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 7281كرمان و 7283ي مراقبتهاي بهداشتي اولیه، ریزي و اجراكارگاه آموزشي برنامه -3

 رانای صومعه سرا،

بورسیه یكماهه از طرف سازمان بهداشت جهاني در زمینه روش تحقیق در بهداشت  -2

 ، بنگالور، هندوستان7217روان مبتني بر جامعه 

 ، راولپندي، پاكستان7213دوره بهداشت روان و مدرسه،  -4

 ، تهران7213كارگاه روش تحقیق براي روان پزشكان، دانشگاه علوم پزشكي ایران،  -3

توسط  7218و پیشگیری از خودکشی 7214كشوري بهداشت روان،  بيكارگاه ارزشیا -8

WHO/HQ  ،7218تهران  

، دانشگاه علوم پزشكي 7217آذر  77همایش تحقیق و توسعه در نظام بهداشت و درمان،  -1

 ایران، تهران.

آبان  73تا  77كارگاه پژوهشي مشاوره اسالمي، دانشگاه بین المللي امام خمیني، قم  -8

7217. 

 

 

 ها)همراه مقاله يا سخنراني(ها، كارگاهها و گردهماييها، سميناركنگره شركت در

 .7281نخستین كنگره بهداشت نظامي، اهواز،  -7

هاي بهداشت روان، گردهمایي بین كشوري سازمان بهداشت جهاني در زمینه برنامه -3

 7288اصفهان، ایران، 

 ، ساري، ایران7287نخستین سمپوزیوم در زمینه بهداشت روان،  -2

هاي بهداشت روان، گردهمایي بین كشوري سازمان بهداشت جهاني در زمینه برنامه -4

 ، نیكوزیا، قبرس7287

 ، زنجان، ایران7211كنگره اختالالت رفتاري كودكان،  -3
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 ، تهران، ایران7217در روان پزشكي،  هاي غیر جسميدرمان -8

 ، تهران7217كنگره سالیانه روان پزشكي و روان شناسي بالیني،  -1

 ، تهران، ایران7213ین كنگره ایراني استرس، دوم -8

كارگاه كشوري و استاني در زمینه اعتیاد، كاهش آسیب و مشاوره در ایدز)به  71بیش از  -7

 .7218-7283عنوان آموزش دهنده یا مجري(، 

 .7217اولین كنگره بین المللي مذهب و بهداشت روان، تهران، ایران،  -71

 ، هامبورگ.7288اوت  4-77جمن جهاني، یازدهمین كنگره جهاني روانپزشكي ان -77

اي مدیترانه شرقي روانپزشكي كودك و نوجوان، انجمن بین المللي و كنگره منطقه -73

 ، شرم الشیخ، مصر.7217فوریه  8-77اي روانپزشكي كودك، منطقه

خرداد  34-38كارگاه روانشناسي اسالمي، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، و دومین اولین  -72

 تبریز.، 7281ر و شهریو، 7217

، وزارت 7217شهریور  37-27كارگاه ادغام بهداشت رواني در بهداشت شهري  -74

 بهداشت، تهران.

 ، تهران.7217اولین سمینار اعتیاد و جوانان، دانشگاه علم و صنعت، اسفند  -73

ششمین همایش پژوهشهاي روانپزشكي و روانشناسي ایران، دانشگاه علوم پزشكي شهید  -78

 ، تهران.7281مهر  74-71بهشتي، 

 ، تهران.7281اسفند  7-3اولین سمینار بهداشت روان دانشجویان  -71

 ، مونترال، كانادا.7287مرداد  1-73یازدهمین كنگره جهاني سایكوفیزیولوژي،  -78

، دانشگاه 7287همایش كشوري دانش آموزي پیشگیري از سوء مصرف مواد، مهر  -77

 علوم پزشكي كاشان.

 ، تهران.7287مهر  73-71وم بهداشت رواني كنگره سراسري طب نظامي، سمپوزی -31
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، مركز 7287شهریور  31-33نخستین كارگاه نظریه پردازي در روانشناسي اسالمي،  -37

 ملي تحقیقات علوم پزشكي ایران، زیراب.

آبان  8-71ها و درمانها، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، همایش سراسري اعتیاد: چالش -33

 ، زنجان.7287

الن و ه آشنایي با مباني و اصول راهنمایي و مشاوره، ویژه مسؤكارگااولین و دومین  -32

 دانشگاه تهران.7287و مهر  7287روحانیون نهاد نمایندگي، شهریور 

آذر  78-31همایش درمانهاي دارویي در روانپزشكي، انجمن علمي روانپزشكان ایران،  -34

 ، تهران.7287

آذر  38-31اي معلم، رهسمینار تربیت مدرسان طرح احیاي نقش راهنمایي ـ مشاو -33

 ، وزارت آموزش و پرورش تهران.7287

كنگره سراسري اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشي، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي،  -38

 ، تهران.7287دي ماه  3-2

 تهران. 7287آذر  71-73كنگره سراسري سوختگي، دانشگاه علوم پزشكي ایران،  -31

، 7287دي  71-77من علمي روانپزشكان ایران، هاي علمي اعتیاد. انجهمایش تازه -38

 تهران.

