Evaluation of Anxiety Disorders in Asthmatic 
Children and Normal Control Group. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral               
Sciences; 2009 Autumn/Winter,3(2): page 95 

 
 بهمن. مشهد. 22مارستان .بي 88مهر يكنفرانس علمي ادوار. اختالل وسواسي اجباري. مجوانبخت مري-20

  
  ا. مشهد.بيمارستان آري. 87آذر سخنراني در كنفرانس علمي ادواري كوفارماكولوژي. . سايمجوانبخت مري-21

  
افسردگي زنان مراجعــه كننــده زان اضطراب و ر يوگا بر ميتأثينو، حجازي كناري روشنك.ميد ، مرواريمجوانبخت مري-22

و جايگزين. پنجاه و پنجمــين همــايش سراســري  ماران با طب مكملش كشوري مراقبت و درمان بيبه كلينيك يوگا. هماي
 كتاب خالصه مقاالت 12. صفحه 1387رماه تي 19-20.راپزشكي اصفهانتازه هاي پزشكي و پي

 
 مشهد.ا. بيمارستان آري . 84آذر  كنفرانس علمي ادواريري و درمان. . اعتياد جنبه هاي پيشگيمجوانبخت مري-23

  
عتــادان مــواد مخــدر بــا گــروه وه هاي مقابله اي و نگرشها ي ناسالم در ممقايسه شيد. حمي، طوفاني مجوانبخت مري-24

  24صفحه  زاهدان.،1378اسفند  17-19اد، راهكارهاي بهداشتي مبارزه با اعتين كنگره سراسري شاهد   غيرمعتاد. اولي
                                                             

ii. ن الملليكنفرانس هاي بي 

  :پوستر
1- Javanbakht M, Khakzad MR, Soltanifar A, Meshkat M. The Evaluation of Food Allergy 
on Behavioral Problems in Autistic Children. 12World Congress of the World Association for 
Infant Mental Health. 2010 29 june-3 july .Leipzig , Germany. page 198 

 
2 – Javanbakht M, Morvarid M, Hejazi Kenari R. Effect of Yoga on Depression and 
Anxiety of Women Referred to Yoga Clinic. 16th European Congress of Psychiatry.2008 
April 5-9. Nice, France. page 213-4 
 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

3- Javanbakht M, Zojaji R, javanbakht A, Moghaddam L.Body Dysmorphic Factors and 
Mental Health in People Seeking Rhinoplastic Surgery16th European Congress of 
Psychiatry.2008 April 5-9. Nice, France. page 380 

 
 

 سخنرانی:
 

   4- Zojaji R, javanbakht M, Arshadi H, Sadeghi H.  Body Dysmorphic Foctors, Mental 
Health and Personality Abnormalities in Rhinoplasty Surgery. XIX World Congress of Oto-
Rhino-Laryngology. 2009  june 1-5. Sao Paulo,Brazil. 

 
5- Zojaji R, javanbakht M, Hoseini H, Sadegh Zadeh M.Personality of Patients and 
Satisfaction in Rhinoplasty. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 2006  September 17-
20.Toronto ,Canada. Page 47-8 
 

   6- Zojaji R, javanbakht M, Sadeghi H.  Personality of Patients and Satisfaction in Rhinoplasty. 
 The 21st Congress of the European Rhinologic Society. 2006 June  11-15. Tampere, Finland. 
Page 160     

  
  
 

 افتهپايان ي قاتيطرح هاي تحقي .8

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
خ تاري

 شروع

تاريخ 
 انپاي

بررسي آلرژيهاي غذايي بر تظاهرات 
 رفتاري كودكان مبتال به اوتيسم

مريم 
 جوانبخت

محمدرضا 
لي خاكزاد ، ع

اكبر صارمي ، 
مريم حجتي، 
فائزه اعظم لطفي

 1388 1385 ايران مشهد

بررسي ميزان فراواني نسبي مانياي تك 
قطبي در بيماران بستري در بخش هاي 
روانپزشكي و خصوصيات همراه : مطالعه 

