
 اجرايی دكتر عاطف وحيد -ي سوابق علمیخالصه

 دكتر محمد كاظم عاطف وحيد

 انستيتو روانپزشكی تهران

  

 : مدرك و رشته تحصيلی

   (آمريكا)    بالينی روانشناسی تخصصی دكتراي  -

  

 سوابق آموزشی:

 (تا كنون 5731)   انستيتو روانپزشكي تهران      -1

هاي كارشناسی ارشد و دكتراي روانشناسی بالينی بالينی در دورهتدريس دروس تخصصی روانشناسی 

شامل گروه درمانی، نظريه سيستم ها، آزمونهاي شناختی، آزمونهاي فرافكن، ارزيابی و تشخيص، اخالق 

 .اي، كاربرد رواندرمانیحرفه

 (5731تا  5733)   توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه     -2

دكتراي روانشناسی بالينی شامل گروه درمانی، ارزيابی  روانشناسی بالينی در دورهتدريس دروس تخصصی 

 اي.، اخالق حرفه2و 5و تشخيص 

   (.پائيز هاي ترم -  5731تا  5731)، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم تربيتي     -3

نهاي شناختی در دوره كارشناسی و يك دوره آزمو تخصصی، متون روان، بهداشت دروس تدريس      

 آزمونهاي فرافكن در دوره كارشناسی ارشد. 



 (كنون تا 5731 و 5737 تا 5733)  ،مؤسسه پژوهشی امام خمينی )قم(      -4

تدريس دروس تخصصی روانشناسی بالينی شامل آزمونهاي شناختی، آزمونهاي فرافكن، رفتاردرمانی، 

 .رمانی، و خانواده درمانی در دوره كارشناسی ارشدها، گروه دنظريه سيستم

 .5732  تا 5733   (پائيز هاي ترم) ، دانشكده توانبخشي      -1

 تدريس درس كاربرد آزمونهاي تشخيص عقب ماندگی ذهنی، در دوره كارشناسی ارشد 

 (.5732  تا 5735، )دانشگاه تربيت معلم     -1

 تدريس درس آزمونهاي روانشناختی در دوره كارشناسی ارشد 

  

 5734  معلم، تربيت دانشگاه  -1   

 تدريس درس آزمونهاي روانشناختی در دوره دكتراي مشاوره 

 5735-32    دوم ترم  تهران، دانشگاه      -3

 .سالمتتدريس درس سازگاري با بيماريهاي مزمن به دانشجويان دوره دكتراي روانشناسی 

 تا كنون 5731 آموزشی، هاي كارگاه      -3

هاي مختلف از جمله تشخيص، ، آزمونهاي عينی و اجراء تعدادي زيادي كارگاههاي آموزشی در زمينه    

فرافكن، مداخله در بحران، پيشگيري از اعتياد، اصول مشاوره، مشاوره در ايدز، و ضوابط اخالق حرفه اي 

از جمله انستيتو روانپزشكی تهران، آموزش و پرورش در تهران و شهرستانهاي در سازمان هاي مختلف، 

آذر(، وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بهزيستی  51مختلف، دانشگاه تهران )مركز مشاوره 

 كشور، سازمان انتقال خون، سازمان زندان ها، و سازمان دفاع از قربانيان خشونت، كانون اصالح و تربيت.



  

 سوابق پژوهش

 سوابق پژوهشی در آمريكا ضميمه است.       -5

 پژوهشی در ايرانطرح هاي  -2

 تهران استان غرب روستايی مناطق در مواد مصرف سوء شيوع مقدماتی بررسی  -

 ( اصلی همكار) ، كليدي افراد از استفاده با( طالقان و هشتگرد)    

 مرحله” شهر تهران 1ر منطقه د اعتياد از پيشگيري و روان بهداشت توسعه نمونه طرح“  -         

 .منابع بررسی و نيازها ارزيابی: اول              

 مواد مصرف از ناشی مخاطرات كاهش در شناختی و دارويی مداخالت نقش“بررسی  -         

   (.اصلی همكار) ،”معتاد زندانيان روانی وضعيت بهبود و مخدر              

  دادگاه و ها رآزاري در افراد مراجعه كننده به كالنتريهمس شدت و نوع بررسی        -

 . تهران خانواده    

 درمان و بهداشت سازمان مصوب طرح)  كاليفرنيا روانشناختی پرسشنامه هنجاريابی        -

 (اصلی همكار)  ،(نفت صنعت     

 بهداشت متخصصين از روانشناسی اي حرفه اخالق  اصول مورد در سنجی نظر  -          

 (اجرا دست در)روانی،             

  معاونت اعتياد، مطالعات ملی مركز مصوب طرح) اعتياد شدت شاخص هنجاريابی  -         

 (.اجرا دردست)  ،(مخدر مواد با مبارزه ستاد و تهران دانشگاه پژوهشی             



 تحقيقات دانشجوياناستاد راهنما و مشاور  -7

 راهنما و مشاور تعدادي پايان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی در  استاد  -     

