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دکتر میترا حکیم شوشتري  
فوق تخصص روانپزشکی کودك و نوجوان  

  
  

آموزش  
در بیمارستان روانپزشکی ایران  کیزوفرنیابیماران اس گروه آموزش خانواده براي برگزاري

.)ادامه فعالیتی که دکتر ملکوتی شروع کرده بود( 1385تا 1381در سال 
  کسب گواهینامهpositive parenting program انشگاه از د

Queensland   با حضور آقاي ساندرز در ایران، موسسه مطالعات علوم شناختی، سال
1381.  

  
 گروه افزایش مهارت مدیریت رفتاري در مادران کودکان پیش برگزاري اولین

1382در بیمارستان روانپزشکی ایران در سال  دبستانی
برنامه تربیت آموزش رتباط با ر ار روزهاي بنج شنبه دجلسات آموزشی با حضور دستیاران د

  . 1384در سال  )triple p( سازنده
  

هاي  آموزش مهارتر روزهاي بنج شنبه در رابطه با جلسات آموزشی با حضور دستیاران د
 .1385در سال  به نوجوانان زندگی

 برنامه تربیت سازنده گروه برگزاري دومین)triple p( در مادران کودکان دبستانی 
1386در سالانستیتو روانپزشکی تهران  ADHDبا تشخیص 

آموزش مهارت هاي ر روزهاي بنج شنبه در رابطه با جلسات آموزشی با حضور دستیاران د
.1386در سال  به نوجوانان زندگی



٢

برنامه تربیت سازنده  آموزش)triple p(  به گروه هاي مادران شاغل در مراکز
از اجراي طرح ملی برنامه  pilotبخش ( درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1386سالدر )  آموزش والدگري
 برنامه تربیت سازنده تدریس)triple p (انستیتو روانپزشکی ، دستیاران روانپزشکی  ،

1387تهران، مهر  

 چگونگی در زمینه ي  )ع(دستیاران گروه اطفال در بیمارستان علی اصغربراي جلسات آموزشی
  1387از سال   با کودکان و نوجوانانبرقراري ارتباط درمانی 

برنامه تربیت آموزش ر ارتباط با ر روزهاي بنج شنبه ددستیاران د جلسات آموزشی با حضور
. 1387در مهر ماه سال  )triple p( سازنده

 برنامه تربیت سازنده گروه برگزاري سومین)triple p( در مادران کودکان دبستانی 
1389در سالوانپزشکی تهران انستیتو ردر  ADHDبا تشخیص 

 1389انستیتو روانپزشکی تهران در اردیبهشت  در رشد سالم در کودکانآموزش
 به دستیاران گروه اطفال در بیمارستان  کودکان و مدیریت آن اضطرابی مشکالتآموزش

1389سال ) ع(علی اصغر
 1389در در انستیتو روانپزشکی تهران  به نوجوانان مهارت هاي اجتماعیآموزش
 در انستیتو روانپزشکی  اختالل نقص توجه بزرگساالناهمیت توجه و شناخت آموزش

1390تهران در 
 در ) اصالح ارتباط متقابل مادر و کودك( تغذیه اي مدیریت مشکالتآموزش

) ع(بیمارستان کودکان علی اصغردستیاران گروه اطفال  به پیش از دبستانخردساالن 
 برنامه تربیت سازنده  بر اساس گري مهارت هاي والدآموزش)triple p(  به

  1390در انستیتو روانپزشکی تهران در  روانپزشکی دستیاران



٣

انستیتو روانپزشکی تهران در  به دستیاران روانپزشکی در  آموزش رشد سالم در کودکان
1390

 برنامه تربیت سازنده تدریس)triple p (پزشکی ،  انستیتو روان، دستیاران روانپزشکی
1391تهران، 

 گروه برنامه تربیت سازنده برگزاري چهارمین)triple p(  در مادران کودکان
1392و 1391در انستیتو روانپزشکی تهران در سال ADHDبا تشخیص  دبستانی

شکی کودك وزشناختی رفتاري در اختالالت روانپهاي  ندوره درما
 ،1391بیمارستان روزبه نوجوان
 یت سازنده برنامه تربتدریس)triple p (انستیتو روانپزشکی ، دستیاران روانپزشکی  ،

1392تهران، 
مسئول گروه پژوهشی اطفال خانواده در مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران
مسئول مرکز آموزش فرزندپروري  در انستیتو روانپزشکی تهران

  
  مقاالت پژوهشی

 مقاالت در رابطه باingparent  

 مقایسه میزان شیوع مشکالت رفتاري در کودکان مادران مبتال به سندروم فرسودگی شغلی با

گروه شاهد، دکتر نیلوفر خواجه الدین، دکترمیترا حکیم شوشتري، دکتر احمد حاجبی، تازه هاي 

  .67 -72،  2و  1، شماره 1383بهار و تابستان علوم شناحتی، 

دکتر نیلوفر ن پرستار با مشکالت رفتاري کودکان آنها، ارتباط سندرم فرسودگی شغلی مادرا
،  1383مجله تازه هاي علوم شناختی، بهار و تابستان  خواجه الدین، دکترمیترا حکیم شوشتري، 

  57-2و28،1سال ششم، شماره 
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      اثر برنامه آموزش مهارت هاي زندگی بر عملکرد دانش آموزان سـال چهـارم دبسـتان، تـازه هـاي

.51-57، 28، سال هفتم، شماره1384، پاییز علوم شناختی

 ستانی مبتال به اختالل بیش بر درمانی مدیریت رفتاري به والدین در کودکان پیش دتاثیبررسی

کم توجهی، دکتر احمد حاجبی، دکترمیترا حکیم شوشتري، دکتر نیلوفر خواجه الدین، -فعالی

.1384اندیشه و رفتار زمستان 

ترل و سندرو م فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان روان ارتباط  درك از مرکز کن

، بهار پزشکی ایران، دکترمیترا حکیم شوشتري، دکتر نیلوفر خواجه الدین اندیشه و رفتار 

  .43-48، 44،شماره 1385

هاي تک والد تحت سرپرستی مادر بـا مقایسـه بـا     مشکالت رفتاري و هیجانی در فرزندان خانواده

سـال   کمیته امداد امام خمینـی، ماهنامـه دانشـکده پزشـکی دانشـگاه تهـران      : هاي دو والد هخانواد

)87(پیاپی  3شصت و ششم، شماره 

مجله،کودکانفتاريرمشکالتکاهشدر والدینبهفرزندانسازندهتربیتآموزشتأثیر
.371-379:  4  ،1387 زمستانچهاردهم،سالایران،بالینیروانشناسیوروانپزشکی

  
 هیجانی در فرزندان مبتالیان به اختالل دوقطبی و گروه گواه -مشکالت رفتاري

 مجله روانپزشکی وروان عباسی مریم، , شرفی سیده الهام,پناغی لیلی، حکیم شوشتري میترا

207 -210، 1388،تابستان  2الینی ایران، سال پانزدهم، شماره شناسی ب

  

  گزارش موردي

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5032&Number=87&Appendix=0&lanf=Fa
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2، شماره 1382تازه هاي علوم شناختی، ، گزارش موردي: نشانگان مانیاي پسیکوتیک اشتراکی.  

