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 ساالري نام خانوادگي:
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  محل تولد:*

 : وضعيت تاهل: مجرد /متاهل (تعداد فرزندان)*
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  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  8 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته مدرك درجه

 فوق تخصص 
روانپزشكي كودك 

 و نوجوان
 1388 ايران تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران

 1385 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد روانپزشكي تخصص

  دكتراي 
 حرفه اي

 1379 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد پزشكي عمومي

 
 

 هاي آموزشي گذرانده شدهدوره  .3

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1382 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد ساعت 24 روش تحقيقدوره 

دوره آشنايي با 
بانكهاي اطالعاتي 

و ژورنالهاي 
  پزشكي

  1382  ايران  مشهد  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ساعت 24

a.  اه هاكارگ 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

كارگاه اخالق و 
 آداب معلمي

 1389 ايران همدان مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ساعت 5

كارگاه مهارتهاي 
 مشاوره

 1389 ايران همدان مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ساعت 7

كارگاه بازي 
 درماني

 1388 ايران مشهد موسسه خدمات مشاوره اي آستان قدس ساعت 10

كارگاه روان 
 درماني تحليلي

 1388 ايران مشهد موسسه خدمات مشاوره اي آستان قدس ساعت 10

كارگاه جستجوي 
 منابع الكترونيك

مركز تحقيقات روانپزشكي و روانشناسي  ساعت 5
 دانشگاه تهران

 1387 ايران تهران

 Extraكارگاه 
Marital 

  1386  ايران  تهران انجمن علمي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران  ساعت 8

كارگاه فرزند 
  پروري موفق

  1386  ايران  تهران انجمن علمي روانپزشكي كودك و نوجوان ايران  ساعت 16



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  8 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

كارگاه اختالالت 
  خلقي

  1385  ايران  تهران انجمن علمي روانپزشكي ايران  ساعت 4

  1384  ايران  تهران علمي روانپزشكي ايرانانجمن  ساعت 4  كارگاه سوگ
 Neuroكارگاه 

Linguistic 
Programming 

ابسته بهوروان شناختي-گروه تحقيقاتي عصب ساعت 8
 پژوهشكده پردازش هوشمند عاليم

 1383 ايران مشهد

كارگاه 
خودشناسي به 

  روش يونگ

ابسته بهوروان شناختي-گروه تحقيقاتي عصب  ساعت 4
  دازش هوشمند عاليمپژوهشكده پر

  1383  ايران  مشهد

كارگاه رواندرماني 
رفتاري -شناختي

  زوج درماني

  1383  ايران  تهران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  ساعت 16

 يدرمانروانكارگاه
فتاري ر-شناختي
 افسردگي

 1384 ايران تهران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ساعت 16

 يدرمانانرواه كارگ
فتاري ر-شناختي
 اضطراب 

 1384 ايران تهران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ساعت 16

كارگاه جستجو 
در مدالين با نرم 

 افزار
Reference 

Manager 

 1383 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد ساعت 4

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

  دانشگاه آزاد اسالمي  روانپزشكياستاديار نوتاكن-1394
 واحد مشهد

 دانشگاه علوم پزشكي همدان استاديار روانپزشكي 1393-1389
  
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5

a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 

اكبرزاده   سعادت ، احمدي راضيه ،   مزده مهردخت، ترابيان  ، الهام  ساالريبزازي نوشين،  -1
 ا.بين پزشكي چشم مجله همداني. نوجوانان و كودكان در مكرر زدن پلك علل بررسيسيامك . 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  8 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 .31-5: صفحات )1 شماره (19 دوره، 1392پاييز 

2- Fayyazi A, Salari E, Khajeh A, Ghajarpour A. A comparison of risperidone and buspirone 
for treatment of behavior disorders in children with phenylketonuria. Iranian Journal Child 
Neurology 2014; 8(4): 33-38. 

3- Manteghi A, Shaker M.T, Kuhestani L, Salari E. Beneficial Antipsychotic Effects of 
Omega-3 Fatty Acids Add-On Therapy for the Pharmacological Management of Patients With 
Schizophrenia. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2008; 2(2): 35-40. 

 
 از شكايت با كه يبيماران در آيا  .الهام ساالري ،علي اكبر ثمري ،محمد رضا فياضي بردبار ،علي طاليي - 4

ت اصول بهداش لهمجاست؟.  متفاوت فصل به توجه عاليم با الگوي كنند، مي جعهمرا افسردگي
 .35-40: صفحات 26و  25شماره  ،1384بهار و تابستان  ،رواني

 

ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

1. Shakibaei F, Radmanesh M, Salari E, Mahaki B. Ginkgo biloba in the treatment of 
attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. A randomized, 
placebo-controlled, trial. Complement Ther Clin Pract. 2015 May; 21(2): 61-7. doi: 
10.1016/j.ctcp.2015.04.001. 