  دانشگاههاي از ارشد كارشناسی نامه پايان چند مشاور و تهران روانپزشكی انستيتو         

  و معلم، تربيت دانشگاه توانبخشی، دانشكده بهشتی، شهيد دانشگاه جمله، از ديگر،         

 ( .ره) خمينی امام پژوهشی موسسه         

 روانپزشكی انستيتو در بالينی روانشناسی دكتري رساله چند مشاور و راهنما استاد         -

 .مدرس تربيت دانشگاه در دكتري رساله يك مشاور استاد و تهران           

  

 سوابق اجرايی

 .است ضميمه آمريكا در اجرايي سوابق       -1

 .1331-1331  تهران، روانپزشكي انستيتو درمانگاه مسئول      -2

 .38 شهريور تا 1331 تهران، روانپزشكي انستيتو آموزشي معاون      -3

 (.كنون تا 1331 تهران، روانپزشكي انستيتو) تحقيقاتي قطب سياستگزاري شوراي عضو و كميته عضو      -4

تا  133 3ريهاي سازمان جهاني بهداشت در انستيتو روانپزشكي تهران همكا مركز انتشارات واحد مسئول     -8

1333. 

 .كنون تا 1331  رفتار، و انديشه نشريه تحريريه هيآت عضو     -1

 .كنون تا 1331 تهران روانپزشكي انستيتو تكميلي تحصيالت شوراي عضو     -3

 .1333-1331ان تهر روانپزشكي انستيتو باليني، روانشناسي گروه معاون     -3



 (.كنون تا 1333 تهران، روانپزشكي انستيتو)  روان بهداشت تحقيقات مركز شوراي عضو     -1

عضو كميته ارزيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -11

 .كنون تا 1333  پزشكي،

 تا كنون. 1333دار انجمن علمي اعتياد، مديره و خزانه عضو هيآت مؤسس و هيئت -11

 . 1331، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته تدوين پروتكل درمان اعتيادعضو  -12

 1331.-1331، ستاد مبارزه با مواد مخدرعضو شورايعالي آموزش و برنامه ريزي  -13

 .كنون تا 1331  ،روانشناسی بالينی ايران انجمن علمیعضو هيآت مؤسس و رئيس هيئت مديره  -14

 تا كنون. 1331، مؤسسه فن آوران كارآفرينعضو هيآت مؤسس و هيئت مديره  -18

 .كنون تا 1333  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بورد روانشناسی بالينیعضو  -11

 روان، سالمت اداره  .تدوين پيش نويس طرح جامع سالمت روان كشور كميته عضو  -13

 .1333-1334زشكي، ÷وزارت بهداشت، درمان، و آموزش 

 .كنون تا 1333  ، اجتماعي رفاه نشريه تحريريه هيآت عضو  -13

   تا 1333دار انجمن ارتقاء بهداشت روان )ابر( عضو هيآت مؤسس و هيئت مديره و خزانه -11

 كنون.

 كنون تا 1333 اعتياد، مطالعات ملي مركز علمي هيآت عضو  -21

 عضو كميته روانشناسي باليني سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران -21

 عضو كميته اخالق حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران -22

 عضو كميته سنجش و اندازه گيري سازمان نظام روانشناسي ومشاوره جمهوري اسالمي ايران -23



 از سال  همايش، سمپوزيوم و سمينار سراسري كنگره، چند علمي كميته در عضويت  -24

 : از جمله  كنون، تا  1333       

 روان بهداشت در دين نقش همايش  -   

 .تهران ،1333 ارديبهشت نوجوانان، و كودكان رفتاري اختالالت همايش  -   

 .1333 استرس، سراسري كنگره  -   

 (يزد) اسالمي ديدگاه از مشاوره همايش  -   

  ،(زنجان پزشكي علوم دانشگاه) نوجوانان و كودكان رفتاري اختالالت سراسري سمينار  -   

 .1332 و ،1333  ،1331      

 .1331 روان، بهداشت در دين نقش المللي بين همايش اولين  -   

 ايران، دانشگاه علوماليني در ب روانشناسي و روانپزشكي هاي پژوهش كنگره  -   

   .1333 بهشتي، شهيد پزشكي       

 (   1334 اسفند،) ايران، در باليني روانشناسي هاي پژوهش سراسري كنگره دبير -       

 ،(ره) خميني امام پزوهشي موسسه)  همايش تقويت نظام خانواده و آسيب شناسي آن  -       

 (قم ،1334اسفند           

  

 اشتغال تخصصیسوابق 

 .است ضميمه آمريكا در تخصصي اشتغال سوابق      -1



 از  هرانت روانپزشكي انستيتو درمانگاه در( رواندرماني و روانشناختي ارزيابي) روانشناسي خدمات ارائه      -2