    گزارش یک مورد اختالل ساختگی وکالتی با عالئم وسواسی،  دکترمیترا حکـیم شوشـتري، میتـرا

.51-54، 28، سال هفتم، شماره1384شناختی، زمستان سپاسی، تازه هاي علوم 

 Methadone-Aided Opium Detoxification in a 2.5 Year-Old Girl
 Author(s): Reza Bidaki , Mahsa Sedaghati, Mitra Hakim Shoshtari and 

Hamidreza Ahmadkhniha. Iranian journal of psychiatry and 
behavior, 2011,Volume 5, Number 1

 Early Onset Bipolar Disorder in a 5.5 Years- Old Child Mina Zarei, MDP•*P 

, Reza Bidaki, MDP**P , Mitra Hakim-Shooshtari, MDP*Iran J Psychiatry Behav 

Sci, Volume 5, Number 2, Autumn and Winter 2011

 Association between poland syndrome and Autistic Disorder: A Case 
Report
Mitra Hakim Shooshtari , Foroozan Elyasi , Azita Tavasoli , Iranian 
journal of psychiatry and clinical psychology
Volume 17, Number 4 (1-2012)

 Idiopathic Thrombocytopenia and Neurologic Manifestations in A 
Young Female Leading to the Diagnosis of Wilson’s disease. Seyed 
Mohammad Salar Zaheryany , Reza Bidaki , Nahid Hemmatian 
Brujeni, Mohammad Rezvani , Mitra Hakim Shooshtari, Iran J 
Psychiatry Behav Sci, Volume 6, Number2, Autumn / Winter 2012

 Co-Morbidity of Obsessive-Compulsive Disorder with Motor Tics 
in an Eight Year–Old Boy. Mina Zarei,1 Reza Bidaki, Soraya 
Saberi, Leili Khorasani, Mitra Hakim-Shooshtari, Zahedan
Journal of Research in Medical Sciences

2013; 15(2): 104-105
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 بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به اورژانسهاي

دکتر مرضیه نجومی ، دکتر جعفر بوالهري، دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر میترا حکیم ؛ 1382شهر کرج در سال 

، )52(13، 1385پاییزعلوم پزشکی ایران مجله دانشگاه  ،شوشتري، صفیه اصغر زاده امین، مرجان پشت مشهدي

234-225..

بوالهري جعفر  ، شیوع اقدام به خودکشی بر حسب میزان ارجاع به مراکز اورژانس شهر کرج
, اصغرزاده امین صفیه , پشت مشهدي , نجومی مرضیه  ،احکیم شوشتري میتر, ملکوتی سیدکاظم , 

.50-55):1(10؛ 1386بهار حکیم، ، حاجیان مطلق ناصر ،اصغرنژاد علی اصغر

 دکترکاظم ملکوتی،  ؛2005مطالعه میزان رفتارهاي خودکشی در نمونه جامعه در سال
دکتر مرضیه نجومی، دکتر مرجان پشت مشهدي، دکتر میترا حکیم شوشتري، دکتر اصغرزاده، صفیه 

، 2008همدان، بهار مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . امین، دکتر جعفر بولهري، علی اسدي، مشیرپور
15 )1( ،10-5.

 Prevalence of self- inflicted burn and the related factors In Iran: 

A systematic review
Leili Panaghi, S. Kazem Malakouti, Mitra Hakim Shoushtari,

Afarin Rahimi Movaghar, Reza Yousefi-Nooraie, Zohreh Abarashi

Iranian J Psychiatry 2:4, Fall 2007
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 Profile of MDD symptoms among patients in Tehran, Mitra 

hakimshoohstari, vandad sharifi ,Fariba Arabgol, Amir shabani, shirazi Elham, 

Fariba shahrivar, Rosita Davari . Iranian Journal of Psychiatry, winter 2007, 1, 2, 

35-40.

  

 Community Study of Suicidal Behaviors and Risk Factors among
Iranian Adults. Mitra Hakim Shooshtary, Seyed Kazem Malakouti, Jafar 

Bolhari, Marzieh Nojomi, Marjan Poshtmashhadi, Safieh Asgharzadeh

Amin, Jose´ M. Bertolote, and Alexandra Fleischmann. Archives of Suicide 
Research, 12:141–147, 2008

Prevalence of Attempted Suicides in Proportion of Referrals to
Emergency Department in Karaj, Iran. Malakouti SK, Bolhari J, Nojomi M, 

Poshtmashhadi M, Hakimshooshtari M, Fleischmann A, Bertolote J Internation
Journal of Mental Health. 2008; 37: 22-32.

 Epidemiology of suicide attempters resorting to emergency 
departments in Karaj, Iran, 2003. Nojomi M, Malakouti SK, Bolhari J, 

Hakimshooshtari M, Fleischmann A, Bertolote JM. European Journal 

of Emergency Medicine. 2008;15: 221-223.

 The prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

in Iran: A systematic review
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Mitra Hakim shooshtary, Narges Chimeh, Mostafa Najafi,  Mohammad Reza 

Mohamadi, Reza Yousefi-Nouraie, Afarin Rahimi-Mvaghar. Iran J Psychiatry
2010; 5: 88-92.

 Street children in Tehran and risk factors for substance abuse
Hamid Reza Ahmadkhaniha, Mitra Hakim shooshtari. Mehrdad 

Mohammadian, Morteza Naserbakht, Farzad Ghazaiepour.

 Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.Vol. 24, No. 2, 

August, 2010. pp. 83-87.

 Prevalence of Parasomnia in School age Children in Tehran. 

Mirfarhad Ghalebandi, Mansour Salehi, Maryam Rasoulain, Mitra 

Hakim Shooshtari, Morteza Naserbakht, Mohammad Hosien Salarifar. 

Iranian journal of psychiatry 2011 ,Vol. 6,No. 2 p. 75-79.

 A Review on Genetics of Sleep Disorders
Reza Bidaki , Mina Zarei, Ali Khorram Toosi, Mitra Hakim Shooshtari, Iran J 
Psychiatry Behav Sci, Volume 6, Number 1, Spring and Summer 2012

 Origi Research
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 Familial characteristics of street children in tehran, iran Ahmad 
Khaniha AR, Hakim Shooshtari M, Mohammadian M, Bidaki R,
Pourrashidi Boshrabadi A Iran J Psychiatry Behav Sci. 2014 
Summer;8(2):86-9.