2. Talaei A, Mokhber N, Abdollahian E, Fayyazi Bordbar MR, Salari E. Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder: a survey on prevalence rate among male subjects in 
elementary school (7-9 years old) in Iran. J Atten Disord. 2010; 13(4):  386-390. 

3. Mokhber N, Carol N, Azarpajooh M, Salari E, Fayazi R, Shaleri M.T, Young 
H. Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine 
and carbamazepine in Iran.  Neuropsychiatr Dis Treat . 2008; 4(1): 227-234.  

 

a. كتاب ها 

 
 طرح هاي تحقيقاتي .3

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

امه بررسي اثربخشي آموزش گروهي برن
FRIENDS  به مادران كودكان مبتال به

اختالالت اضطرابي در كاهش اضطراب در 

الهام ساالري،  زهرا شهريور 
جواد محمودي 
قرايي، ميترا 

 88 86 ايران تهران



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  8 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

  سپاسي .مقايسه با گروه كنترل
بررسي همبستگي پلي مورفيسم هاي ژن 

BDNF  با اختالل خلقي دو قطبي نوجوانان
 ،سال 18-12سنين 

اسناعيل 
 شاهسوند

الهام ساالري، 
 والنتين آرتونيان

  87 ايران تهران

 
  
 پوستر و  سخنراني .4

i. كنفرانس هاي داخلي 

كي كودك و ر روانپزش، دومين همايش مداخالت غيردارويي د"وارد نمودن والدين در مداخالت رواندرماني كودك و نوجوان "سخنراني  .1
 .94نوجوان، آذر 

ارديبهشت  نوجوان، ، دومين همايش دارو درماني در روانپزشكي كودك و"فارماكوتراپي پرخاشگري در كودكان و نوجوانان"سخنراني  .2
93. 

 .92يور ، ششمين كنگره  روانپزشكي كودك و نوجوان، شهر"مدارا با بيماريهاي مزمن در كودكان و نوجوانان"سخنراني  .3
 .91مهر  نوجوان، ، پنجمين كنگره  روانپزشكي كودك و"ژيك در اختالالت نورولوژيك كودكاندرمانهاي سايكوفارماكولو"سخنراني  .4
ي، پزشكان عموم ، كنفرانس مشكالت روانشناختي در حوادث و باليا، بازآموزي مدون ويژه"در كودكان PTSD"سخنراني با عنوان  .5

 .92دانشگاه علوم پزشكي همدان، اسفند 
م پزشكي شگاه علو، كنفرانس دادن خبر بد، بازآموزي مدون ويژه پزشكان عمومي، دان"گ در كودكانواكنش سو"سخنراني با عنوان  .6

 .92همدان، مهر 
ون ويژه آموزي مد، كنفرانس اورژانس هاي روانپزشكي، باز"اورژانس هاي روانپزشكي در كودكان و نوجوانان"سخنراني با عنوان  .7

 .91ي پزشكان عمومي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، د
، يژه پزشكان عموميو، كنفرانس دارو درماني در اختالالت روانپزشكي، بازآموزي مدون "ADHDدارو درماني در "سخنراني با عنوان  .8

 .91دانشگاه علوم پزشكي همدان، آبان 
ه زي مدون ويژبازآمو، ، برنامه مدون دارو درماني اختالالت عصبي"استيموالنت ها و داروهاي ضد افسردگي ديگر"سخنراني با عنوان  .9

 .91داروسازان، دانشگاه علوم پزشكي همدان، شهريور 
 نشگاه علوممومي، داع، كنفرانس مراقبت كانگورويي شيرخوار، بازآموزي مدون ويژه پزشكان "ارتباط و دلبستگي"سخنراني با عنوان  .10

 .91پزشكي همدان، ارديبهشت 
ه علوم ، دانشگا، كنفرانس افسردگي، بازآموزي مدون ويژه پزشكان عمومي"افسردگي در كودكان و درمان آن"سخنراني با عنوان  .11

 .90پزشكي همدان، مهر 
، شكان عموميويژه پز ، كنفرانس اختالالت مرتبظ با مواد، بازآموزي مدون"اختالالت مرتبط با مواد استنشاقي"سخنراني با عنوان  .12

 .90دانشگاه علوم پزشكي همدان، مهر 
 .90فرانس هاي هفتگي بيمارستان فرشچيان، تير ، كن"كم توجهي-اختالل بيش فعالي"سخنراني با عنوان  .13
اعصاب دانشگاههاي  جراحي مغز و -نورولوژي -، همايش مشترك روانپزشكي"زرگساالنبكم توحهي در -اختالل بيش فعالي"سخنراني  .14

 .89همدان و كرمانشاه، دي 
 شت زاهدان،ركز بهدانوجواني) براي مشاورين مركز بهداشتي استان زاهدان، م (سنين "مهارت هاي فرزندپروري"سخنراني در كارگاه  .15