 .كنون تا 1338 سال

  

 مقاالت و تاليفات

تالالت مصرف مواد: ارزشيابی فرايند )كتاب اخ درمان ارزيابی  (.5737) جهانی بهداشت سازمان     

 .تهران روانپزشكی انستيتو. نوري ربابه و وحيد عاطف كاظم محمد ترجمه  (.4راهنماي 

 انستيتو  .تزريقی ازاعتياد انزجار ايجاد جهت مشاوره  (.5732و فتی، الدن )عاطف وحيد، محمد كاظم       

 . تهران روانپزشكی

محمد :  ويراستار) ِدواچی؛ اقدس  )مترجم:    . اساسی اصل ده: روانی  (.5111)سازمان بهداشت جهانی 

 ، انستيتو روان پزشكی تهران.كاظم عاطف وحيد(

(. راهنماي كاربردي درمان سوء 5731؛ و ديگران )عاطف وحيد، محمدكاظم كاظم؛ سيد ملكوتی،     

 مصرف كنندگان مواد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

 كاظم سيد ملكوتی،  ؛ بيان زاده، سيد اكبر؛عاطف وحيد، محمد كاظم مجيد؛ عليلو، محمود   

. اجباري – وسواسی اختالل وارسی نوع به مبتاليان در حافظه مشكالت آزمايشی بررسی  (.5734)

 .12-31(. ص 41، )پياپی 5، سال يازدهم، شماره فصلنامه انديشه و رفتار

همه گيرشناسی اختالل هاي (.5734)  كاظم محمد وحيد، عاطف رشك، بهروز؛ بي مهدي؛ سيد حسينی،   

، 5، سال يازدهم، شماره فصلنامه انديشه و رفتار .روانی در دانش آموزان دبيرستانی شهرستان رفسنجان

 .35-31(. ص 41)پياپی 



وضعيت هويتی  (.5734)  دژكام، محمود؛ محمديان، مهرداد؛ عاطف وحيد؛محمد كاظم،   بنفشه؛ غرايی،  

 .514-531(. ص 45، )پياپی 2سال يازدهم، شماره ، فصلنامه انديشه و رفتار نوجوانان تهرانی.

معرفی (. 5734) اكبر سيد زاده، بيان   ؛كاظم محمد وحيد، عاطف  ؛...ا حبيب زاده؛ قاسم قاسم؛ نظيري،  

، رفتار و هانديش فصلنامه  معنايی بيماران افسرده.شيوه ي افتراق معنايی و كاربرد آن در ارزيابی بازنمايی 

 .531-255ص  (.45، )پياپی 2سال يازدهم، شماره 

ساختارهاي (، 5734ودابسون، كيت استفان ) عاطف وحيد، محمد كاظم؛ ؛ بهروز بيرشك، الدن؛ فتی، 

دوچارچوب معناگذاري طرحواره ها، حالت هاي هيجانی و پردازش شناختی اطالعات هيجانی، مقايسه 

 (. 47، )پياپی 7، سال يازدهم، شماره رفتار و انديشه  فصلنامه مفهومی.

بررسی ميزان همسرآزاري در (. 5734)  ؛ يوسفی، حميد؛عاطف وحيد، محمد كاظم شهربانو؛ قهاري، 

تا  37، ص 11. سال پانزدهم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران دانشجويان دانشگاه آزاد تنكابن،

31. 

 دستاوردها و  بهداشت روان در ايران:(. 5737) عاطف وحيد، محمد كاظم   

 .54. سال چهارم، شماره پياپی مجله رفاه اجتماعی چالش ها.

ارتباط (. 5732؛ و بوالهري، جعفر )عاطف وحيد، محمد كاظم  بهروز؛ بيرشك، محمد؛ نور بخشانی،   

 ،فصلنامه انديشه و رفتار  استرس زاي زندگی با افسردگی.حمايت اجتماعی ادراك شده و رويدادهاي 

 .41-11(. ص 74، )پياپی 2سال نهم، شماره 



تأثير گروه درمانی (. 5732؛ احمدزاده، غالمحسين )عاطف وحيد، محمد كاظم محمد؛ نصرآبادي، يعقوبی   

، ه و رفتارفصلنامه انديش دگی و اضطراب بيماران مبتال به اختالل خلقی.افسر كاهش بر رفتاري –شناختی 

 .11-17(. ص 74، )پياپی 2سال نهم، شماره 
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 عضويت در انجمن هاي علمي

 (انجمن مديره هيئت رئيس و موسس هيئت عضو)   انجمن علمي روانشناسي باليني ايران

 (دار خزانه و موسس هيئت عضو)   انچمن علمي اعتياد

 انجمن روانشناسي ايران



 انجمن ارتقاء بهداشت روان )ابر(، ) عضو هيئت موسس و خزانه دار(

 مركز ملي مطالعات اعتياد

  

 