 چند مركزه در ايران

مجري اصلي : 
فاطمه خدائي 

فر، مجري 
همكار:   
شاهرخ 

سردارپورگودرز
 ي

ركتين، مجيد ب
مريم جوانبخت ، 

سيد مهدي 
صميمي 

اردستاني، 
وحيدسعادتيان ، 
فياضي بردبار، 

قلعه ايها، 

  تهران:
مطالعه 
چند 
 مركزه

 1390 1387 ايران



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

عليرضا غفاري 
نژاد ، مهران 

كسايي، عليرضا 
فرنام، ونوس 

محمودي ، علي 
 خردمند

 
 قاتي در دست اجرا:طرح هاي تحقي .9

 كشور شهر ن طرحهمكارا مجري طرح  عنوان طرح
خ تاري

 شروع

تاريخ 
 انپاي

بررسي و ايجاد مركز مشاوره انالين در 
دانشگاه آزاد اسالمي مشهد با استفاده از 

 SharePoint امكانات محيط 

حسن احمدي 
 ترشيزي

، مريم جوانبخت
احسان صفار 

،  خراساني
مهدي كاظم 

 زاده

  1389 ايران مشهد

 -B1 TGFبررسي پلي مورفيسم ژن هاي
در كودكان مبتال به اوتيسم TGF- B2و 

محمدرضا 
 خاكزاد

مريم جوانبخت ،
مجتبي سنكيان، 
عاطفه سلطاني 

فر، مرتضي 
مظلوم فارسي 
باف، مليحه 

 مقدم

  1387 ايران مشهد

 
 يان نامه هاي دانشجويپاي .10

 خ دفاعتاري عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 ايسون
  ينيدالحسيس

  (راهنما)
  يا حرفه يدكترا  يپزشك

استرس پس از  يفراوان يا سهيمقا يبررس
 يعيطب مانيبا زا يسانحه درخانم ها

  نيوسزار
92  

 يفان يرعليام

  يحرفه ا يدكترا  يپزشك  (راهنما)

مادران مبتال  يفرزندپرور يها وهيش سهيمقا
 رمبتاليبامادران غ يجبر يبه اختالل وسواس

مادران مراجعه كننده به درمانگاه  قيازطر
بهمن درسال 22 مارستانيب يروانپزشك

1390  

91  



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

  ده احمديحمي
 (راهنما)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

مقايسه ميزان نيازهاي اساسي زوجين 
وبررسي ارتباط آن با رضايتمندي زناشويي 

ان متاهل مقطع كارشناسي آنان در دانشجوي
 ارشد دانشكده هاي آزاد اسالمي واحد مشهد

1390 

روح اهللا 
  افشارصفوي

 (راهنما)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

مقايسه ميزان نگرشهاي ناسالم در بيماران 
با گروه شاهد  2ن نوع مبتال به ديابت شيري

 سالم

1390 

ما سرفرازي شي
  مقدم

 (مشاور)

 دكتراي حرفه اي پزشكي
تي در افراد بررسي فراواني صفات شخصي

 ك ذهنيايديوپاتي Tinnitusمبتال به 
1390 

ن فرقاني ام البني
  طرقي

 (راهنما)

 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

اثربخشي آموزش رويكرد واقعيت سه مقاي
وه درماني با رويكرد شناختي رفتاري به شي

عزت نفس دانش گروهي بر منبع كنترل و
 رستانهاي دخترانه مشهدآموزان دبي

1390 

  با عبداهللا زادهفري
 (مشاور)

 كارشناسي ارشد نيروانشناسي بالي

گروهي ي درمان فراشناختي سه اثربخشمقاي
ماران مبتال به با درمان دارويي بر روي بي

 - وسواس هاي ذهني در اختالل وسواسي
 اجباري

1389 

  ه رجب پورهاني
 (مشاور)

 كارشناسي ارشد نيروانشناسي بالي
رابطه بين هوش هيجاني و سازگاري در 

  ماران مبتال به سرطان بي
1389 

  احمدي لراحي
 (راهنما)

 كتراي حرفه ايد پزشكي

 و حاملگي سوم ماهه سه در اضطراب بررسي
 پس استرس اختالل و اضطراب با آن ارتباط
 زنان در مانزاي از بعد دوره در سانحه از