 Prevalence of Premenstrual dysphoric disorder in 
female students of medical sciences. Mitra Hakim Shooshtari, 

Sarah Hosseinpoor. , IsfaFatemeh Tirandaz, Seyyed mohammad, 

mahdy mirhosseini, Reza Bidaki .American Based Research 

Journal, 2013, Vol-2-Issue-2.

 Sleep disturbances in children with ADHD: a study 
conducted at Hazrat Rasoul Akram Hospital, Tehran H Shooshtari, 
Reza Bidaki, J Fili, H Zarafshan. Sri Lanka Journal of 
psychiatry , Vol 4, No 1 (2013)

 Prevalence of premenstrual dysphoric disorder in female 
students of medical sciences. Hakim shooshtari M, 
Hosseinpoor S, Tirandaz F, Mirhosseini SMM, Bidaki R. 
American based research journal, volume 2, issue 2, 2013

 خودآزاري در نوجوانان بزھكار و نوجوانان با سابقھ اختالالت 
یك پژوھش كیفي: خلقي

 ، محمود گلزاري، محمد رضا فلسفي  خاني پور، احمد پرجعليحمید
نژاد  ، میترا حكیم شوشتري 

  - ١ ٩۵یزپای/ ٣شماره /٢سال /مجلھ تحقیقات كیفي در علوم سالمت
١٣٩٢

 Risk Factors of Domestic Violence in Iran

M. Rasoulian, S. Habib, J. Bolhari, M. Hakim 
Shooshtari, M. Nojomi, and Sh. Abedi. Journal of 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahmad%20Khaniha%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25053962
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Environmental and Public Health
 Volume 2014, Article ID 352346, 9 pages

 Triple P-Positive Parenting Program for 
Mothers of ADHD Children

Asma Aghebati, Banafsheh Gharraee, Mitra Hakim 
Shoshtari,
Mahmood Reza Gohari . Iran J Psychiatry Behav Sci, 
Volume 8, Number 1, Spring 2014

 Therapeutic Intervention and Parenting Style of 
Abusive Parents

Fariba Arabgol 1, Mitra Hakim-Shooshtari, Lili Panaghi 
Int J High Risk Behav Addict. 2014 December; 3(4): 
e22156.

  اندارد سازي ابزارهاي روانپزشکیرابطه با استمقاالت در 

 پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللیCIDI  براي تشخیص

داوري آشتیانی رزیتا، عالقبندراد جواد، شریفی ونداد، امینی . اسکیزوفرنیا و اختالل دو قطبی

  حکیم شوشتري میترا ،  را، عربگل فریبا،همایون، کاویانی حسین دکتر ،  شعبانی امیر ، شهریور زه

.1-10، ،2، شماره 1383شیرازي الهام ، تازه هاي علوم شناحتی، 

  

پایایی و قابلیت اجراي نسخه فارسیSCID  براي مصاحبه ساختار یافته

امینی، سمنانی، , محمدي محمدرضا , اسعدي سیدمحمد , شریفی ونداد  DSM-IV.تشخیصی 

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=31142&varStr=10;�����%20�����%20,%20�����%20�������%20,%20�����%20�������%20,%20�����%20������%20,%20�������%20����%20,%20������%20����%20,%20������%20����%20,%20������%20����%20,%20�����%20�������%20�����%20
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جاللی , صدیق ارشیا , حکیم شوشتري میترا , داوري, شهریور زهرا , شعبانی امیر , کاویانی

  .1-10، ،2، شماره 1383تازه هاي علوم شناختی ، محسن

 پایایی قسمت اختالالت مصرف مواد در نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع

 ادجو کترد، عربگل فریبا کترد،  یک مطالعه چند مرکزي: (CIDI)بین المللی 

ي داور یتارز کترد، شعبانی میرا کتردشتري، حکیمشو امیتر کترد، شریفی ادندو کترداد، رعالقبند

. یانیوحسینکا کترد، مینیا نهمایو کترد  ي،ازشیر ملهاا کترد، رشهریو اهرز کترد ، شتیانیآ

1384،2ةرشما، 7 لسا ،شناختی معلو يهازهتا

 اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس.Impact of Event Scale    ،دکتر لیلی پناغی

ه دکترمیترا حکیم شوشتري، دکتر جعفر عطاري مقدم؛ ماهنامه دانشکده علوم پزشکی دانشگا

.52-60، 3، شماره64، دوره 1385تهران ، خرداد 

 ا

یی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی پایاCIDI  براي تشخیص

 ،شریفی ونداد,  ،عالقبندراد جواد  ،رزیتا شتیانیداوري آ ؛اسکیزوفرنیا و اختالل دو قطبی

 ، اشوشتري میترحکیم ،فریبا عرب گل هرا،زشهریور ،شعبانی امیر ،کاویانی حسین ،امینی همایون

9تا 1خات صف 22و  21شماره ، 1383بهار و تابستان تازه هاي علوم شناختی،  ,الهام شیرازي

  

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/113099
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 روایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللیCIDI  براي تشخیص

شهریور, شریفی ونداد , عالقبندراد جواد , امینی همایون ؛ اسکیزوفرنیا و اختالل دو قطبی

ماهنامه دانشکده  ا،شوشتري میترحکیم, الهام شیرازي, شعبانی امیر , عرب گل, شتیانیداوري آ

.31-42،  8، شماره64،دوره 1385علوم پزشکی دانشگاه تهران، آبان 

روایی نسخه فارسیمصاحبه تشخیصی ساختار یافته یکبراي اختالل هاي محورSCID-I 

داوري, شهریور زهرا , شعبانی امیر , کاویانی، سمنانی, محمدي, اسعدي, شریفی ونداد , امینی همایون 

  .49-57)1(7 ;1386جاللی رودسري محسن، پایش زمستان , صدیق ارشیا , حکیم شوشتري میترا , 

  

 Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID):
Persian Translation and Cultural Adaptation. Vandad Sharifi, 

Mohammad Assadi, Mohammad Reza Mohammadi, Homayoun Amini, 

Hossein Kaviani, Yousef Semnani, Amir Shabani, Zahra Shahrivar,  Rozita 

Davari-Ashtiani, Mitra Hakim Shooshtari, Arshia Seddigh, Mohsen Jalali, 

Iran J Psychiatry 2007; 1: 46-48

 A Persian translation of the Structured Clinical Interview for 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth 

Edition: psychometric properties,  
Vandad Sharifi, Seyed Mohammad Assadi, Mohammad Reza 

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=69752&varStr=14;�����%20������%20,%20�����%20�����%20,%20�����%20�������%20,%20�����%20�������%20,%20�������%20����%20,%20������%20����%20,%20������%20����%20,%20������%20����%20,%20�����%20�������%20�����%20
http://www.comppsychjournal.com/article/S0010-440X(08)00057-6/abstract
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Mohammadi, Homayoun Amini, Hossein Kaviani, Yousef Semnani, 

Amir Shabani, Zahra Shahrivar, Rozita Davari-Ashtiani, Mitra Hakim 

Shooshtari, Arshia Seddigh, Mohsen Jalali ,comprehensive psychiatry, 

2009, 50,1,89-91.