 .88اسفند 
زاهدان،  ز بهداشت(سنين كودكي) براي مشاورين مركز بهداشتي استان زاهدان، مرك "مهارت هاي فرزندپروري"سخنراني در كارگاه  .16

 .88دي 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  8 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 .88 پزشكي ايران، شاخه خراسان رضوي، مشهد، اسفند، همايش انجمن روان"دمانس و تروما به سر"سخراني با عنوان  .17
د، شهريور ضوي، مشهر، همايش انجمن روانپزشكي ايران، شاخه خراسان "جنبه هاي نوروسايكياتريك تروما به سر"سخنراني با عنوان  .18

86. 
، اسفند وي، مشهدخراسان رض، همايش انجمن روانپزشكي ايران، شاخه "مسئوليت كيفري و اختالالت روانپزشكي"سخنراني با عنوان  .19

85. 
 .85، دبيرستان تيزهوشان مشهد، اسفند "چگونه با نوجوانمان رفتار نماييم"سخنراني با عنوان  .20
عقب "،"واد و جرم، سوء مصرف م"اختالالت شخصيت و جرم"، "اختالالت خلقي و جرم"، "سايكوز و جرم"سخنراني هايي  با عناوين  .21

ني استان زشكي قانو، بازآموزي ويژه پزشكان شاغل در سازمان پ"اختالل اضطرابي پست تروماتيك" ،"دمانس"، "ماندگي ذهني و جرم
 .85خراسان، سازمان پزشكي قانوني مشهد، اسفند 

 .85 ، بازآموزي مدون ويژه پزشكان عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دي"روانپزشكي قانوني"سخنراني با عنوان  .22

 
ii. كنفرانس هاي بين الملل 

 پايان نامه هاي دانشجويي .5

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

  مهرسا رادمنش
  (مشاور)

بررسي و مقايسه اثربخشي جينكو بيلوبا و  دستيار تخصصي روانپزشكي
كم -پالسبو در درمان اختالل بيش فعالي

  توجهي

94 

  شاهرخ اكبريان
 (مشاور)

شي افزودن بررسي و مقايسه اثربخ دستيار تخصصي روانپزشكي
ريسپريدون و پالسبو در بيماران تحت درمان 

 با متيل فنيديت

93 

  
  عبدي قجرپور

 (راهنما)

بررسي و مقايسه اثربخشي ريسپريدون و  دستيار تخصصي اطفال
بوسپيرون در درمان مشكالت رفتاري 

 كودكان مبتال به فنيل كتونوريا

92 

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .6

 
 تجربيات .7

 
 

a. زشيآمو 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 كارورزي پزشكي ماه 11  هر ماه 22بيمارستان  پزشكيروانكارورزي 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  8 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

  واحد 4  بهمن

 كارآموزي روانپزشكي
 22بيمارستان 
 بهمن

  هر ماه
 كارآموزي پزشكي ماه 11  واحد 3

  كارآموزي  شكيپز  ماه 11  واحد 2  دانشكده پزشكي  تئوري روانپزشكي
دستياري تخصصي 

 روانپزشكي
بيمارستان 
  تخصصي  روانپزشكي  سال 4    فرشچيان

 روانپزشكي كودك و نوجوان
دانشگاه علوم 
  كارشناسي  گفتار درماني  سال 4  واحد 2  پزشكي همدان

 روانپزشكي كودك و نوجوان
دانشگاه علوم 
  كارشناسي  كار درماني  سال 4  واحد 1   پزشكي همدان

 
b. ي و عمليكلينيك 

ودك و ك روانپزشك عنوان بهكلينيك ويژه امام و درمانگاه بيمارستان فرشچيان همدان   در اشتغال -1
 مدت چهار سال نوجوان به

 مدت دو سال به روانپزشك عنوان به پزشكي قانوني مشهد اداره در اشتغال -2
 هو چهار ما مدت دو سال عنوان پزشك عمومي به به نيشابورپزشكي قانوني  اداره در اشتغال -3

c. ساير 

  
  
  
 

 اداري -پست علمي  .8

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

عضويت در مركز تحقيقات علوم رفتاري و سوء مصرف 
  مواد همدان

  دانشگاه علوم پزشكي همدان  94  90

 دانشگاه علوم پزشكي همدان 94 92 مسئول آموزش دستياري تخصصي 

  پزشكي قانوني مشهد اداره  89  88  مسوول واحد روانپزشكي قانوني 

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .9

 مكان زمان  عنوان نوع



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  8 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1389 رتبه دوم آزمون بورد فوق تخصصي كودك و نوجوان  تقدير نامه
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .10

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 تا كنون 1387 انپزشكي كودك عضو انجمن علمي رو

 تا كنون 1385 عضو انجمن علمي روانپزشكان ايران

 تاكنون 1379 عضو سازمان نظام پزشكي ايران

 

 عالئق تحقيقاتي .11

  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .12

  

 توصيه نامه علمي .13

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 و تلفن منزل آدرس آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .14

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

    

    

  
 