 مارستانبي زنان ككليني به كننده مراجعه
 مشهد بهمن 22

1389 

فاطمه هاشم زاده 
  سعادت
 (مشاور)

 دكتراي حرفه اي پزشكي
در كودكان  HS-CRP ن سطح سرمي تعيي

 سه با كودكان سالممبتال به اوتيسم در مقاي
1389 

  ه ساغريمهدي
 (مشاور)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

ش فعالي كم توجهي بررسي ارتباط اختالل بي
 10تا  5با وزن كم هنگام تولد در كودكان 

 1389الي  1388ساله در بازه زماني سالهاي 

1389 

  م نوربخشمري
 (مشاور)

 ي حرفه ايدكترا پزشكي

در كودكان مبتال به بررسي فراواني صرع 
به مراكز آموزشي  سم مراجعه كنندهاوتي

-1389ت و تبسم طي سال درماني نور هداي
1388 

1389 

 بارينلوجويآتنا مدا
 (راهنما)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

سبك فرزندپروري والدين با بررسي ارتباط 
عزت نفس و ميزان شادكامي فرزندان در 

 ان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهدجويدانش

1389 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      12 صفحه 

 واحد مشهد

  د محموديمهشي
 (راهنما)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

شهاي اضطرابي و بررسي مقايسه اي گراي
وسواسي فرزندان اول با فرزندان وسط و آخر 

 خانواده

1388 

بنت الهدي 
  جاوداني عرفاني

 (مشاور)

 1387 1386سال  سورآنال درارتباط اضطراب و في دكتراي حرفه اي پزشكي

  مهناز سعادتمند
 (مشاور)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

يرات اختالالت رواني دركهير مزمن در تأث
در بيماران مراجعه كننده به كسال طي ي
 ك هاي پوست دانشگاه آزاد اسالميكليني

1387 

  ال شاه محمديلي
 (راهنما)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

ان زان استرس در مادربررسي مقايسه اي مي
سم با مادران كودكان تيكودكان مبتال به او

ي  به سندرم داون در مدارس استثنايمبتال
 1387تا  1386مشهد از 

1387 

ده روشنك سي
  حجازي كناري

 (راهنما)

 دكتراي حرفه اي پزشكي
افسردگي زنان زان اضطراب و تأثير يوگا بر مي

 وگامراجعه كننده به كلينيك ي
1386 

 ت كمال علويهداي
 هنما)(را

 دكتراي حرفه اي پزشكي
بي در كودكان مبتال بررسي اختالالت اضطرا

 سه آن با گروه شاهدبه آسم و مقاي
1385 

  سارا نخعي زاده
 (راهنما)

 دكتراي حرفه اي پزشكي

-SCLبررسي سالمت روان بر اساس تست 

ادران كودكان مبتال به آسم و م در 90
 سه آن با گروه شاهدمقاي

1385 

  ال مقدملي
 دكتراي حرفه اي پزشكي  (راهنما)

ختي بر بررسي فاكتورهاي مربوط به بدري
وسالمت رواني براساس  DCQاساس تست 

GHQ داوطلبين عمل زيبايي بيني و  در
  سه آن با گروه شاهدمقاي

1385  

ساسان جوهري 
  موريتي

  (راهنما)
 دكتراي حرفه اي پزشكي

ن سالمت رواني بر اساس همبستگي بي
GHQ ناسالم بر اساس   و نگرشهايDAS 

ان پزشكي دانشگاه آزاد واحد در دانشجوي
  مشهد

1384  

  
 