 ترجمه ي پرسشنامهCARS-2 براي معلمین و والدین
براي استاندارد سازي در انستیتو روانپزشکی تهران

 چاپ سوم -نیمرخ آموزشی روان شناختیترجمه ي پرسشنامه
PEP براي استاندارد سازي در انستیتو روانپزشکی تهران

  مقاالت زیر چاپ

 Etiological factors on attempted suicide behaviors in IRAN: A 
Systematic Review, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral 
Sciences (IJPBS)

یک بررسی : تفاوت هاي خود آسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان
حمید خانی پور ،دکترمیتراحکیم شوشتري، مجله ي روان شناسی و روانپزشکی نظام مند،  

رانبالینی ای
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  طرح هاي تحقیقاتیمشارکت در انجام 

دکتر جواد : مجري1387سال پزشکی کودك و نوجوان  گیر شناسی اختالالت روان همه

  عالقبندراد

دکتر محمدرضا محمدي، دکتر حمیدرضا نقوي، دکتر زهرا شهریور، دکتر میترا حکیم : همکاران

   شوشتري، دکتر الهام شیرازي

 تهیه گزارش نهایی مطالعه مداخالتی چند مکانی پیشگیري از مشارکت در

  بخش ایران SUPRE-MISSخودکشی  

  دکتر جعفر بوالهري :مجري                

دکتر سید کاظم ملکوتی، صفیه اصغر زاده امین، مرجان پشت مشهدي،  :همکاران اصلی

جر دکتر مرضیه نجومی، دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید، دکتر میترا حکیم شوشتري، ها

  پهلوانی

دکتر تهرانی دوست: مجري  ،غربالگري کودکان اوتیستیک طرح شرکت در

نوروسایکولوژي بررسی عملکردهاي اجرایی در کودکان  شرکت در طرح

.در مؤسسسه مطالعات علوم شناختیاوتیستیک 

طرح ملی پیشگیري از همسر آزاري در نظام بهداشتی کشور شرکت در
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وان و کیفیت زندگی در مادران کودکان مبتال به بررسی سالمت ر همکار طرح

مجري  -)ع(در حال اجرا در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر( صرع مقاوم به درمان

  )دکترآزیتا توسلی

 بررسی پایایی و رواییMDQ ل در نوجوانان مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی اطفا

)ران دکتر امیر شعبانی، دکتر رزیتا داوري ، همکااجرا حالدر ) (ع(بیمارستان علی اصغر 

در مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران  طرح هایی که

  :مصوب شده اند

 تأثیر آموزش گروهی والدین در زمینه اوتیسم بر سالمت روان والدین و کاهش مشکالت مبتال به
)دکتر مهرداد محمدیان، هادي زرافشانهمکاران (  اوتیسم

 استاندارد سازي پرسشنامهQ-CHATT  تشخیص اوتیسم در کودکان  براي
دکتر میترا حکیم : همکاران(   دکتر مهرداد محمدیان: مجري                 پیش از  دبستان

)، هادي زرافشان شوشتري

  

  تالیف و ترجمه

 1385تهران، انتشارات سنا، چاپ اول، پاییز: تربیت سازندهکتاب ترجمه   
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  کارول مارکی دادز، کارن ترنر، متیو ساندرز

انتشارات قطره تالیف کتاب اختالل وسواس در کودکان ،   

  

اختالالت روانپزشکی در کودکان و  کتاب آشنایی با ري و ترجمهگردآو

کتاب این (، 1387 ، چاپ اول آذر، ناشر مهر کاویان)اطالعاتی براي والدین و معلمین( نوجوانان

     ).و نوجوان ایران تحت چاپ دوم توسط انتشارات قطره است كتوسط انجمن روانپزشکی کود

 درپیشگیري از همسرآزاريمتن مداخالت بهداشت روان تهیه   

1388، انتشارات ویستا، چاپ اول ترجمه جنبه هاي روانشناختی دیابت  

 انکودک دو قطبی وافسردگی ه ي اختالالتترجمه صد پرسش وپاسخ در بار 

  1391، انتشارات دانژه، چاپ اول )مولف دکتر لیندا چکرورتی(

  مولف ( فعالی بزرگسالی بیش -ترجمه صد پرسش وپاسخ در باره ي نقص توجه

    1391، انتشارات دانژه، چاپ اول )دکتر آواتی آلبرت چت

مولف دکتر جوزین کوبرت( در باره ي وسواس کودکان صد پرسش وپاسخ ترجمه( ،

     1391انتشارات دانژه، چاپ اول 

  مولف دکتر جوزین ( در باره ي اسکیزوفرنیا در کودکانصد پرسش وپاسخ در

    1391نتشارات دانژه، چاپ اول ، ا)کوبرت
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 2011ویرایش نوزدهم کتاب نلسون (ترجمه بیماري هاي روانپزشکی و طب نوجوان ( ،

  انتشارات آرتین طب، چاپ اول

 انتشارات آرتین طب، چاپ ) 2011ویرایش نوزدهم کتاب نلسون ( ترجمه رشد وتکامل ،

  اول

ثیر ارتقـاء تـوان شـبکه بهداشـتی در     بررسـی تـا  هیه ي پمفلت و بروشور در طرح ت

شناسایی اختالل افسـردگی  و درمـان بیمـاران افسـرده طبـق پروتکـل وزارت       

بهداشت و درمان در پیشگیري از اقدام به خودکشی و خودکشـی در شهرسـتان   

  )دکتر ملکوتی: مجري( 1386-1385خرم آباد لرستان سال 

چـاپ اول  ن تغذیه با شـیر مـادر،   ، انجماصول و روش هاي کاربردي در فرزندپروري

  1389و چاپ دوم 1387

    دوران پـیش از دبسـتان و   ) 2(اصول و روش هاي کـاربردي در فرزنـدپروري

1392چاپ سوم بهار ، انجمن تغذیه با شیر مادر، دبستان

  بازنویسی بخش رشد و تکامل کتابچه راهنماي متخصصین اطفال در شرکت در

  1388سال  وزارت بهداشت

نقص -در مورد اختالل بیش فعالیپمفلت هاي متعدد براي خانواده ها  تهیه ي
توجه، آشنایی با اولین عالئم اوتیسم، وسواس چیست؟ اختالالت اضطرابی کودکان، 
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چگونه با کودك مبتال به اختالل اضطراب جدایی برخورد کنیم؟ کودکان و خشونت 
.خانگی