 7287اسفند  8-8كارگاه كشوري ارزشیابي درمان اعتیاد، دانشگاه علوم پزشكي ایران،  -37

 تهران.

و  AIDS/HIVكارگاه آموزشي برقراري رابطه مؤثر، مشاوره و ساخت رفتار سالم   -21

 ، تهران.7287دي  73-73هپاتیت، وزارت بهداشت، 

 EDAB ،78-71هفته آگاهي مغز، انستیتو روانپزشكي تهران با همكاري گردهمایي  -27

 ، تهران.7283مارس 
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 هاراهنمايي و مشاوره پايان نامه

بررسي نگرش نسبت به اختالالت رواني در جمعیت منطقه روستایي در شمال شهر  -7

 (7211تهران)فوق لیسانس، 

 (7211مطالعه عود در اختالالت خلقي دو قطبي )فوق لیسانس،  -3

پذیرش بیماران مبتال به سوء مصرف مواد در مركز توانبخشي قم )پزشكي عمومي،  -2

7211) 

ارزیابي نگرش بیماران روان پزشكي به پرسنل بهداشتي در بیماران روان پزشكي )فوق  -4

 (7211لیسانس، 

رفتاري در بیماران افسرده ایراني )فوق  -بررسي اثر بخشي تكنیكهاي مختلف شناختي -3

 لیسانس(

گیرشناسي اختالالت روان پزشكي در مناطق روستایي میبد، یزد)فوق ررسي همهب -8

 (7213لیسانس،

 (7213شناسي بیماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه )روان پزشكي، عالمت -1

اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي در بیماران اسكیزوفرني مزمن )فوق لیسانس،  -8

7213.) 

 (7212در شهر تهران )فوق لیسانس،  MMPI-2هنجاریابي تست شخصیتي  -7

 (.7212بررسي عوامل افت تحصیلي در دانشجویان دانشگاه شاهد )روان پزشكي،   -71

 (.7212بررسي وضعیت تحصیلي و بهداشت روان دانشجویان )روان پزشكي،   -77

بررسي میزان افسردگي در مبتالیان به دیابت وابسته به انسولین در مراجعان به انستیتو   -73

 (.7212د داخلي تهران )فوق لیسانس، غد

بررسي عوامل مؤثر در اختالالت هیجاني ـ رفتاري و اختالل سلوك در دانش آموزان   -72

 (.7212مقطع دبستان شهر تهران )فوق لیسانس، 
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ارتباط میان سالمت رفتار و جو منفي خانواده با اختالل بي توجهي و بیش فعالي در دانش  -74

 (.7212هران )فوق لیسانس، آموزان مقطع دبستان شهر ت

گیرشناسي اختالالت رفتاري در دانش آموزان شهرستان یاسوج در استان مطالعه همه -73

 (.7212كهكیلویه و بویر احمد )فوق لیسانس، 

هاي اولیه شهر سمنان )روان پزشكي، هاي مراقبتاختالالت روانپزشكي در كلینیك -78

7214.) 

اختالل نقص توجه در مدارس ابتدایي گناباد گیرشناسي اختالل رفتاري و مطالعه همه -71

 (.7212)فوق لیسانس، 

 (7213تأثیر آموزش مادري در كاهش مشكالت رفتاري كودكان )فوق لیسانس،  -78

زمینه یابي همه گیرشناسي عقب ماندگي ذهني در مناطق روستایي شهر كاشان )فوق  -77

 (.7218لیسانس، 

ساله ایراني )فوق لیسانس،  77تا  8دكان هنجاریابي مقیاس انطباق رفتاري واینلند در كو -31

7218.) 

سال ایراني )فوق  77هنجاریابي مقیاس انطباق رفتاري واینلند در كودكان باالتر از  -37

 (.7218لیسانس، 

بررسي سالمت رواني بیماران پذیرفته جهت عمل وازكتومي در مركز بهداشت شهید  -33

 (.7218جعفري تهران. )فوق لیسانس، 

 (.7218انطباق رفتاري واینلند در كودكان ایراني )فوق لیسانس،  هنجاریابي مقیاس -32

ارزیابي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي، دارو درماني و تركیب این دو در درمان  -34

 (.7211افسردگي اساسي در زنان )فوق لیسانس، 

 (.7281نقش هوش اجتماعي در عملكرد تحصیلي )فوق لیسانس،  -33
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اران مبتال به اختالل وسواسي ـ جبري )فوق لیسانس، بررسي نگرش مسئولیت در بیم -38

7287 .) 