 اتتجربي .11
a. آموزشي 

 مقطع ليرشته تحصي سمدت تدري تعداد واحد سمحل تدري عنوان درس



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      13 صفحه 

 واحد مشهد

 كارورزي روانپزشكي
22بيمارستان
 بهمن

واحد4هر ماه  

 سال 5/7  
 پزشكي

 
 كارورزي

 كارآموزي روانپزشكي
 22بيمارستان 
  بهمن

واحد 3هر ماه   

 پزشكي  سال 5/7  
  كارآموزي  

 روانپزشكي در مامايي
واحد 1 دانشكده پزشكي     كارشناسي مامايي  سال 5/7 

 پزشكي  سال 5/7  واحد 2 دانشكده پزشكي روانپزشكي تئوري
  كارآموزي  

ياختالالت روان  
 22بيمارستان 
واحد 3  بهمن نيروانشناسي بالي  سال 2  كارشناسي  

  ارشد
 

 
b. ي و عمليككليني 

   سه سال به مدت مشهد كلينيك مشاوره روان پژوه روانپزشك - 1
  سه سال ونيم به مدت شهرستان سرخس در روانپزشكبه عنوان  اشتغال در مطب خصوصي - 2
  نيميك سال و به مدت روانپزشكبه عنوان  مركز بهداشت و درمان شهرستان سرخس اشتغال در - 3
  يك سال و چهارماهبه مدت  پزشك عموميبه عنوان  رخسشهرستان س اشتغال در مطب خصوصي - 4
  
  
  
  
  

c. رساي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 مديريت بحران دركارگاه 
 خوابگاههاي دانشجويي

مجتمع رفاهي 
دانشگاه آزاد 

  اسالمي
  ساعت 24 2 واحد

مديران و 
مسئوالن 

خوابگاههاي 
ه دانشجويي منطق

   9  

  ارشناسيك

  
 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      14 صفحه 

 واحد مشهد

 :اختراعات)- ( افتخارات علميژهتقدير نامه،جوايز و امتيازات وي .12

 مكان زمان  عنوان نوع

  سخنراني برتر
 )(كشوري

دركودكان مبتال به HS-CRPتعيين سطح سرمي
 سالم در مقايسه با كودكاناوتيسم

 1389آذر ماه 
دهمين سمينار كشوري 

 شاهرود دانش و تندرستي

  پوستر برتر
 )ري(كشو

بررسي فاكتورهاي مربوط به بدريختي و سالمت رواني 
در داوطلبين عمل زيبايي بيني و مقايسه آن با گروه 

 شاهد

1388 
نهمين همايش ساليانه 
 انجمن روانپزشكان ايران

مقاله برتر ايراني 
  2009در سال 

  (بين المللي)
On   the relationship between anxiety and 

anal fissure   2009سال  

International 
Psychiatry and 

Behavioral 
Neurosciences 

Year Book, 
Volume I, 

Wayne,USA . 
Wayne  State 

University  
پايان نامه برتر 
در گروه علوم 

پزشكي در سال 
1386  

  (منطقه اي)

تأثير يوگا بر ميزان اضطراب و افسردگي زنان مراجعه 
دانشگاه آزاد  9منطقه   1386  كننده به كلينيك يوگا

  اسالمي

پايان نامه برتر 
مكتوب در زمينه 
مواد مخدر در 

   1384سال 
  )(كشوري

مقايسه شيوه هاي مقابله اي و نگرشهاي ناسالم در 
اخذ جايزه از نهاد رياست   1384  معتادان مواد مخدر با گروه شاهد غيرمعتاد

  جمهوري

 

 
  
 

 ن الملليو بيداخلي  مجامع علميدر ت عضوي .13
 

 خ خاتمهتاري  خ شروعتاري عنوان

 تاكنون 1387 عضويت در شاخه اختالالت خلقي انجمن روانپزشكان ايران



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(

EDC(  
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  ه از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  15 از      15 صفحه 

 واحد مشهد

 تاكنون 1386عضو انجمن بين المللي اختالالت خلقي

  تاكنون  1380عضويت در انجمن روانپزشكان ايران
 تاكنون 1375عضو انجمن نظام پزشكي

 

 قاتيعالئق تحقي .14
  ناناختالالت روانپزشكي در ز

  استرسها ومشكالت مربوط به مادران
  اختالالت سايكوسوماتيك

  طب جايگزين
 

 ت هاي اجتماعي و فرهنگيفعالي .15
 ه نامه علميتوصي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 ليتحصي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 
ت الكترونيكي و ساي

 شخصي

1        

2              
  

 ن الملليهاي بي تسلط به زبان .17

 نمره افت مدركمكان دري افت مدركتاريخ دري نوع مدرك

    

    

 