  زمینه ي آشنایی با اختالالت روانپزشکی  هفته نامه سالمت درهمکاري با
تاکنون 1387از سال کودکان 

 ١٣٩١از سال  "آداب تربیت "ارائه ستون ثابتی در  هفته نامه سالمت تحت عنوان

o والدین  مهارت افزایش آن مستقیم با خوانندگان است و هدفاین ستون در تعامل 
.است parenting

تربیت سازنده، در این ستون به زبان ساده آورده می حقیقت جلسات گروهی برنامه ي  در
. شود و تمرینی براي جلسه ي بعد داده می شود

  شرکت در کارگاه هاي پژوهشی 
 1382در آذر  همایش مدیریت درمان در روانپزشکیشرکت در.  
کارگاه  شرکت درclinical teaching  که از سوي دفتر مطالعات و توسعه آموزش

  .برگزار گردیده است 1382پزشکی در خرداد 
 کارگاه شرکت درIT and e-education در انیسیتو روان پزشکی تهران.  
 1382در آبان  کارگاه مقاله نویسیشرکت در.  
 1383آذر  در کارگاه اولویت بندي پژوهشی در حوزه سالمتشرکت در.  
که از سوي دفتر مطالعات و کارگاه گزارش صبحگاهی و ژورنال کالب  شرکت در

  .برگزار گردیده است 1382توسعه آموزش پزشکی در دي ماه 
 کارگاه شرکت درReference management  که از سوي دفتر مطالعات و توسعه

  .برگزار گردیده است 1382آموزش پزشکی در دي ماه 
 1385در خرداد  کارگاه روش نمونه گیري و حجم نمونهشرکت در.  
 1385در شهریور  کارگاه مرور سیستماتیک سطح یکشرکت در .  
 1385در شهریور  کارگاه شبکه و کاربرد آنشرکت در.  
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 1385در آبان  کارگاه مرور سیستماتیک سطح دوشرکت در.  
 1385در دي ماه   کارگاه جستجو در اینترنتشرکت در.  
 1385در دي ماه  کارگاه ایجاد امنیت در دلبستگی مادر و کودكدر شرکت.  
 در وزارت بهداشت  کارگاه برنامه هاي مداخالتی پیشگیرانه از خودکشیشرکت در

  . 1385درمان و آموزش پزشکی در بهمن 
 1387در خرداد  اجتماعی -همایش روانپزشکی فرهنگیشرکت در سومین
 در انستیتو روانپزشکی تهران در  در علوم پزشکیکارگاه روش تحقیق کیفی شرکت در

1386تیر ماه 
 1386در آبان  "آشنایی با پزشکی مبتنی بر شواهد "کارگاه آموزشی شرکت در  

1387ز خودکشی در انستیتو روانپزشکی تهران در خرداد شرکت در کارگاه پیشگیري ا  
 مسرآزاري در پیشگیري از ه "کارگاه آموزشی تخصصی پایلوت طرح شرکت در

1387در مرداد  "نظام بهداشتی کشور
مرور سیستماتیک در زمینه ارزیابی عوامل سبب شناختی اقدام به خودکشی ( شرکت و ارائه مقاله

.1387در اسفند  کسب رتبه نخست در سمینار پیشگیري از خودکشیو ) در ایران
 در پاییز  شکانتدوین و بازنویسی راهنماي رشد و تکامل کودك ویژه پزشرکت در

1388

 1390در آبان کارگاه آموزش الکترونیکشرکت در  
  

1391 شرکت در کارگاه نوشتن گاید الین کشوري

مدرس دکتر رضایی، انستتیو روانپزشکی تهران : شرکت در کارگاه تحقیق کیفی
1392
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 پایان نامه ها  
 تال به درمانی آموزش مدیریت رفتاري به والدین درکودکان مببررسی تاثیر

ADHD)دکتر احمد حاجبی(
 در پرستاران شاغل در  درك از مرکز کنترل بر سندروم فرسودگی شغلیبررسی

)خواجه الدیننیلوفر دکتر ( 1382بیمارستان ایران در 
 سماتیک با کودکان غیر آمقایسه مشکالت رفتاري هیجانی در کودکان آسماتیک

) ارم آذرمیدختخانم دکتر(1383در  مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر
 اثر داروهاي ضد افسردگی در کنترل قند خون بیماران دیابتی مبتال به بررسی

  )، به عنوان استاد مشاورخانم دکتر اخوان( افسردگی
 دکتر امین لو( شیوع افکار خودکشی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهرانتعیین(
 دکتر مستقیمی(اطع دبیرستان مق سندروم فرسودگی شغلی در معلمینشیوع(  
 فراوانی افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن  با میزان حمایت اجتماعی در بررسی

)دکتر رضائیان( 1385مراجعه کننده به مرکز والفجر جهت پایش رشد کودکان در سال  مادران
 مشکالت خواب در کودکان مبتال به بررسیADHD ) فیلیجعفر دکتر (
سش نامه قلدري اولئوس در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر هنجاریابی پر

  )دکتر شهریاري فر( تهران
دکتر ( بررسی اختالالت خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

) ریاضی سیامکمیر
دکتر ( نقص توجه و تنش مادر و سبک فرزند پروري-ارتباط اختالل بیش فعالی

  )فروزان الیاسی
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.ی و رضایت از برنامه فرزندپروري مثبت در مادران کودکان مبتال به بیش ثربخشا
 ( توجه و مقایسه آن با مادران کودکان مبتال به اضطراب جداییکمبود /فعالی

دکتري تخصصی روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی  جويدانش   ي دکتر اسما عاقبتی نامه  پایان
دکتر میترا حکیم شوشتري: اد مشاوراستغرایی،  دکتر بنفشه: استاد راهنما )تهران

 . رابطه ي سیک فرزندپروري ادراك  شده و عزت نفس با قلدري در دانش
دانشگاه شهید دارویی،  پایان نامه ي کارشناسی ارشد صبا  ،آموزان دبیرستانی تهران

  بهشتی
دکتر شهریار شهیدي: استاد راهنما
تريدکتر میترا حکیم شوش: استاد مشاور

 بیش مقایسه ي میزان اضطراب و افسردگی در مادران داراي کودکان مبتال به-

  ، دکتر ندا رضوي با مادران گروه کنترل توجهنقص/فعالی

 بیش فعالی بزرگساالن در میان اقدام   -نسبت شیوع اختالل نقص توجه مقایسه
دکتر مسعود  ،کنندگان به خودکشی ارجاع شده به بیمارستان لقمان با گروه شاهد

مژدهی فرد
 بررسی ارتباط خشونت رسانه هاي الکترونیکی و میزان نظارت والدین بر استفاده

آموزان دوم  از این رسانه ها، در بروز رفتارهاي خشن و عملکرد تحصیلی دانش
مریم پور شمسدکتر   ،سوم راهنمایی شهر تهرانو 

 بررسی شناخت و دیدگاه نوجوانان، والدین، معلمین، و متخصصین اطفال در
دکتر .سی کیفییک برر: هنقص توج  -زمینه اشتیاق براي درمان اختالل بیش فعالی

الهه محمدي

http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=mitra_hakim2000@yahoo.com&seed=SwIFdW21TfL8dYojz7WfNhSXOvXMo80e1V4wtlc3vW3IjyNHOl&cod_tarh=91-04-121-20155
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 ساله با وجود شخصیت  11تا  4ارتباط عالیم اختالل وسواسی جبري در کودکان
دکتر فاطمه علیزاده  ،وسواسی جبري در مادران آنها

  

  ارائه پوستر و مقاله در کنگره

 کارگاهشرکت در Adolescent substance abuse در اولین همایش بین المللی
  . 1381دك و نوجوان در اردیبهشت روانپزشکی کو

 کارگاهشرکت در Treatment of child sexual abuse  دراولین همایش بین
  .  1381المللی روانپزشکی کودك و نوجوان در اردیبهشت 

 کارگاهشرکت در management of oppositional youth در اولین همایش بین
  . 1381المللی روانپزشکی کودك و نوجوان در اردیبهشت 

 فرزند پروري و مالتیپل (ارائه پوستر در کنگره نورلوژي و الکترو فیزیولوژي بالینی
  .1384در اردیبهشت ) اسکلروزیس

 هاي درمانی در  روشکنگره انجمن علمی روانبزشکی ایران با ارائه مقاله اي در ارتباط با
  .1384در پاییز  نقص توجه-اختالل بیش فعالی

خانواده و بیماري سراسري آسیب شناسی خانواده در ایران با عنوان  ارارائه پوستر در سمین
.1385در اردیبهشت  دیابت

در آذر  ها انتقال کودك آزاري بین نسلروانپزشکی با عنوان  ارائه پوستر در کنگره سالیانه
1385.  

 رشد تاثیر بیماري روانی والدین برارائه سخنرانی در سمینار سراسري کودك سالم با عنوان
.1385در اسفند  کودك



٢٣

 جمعیتخودکشی در (ارائه سخنرانی در شانزدهمین کنفرانس جهانی جامعه ایمن 
1386در خرداد )عمومی

1386دپروري موفق در آذر درکارگاه فرزن تنبیه مناسب ارائه سخنرانی

 در پژوهشکده خانواده دانشگاه  1387در اردیبهشت  کارگاه فرزندپروري موفقبرگزاري
 د بهشتیشهی

 درانسیتو روانپزشکی تهران  1387در خرداد  قلدري در کودکانارائه سخنرانی  
 در تیر  کودکان جنسی خ به سواالت پاسآگاهی جنسی و رگاه کادر ارائه سخنرانی

  در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروري ابن سینا  1387ماه
 درآبان  خوابی در نوجوانانپرارائه پوستر در سمینار سراسري اختالالت خواب با عنوان

1387.  
 در مرکز فوق تخصصی درمان   1387در دي ماه کارگاه فرزند خواندگیارائه سخنرانی

ناباروري ابن سینا
 ارائه سخنرانیadoption 1387، بهمن ، انستیتو روانپزشکی تهران
 در سالن  )افسردگی در کودکان( پیشگیري از خودکشیارائه سخنرانی در سمینار

1387هاي رازي در اسفند  یشهما
 در  1387ارائه سخنرانی در سمینار پیشگیري از خودکشی در سالن همایشهاي رازي در اسفند

کسب مقام نخست (مرور سیستماتیک سبب شناسی خودکشی در ایران ارتباط با 
)بهترین مقاله در این سمینار

سیستماتیک در زمینه شیوع  مرور  ارائه سخنرانی در کنگره سالیانه روانپزشکی با عنوان
ADHD  1388در آذر.

 2010در  چهارمین کنفرانس آسیایی پیشگیري از خودکشیارائه ي پوستر در
نقاشی و سالمت روانی کودکان سراسري کودك سالم با عنوان ارائه سخنرانی در سمینار 

1389در بهمن 
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 ت خواب در دانشجویانمشکالدر سمینار سراسري اختالالت خواب با عنوان  پوسترارائه
1389در اسفند  آثار روانی تغذیه با شیر مادردر کارگاه شیرمادر با عنوان  ارائه سخنرانی    

 در کارگاه شیر  ارتباط احتالالت تغذیه اي با مشکالت هیجانی در خردساالنارائه
در بیمارستان امام خمینی 1390مادر در کنگره ي در سال 

نقش نقاشی در رشد کودکانه ي ارائه ي سخنرانی در زمین
 مشکالت روانپزشکی در کودکان مبتال به بیماري هاي ارائه ي سخنرانی در زمینه ي

 مزمن
 درمان شناختی رفتاري در اختالالت روانپزشکیارائه ي سخنرانی در کنگره ي 

 1390در بهمن  کودکان
 رده بندي سنی  لزومارائه ي سخنرانی در سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان

محصوالت رسانه اي
 خودکشی در شرکت در سمینار سراسري خودکشی در شهر زنجان و ارائه ي مقاله ي

1390، نوجوانان
1390شرکت در کارگاه آموزش الکترونیک در آبان
 دبیر علمی در سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت رسانه

اي
 1390ي درمان شناختی رفتاري در اختالالت روانپزشکی در بهمن شرکت در کنگره
 1390شرکت در سمینار طیف دوقطبی در مهر
 شرکت در سمینار سراسري خودکشی در شهر زنجان و ارائه ي مقاله ي خودکشی در نوجوانان

 ن کادسماتیک باکون آکادکودرهیجانی ريفتات ریسهمشکالمقامقاله ي
١٣٩١، يحکیم شوشترا میتر؛ )ع(صغراعلی ن ستاربهبیماه دجعهکننامر سماتیکاغیر

با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت  دبیر علمی در سومین همایش رسانه و سالمت
رسانه اي
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پنجمین همایش روانپزشکی کودك و نوجوان،
 نناانوجون وکادکوري دردــــــقله بر پدیدوري مرارائه پانل

)شیرین معلمی،دکتر مامی اسهیالدکتر   ،فسانه صحتدکتر ا(ي حکیمشوشترا میتر: هنندداگر

2.نکادطب کوري روانپزشکی  در بیماوسالمت ي شاخصهام یوزسمپو  
  يحکیم شوشترا میترـ جلیلی وز بهر: ننندگاداگر

ه جعهکننداسماتیک مراغیرن کادسماتیک باکون آکادکودرهیجانی ريفتات ریسهمشکالمقاله ي مقا
  يحکیم شوشترا میتر؛ )ع(غرصاعلی ن ستاربهبیما

متغیرهاي فراموش شده در ارزیابی اثربخشی برنامه : کودك و رضایت از درمان -رابطه والد

ششمین همایش روانپزشکی کودك و نوجوان، دکتر اسما عاقبتی،  92شهریور ،فرزندپروري مثبت 

  دکتر میترا حکیم شوشتري

  

بیش   -ر کودکان  مبتال به اختالل نقص توجهاثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروري مثبت د

ششمین همایش روانپزشکی کودك و نوجوان، دکتر اسما عاقبتی، دکتر میترا  92شهریور ، فعالی

  حکیم شوشتري

  

  

 1392 مهر 11تا  9دومین سمینار کودك بدحال: اخالق پزشکی در کودك بدحالشرکت در پانل  

  
عادات خواب در 1392آبان  شکی خواب در ایرانارائه مقاله در ششمین همایش سراسري پز ،

  دکتر قلعه بندي، دکتر صالحیکودکان ایرانی 



٢۶

  
رایانه اي بازي هاي یو رده بندي سن محتويبر زمان،  نینظارت والد زانیم
 دکتر مریم پور شمس 1392سالمت، اسفند اي و ارتقاي انهیبازي هاي را شیهما نیاولدر  

  
 1393اردیبهشت  28درتاریخ  ه وکودك رسانشرکت درمیزگرد تخصصی
 2- 12اجراي طرح آموزش دهندگان برنامه فرزندپروري براي والدین کودکان  
 93سال در سطح کشور در شهریور  

  
  ارائه سخنرانی در باز آموزي

 در مهر ماه ) اهمیت سالمت روانی خانواده(برنامه بهداشت روان ارائه سخنرانی در
1381.  

 در ( کمک به سازگاري و انطیاق با محیط جدید زندگی رابطه باارائه سخنرانی در
  .1381در مهر ماه )  دانشگاه تهران خوابگاه دختران

 در برنامه مدون آموزش روانپزشکی کودك و نوجوان  در زمینه کودك آزاريارائه سخنرانی
  .1382در مهر 

 عنوان اهمیت ارائه سخنرانی با PMTدارویی درروانپزشکی  درمان هاي غیر در سمینار
  .1382کودك و نوجوان در آذر 

 1382در بهمن کودکان بیش فعال و کم تمرکزارائه سخنرانی در سمینار .  
 در انستیتو روانپزشکی  پیشگیري از سو مصرف مواد در نوجوانانارائه سخنرانی در زمینه

  .1383تهران درخرداد 
دانشگاه ،  در کودکان و نوجوانان شناختی -لزوم درمان رفتاريآموزشی  ارائه کارگاه

  .1383خرداد  الزهرا،
 بازآموزي متخصصین اطفال ،شناخت عالئم اضطرابی در کودکانارائه سخنرانی ،

  1383باییز 
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 تکنیک هاي شناختی و رفتاري در اختالالت ارائه سخنرانی در کارگاهی در زمینه
   1383ماه  ، ديکودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی اضطرابی

 شناخت عالئم اختالالت خلقی در کودکان و نوجوانان، همایش ارائه سخنرانی
  1384اسفند ،بازآموزي بزشکان عمومی

 و  1383به عنوان مدرس، سال  بیشگیري از اعتیاد و ایدز در نوجوانان سه کارگاهارائه
1384  

 روان پزشکانرویکرد به فرزند خواندگی، باز آموزي مدون ویژه ارائه سخنرانی ،
  1384زمستان 

 بهمن شناخت عالئم تغییرات خلقی، باز آموزي متخصصین اطفالارائه سخنرانی ،
1384  

 1384، زمستان نوجوان و خودکشی، سمینار یک روزه خودکشیارائه سخنرانی  
رشد سالم از دیدگاه روان پزشکی کودك و نوجوان، سمینار رویکرد شناختی  ارائه سخنرانی

  1384اسفند ، در آموزش
 1385، خرداد فرزند خواندگی،  برنامه مدون روانپزشکانارائه سخنرانی در زمینه ي  
 ي آسیب شناسی بزهکاري، همایش علل آسیب هاي ارائه سخنرانی در زمینه

  1385، خرداد اجتماعی جوانان و راه هاي مقابله با آن
 شیرخوارگی، کودکی شناخت عالئم اوتیسم، برنامه مدون اختالالت ارائه سخنرانی

  1385،  شهریور و نوجوانی
 تاثیر بیماري روانپزشکی در والدین بر ارائه سخنرانیparenting  انیسیتو ،

  1385آذر  روانپزشکی تهران،
 بازآموزي مدون ویژه پزشکان ، شناخت عالئم اضطرابی در کودکانارائه سخنرانی

  1385، دي ماه عمومی
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 زنده برنامه تربیت ساارائه سخنرانی)triple p( کارگاه آموزشی اصول و روشهاي ،
  1385بهمن  کارآمد فرزند پروري،

 شناخت اختالل نقص توجه بزرگساالنارائه سخنرانی (ADD)  انستیتو ،
  1386، فروردین روانپزشکی تهران

شهریور  شناخت عالئم اوتیسم، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکان، ارائه سخنرانی
1386

شناخت اختالل هماهنگی حرکتی، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکانی ارائه سخنران ،
1386شهریور 

 رویکرد درمانی رفتاري شناختی در درمان اختالالت اضطرابی کودکان، تدریس
  1386آذر   دستیاران فوق تخصصی روانپزشکی کودك ونوجوان، بیمارستان روزبه،

 آموزي مدون ویژه روانپزشکانشناخت اختالل هماهنگی حرکتی، بازارائه سخنرانی ،
1386آبان 

 شناخت و ضرورت درمان ارائه سخنرانیADHD  بازآموزي مدون ویژه
  1387، خرداد روانپزشکان

  شناخت کم توانی ذهنی ارائه سخنرانی در زمینه ي )MR(،  تیر بازآموزي مدون ،
1387

 تیر یش رشدسال، کارگاه کشوري پا 3رشد روانی طبیعی در زیر ارائه سخنرانی ،
1387

 الگوهاي تغذیه اي در خردساالن،  کارگاه هاي رفتارهاي تغذیه ايارائه سخنرانی 
  1387در تاالر امام بیمارستان امام خمینی، مرداد 

 شرکت درpanel  ویژهADHD ،  1387،  مهر بیمارستان امام خمینی
 شرکت درpanel ري ویژه مشکالت خواب در دوران کودکی،  سمینار سراس

   1387بیمارستان امام خمینی، آبان  اختالالت خواب،



٢٩

 سالن همایش هاي شناخت تورت، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکانارائه سخنرانی در ،
  1387رازي، آذر 

افسردگی در کودکان(کارگاه پیشگیري از رفتارهاي خودکشی  ارائه سخنرانی(  ،
1387اسفند 

 برنامه تربیت سازنده تدریس)triple p(،انستیتو روانپزشکی  ،  دستیاران روانپزشکی
1388تهران، مهر 

 شرکت درpanel 1388، مهر ویژه روانپزشکی رابط، بیمارستان امام خمینی 
 سه کارگاه پیشگیري از خشونت خانگی از طریق کاهش ابتال به ارائه سخنرانی در

  1388، مهر و آبان اعتیاد
 جدایی، بازآموزي مدون ویژه روانپزشکانشناخت اختالل اضطراب ارائه سخنرانی ،

1388بیمارستان امام حسین، آذر  
 ضرورت تشخیص و درمانارائه سخنرانیADHD بازآموزي مدون ویژه ،

1389، آبان روانپزشکان
شرکت در panel  ویژهADHD،  1389مهر 
 زه واکنش هاي روانی کودکان به بیماري هاي حاد، همایش سالیانه تاارائه سخنرانی

  1390اردیبهشت  هاي طب کودکان،

 شرکت درpanel سالن همایش هاي ویژه شناخت اوتیسم، کنگره ي شنوایی سنجی ،
 1390رازي اردیبهشت 

 شرکت درPanel  لزوم رده بندي سنی محصوالت رسانه اي، سومین همایش
1390ن آبا رسانه و سالمت،

ان با عنوان واکنش هاي روانی کودکان به ارائه سخنرانی در همایش سالیانه تازه هاي طب کودک
  1390بیماري هاي حاد در اردیبهشت 
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 شرکت درpanel در کنگره ي شنوایی سنجی  در تاالر  1390ویژه اوتیسم در اردیبهشت ماه
همایش هاي رازي

 شرکت درPanel  سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت
 1390رسانه اي در آبان 

 ارائه ي سخنرانی در سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت
رسانه اي

 ارائه ارتباط احتالالت تغذیه اي با مشکالت هیجانی در خردساالن در کارگاه شیر مادر در کنگره
  در بیمارستان امام خمینی 1390ي در سال 

ه هاي طب کودکان با عنوان واکنش هاي روانی کودکان به ارائه سخنرانی در همایش سالیانه تاز
  1390بیماري هاي حاد در اردیبهشت 

 شرکت درpanel در کنگره ي شنوایی سنجی  در تاالر  1390ویژه اوتیسم در اردیبهشت ماه
همایش هاي رازي

 شرکت درPanel  سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت
 1390ه اي در آبان رسان

 ارائه ي سخنرانی در سومین همایش رسانه و سالمت با عنوان لزوم رده بندي سنی محصوالت
رسانه اي

 ارائه ارتباط احتالالت تغذیه اي با مشکالت هیجانی در خردساالن در کارگاه شیر مادر در کنگره
  در بیمارستان امام خمینی 1390ي در سال 

1392ار اورژانس هاي روانپزشکی تحت عنوان مدیریت سوگسمین ارائه سخنرانی در
 در بیمارستان روزبه اختالالت روانپزشکی کودك و نوجوان در تدریس درمان شناختی رفتاري

1392در 
 در انستیتو  1393اردیبهشت  12و  11برگزاري کارگاه دو دو روزه فرزندپروري مثبت در

روانپزشکی تهران
اختالالت روانپزشکی کودك و نوجوان در درمان شناختی رفتاري ه برگزاري آسكي براي دور

1393در بیمارستان روزبه در مرداد
 1393نوجوان در اردیبهشت . دومین همایش دارودرمانی در روانپزشکی کودك
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 کنگره درمان دارویی در روانپزشکی کودك و نوجوان ارائه سخنرانی در)SNRI ( 
1393در اردیبهشت 

 1393در دانشگاه علوم بهزیستی در اردیبهشت  ل سالمت کودك و رسانهپانعضو
 پانل مشکالت روانپزشکی عضوpku  در هتل   پارسیان
 برنامه کشوري آموزش شرکت درpmt  به مشاورین منتخب وزارت بهداشت، در

1393در شهریور  مان و آموزش پزشکی
1393در مهر  يخالق پزشکی در سمینار رفتار حرفه اارائه سخنرانی ا 
 جوانب روانی اجتماعی ارائه سخنرانی در جلسات ماهانه انجمن متخصصین طب اطفال

FTT   1393در بیمارستان مفید مهر
 مشکالت روانپزشکی در بیماري هاي مزمن کلیوي  در سمینار ارائه سخنرانی

بان آ) ع(بیمارستان کودکان حضرت علی  اصغر مشکالت عصبی در بیماري هاي کلیوي 
1393 

 ارائه سخنرانیparenting در دوره آموزشی روانپزشکی براي پزشکان عمومی 
1393آبان  انستیتو روانپزشکی تهران

 درمان شناختی ارائه سخنرانیOCD  انستیتو روانپزشکی تهراندر  در کودکان 
 1393سمینار آذر 

 در دي  کی تهرانانستیتو روانپزشدر پاسخ به سواالت جنسی کودکان ارائه سخنرانی
1393 



 انستیتو روانپزشکی تهراندر  پاسخ سوگ  و مدیریت آن در کودکانارائه سخنرانی 
در دي

سایر فعالیت ها  
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 از سال  مجله تازه هاي روانبز شکی کودکان و نوجوانان هیئت تحریریهعضو 
  .1381تا1385

 گروه روانپزشکی  کودکان کمیته هاي اعتیاد و روانبزشکیعضویت در.  
 کمیته عضویت درtriple-p در مؤسسسه مطالعات علوم شناختی  .  
85تا 82از  نماینده گروه روانپزشکی در جهت طرح درس در دانشکده پزشکی   
 1385عضویت در کمیته ي آموزش از
1385از  آزمون ارتقاء عضویت در کمیته ي طرح سوال
1390ل مسئول کمیته ي طراحی سواالت امتحانات درون گروهی در سا   
 کمیته تغذیه سالم در کودکان سنین مدرسه، نوجوانان و جوانان در وزارت عضو

.1388 از آذر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  1390در پاییز و زمستان مسئول برگزاري امتحانات درون گروهی دستیاران  

 1393تا  1391عضو امتحان طرح سواالت ارتقا از
ع(در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر افتتاح درمانگاه روان شناسی (

  
  