 پایان نامه دیگر. 31بیش از  -31

 

 سابقه آموزشي:

 .7271تا  7288پزشكي ایران از سال  دانشگاه علوم عضو هیات علمی  -7

در دوره سه ماهه بهداشت  (WHO)اي سازمان بهداشت جهاني مشاور و مدرس دوره -3

 (.7213روان در افغانستان )تابستان 

تدریس روانپزشكي و بهداشت روان براي دستیاران روانپزشكي، دانشجویان دوره  -2

و دوره دکترای مطالعات اعتیاد و ارشد  دكتري و فوق لیسانس روانشناسي بالیني

 .تا پایان تدریس 7287شجویان پزشكي از سال و دان بهداشت

 

 ها و مقاالت چاپ شدهها،كتابپژوهشگزيده ای از 

رواني براي كارشناسان بهداشتي: یك راهنماي آموزشي ساده براي مربیان بهداشت  -7

 (.7211؛ چاپ اول، 7287مدارس و كاركنان بهداشتي )چاپ دوم، 

 (.7212نگرش نسبت به اختالالت رواني در دو منطقه روستایي ) -3

 . 7212رود دانشگاه تهران، وضعیت بهداشت رواني دانشجویان جدید الو -2

و آموزش جرأت ورزي همراه با خشي آموزش جرأت ورزي ربمقایسه میان اث -4

 (.7214رویكردهاي بازسازي شناختي در نوجوانان مبتال به اضطراب اجتماعي )

 (.7211-7213ادغام بهداشت رواني در سیستم مراقبتهاي اولیه بهداشتي )هشتگرد،  -3

ران با آموزش گروهي خانواده بیماران اسكیزوفرنیك و اثربخشي آن در انطباق بیما -8

 (.7213زندگي روزانه خود )
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 (.7213بهداشت روان و روان پزشكي در افغانستان )مقاله  -1

 (.7218مطالعه آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان بهداشتي ) -8

همه گیرشناسي اختالالت كمبود توجه ـ رفتار تخریبي در دانش آموزان مقطع دبستان  -7

 (.7218شهر گناباد )

 (.7218شت روان )ارزشیابي مستقل ملي از بهدا -71

 (.7218بررسي كارآیي آموزش والدین در كاهش اختالالت رفتاري كودكان ) -77

 (.7211بررسي رابطه میان وضعیت تحصیلي و بهداشت روان دانش آموزان ) -73

به اختالل استرس پس از  یانمبتالدر  MMPIآزمون شخصیتي  Fو  Kكاربرد مقیاس  -72

 (7218سانحه )

ي زندگي، دارو درماني و تركیب آن دو در زنان بررسي اثربخشي آموزش مهارتها -74

 (.7218مبتال به اختالل افسردگي اساسي )

مایي راهن:  7287( والتین 7218مینه بهداشت روان )فارسي آیات قرآني در ز هایکتاب -73

 .براي كاركنان بهداشتي

 (.7218، ترجمه شده به فارسي )WHOرابطه پزشك ـ بیمار از انتشارات  -78

 (.7218پزشكي مجرد دانشگاه علوم پزشكي ایران نسبت به ازدواج ) نگرش دانشجویان -71

 (.7217هنجاریابي مقیاس انطباق رفتاري واینلند در جمعیت ایراني ) -78

 (.7217ارتباط میان استرسورها، عالیم استرس و توكل به خدا در دانشجویان پزشكي ) -77

وسواسي ـ جبري تأثیر اختالالت شخصیت در درمان طبي بیماران مبتال به اختالل  -31

(7281.) 

 (.7281ارزشیابي درمان بیماران معتاد ایراني ) -37

 (.7287همه گیرشناسي اعتیاد در یك منطقه روستایي ایران توسط بهورزان ) -33
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همسرآزاری، بررسی نظریه ها و مدل های مداخالتی: ارائه مدل مداخالت مبتنی بر  -32

 (7274نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی در ایران )

 .(7272) (و کتاب مربیان كتاب كاردو ) CRPه بازگشت به اجتماع برنام -34

 (7272)آسیب شناسي وفاداري در زندگي زناشویيکتاب  -33

 (7272)زنان خشونت دیدهمربیان و ویژه هاي زندگي ویژه مهارتکتابهای  -38

 (7271)آموزش و تربیت معنوي كودكانکتاب  -31

 

 گزيده ای از فهرست پژوهشهای منتشر شده 

. 

  2018 

  2017 

 2007 - Comparison of the effects of Religious Cognitive Behavioral Therapy (RCBT),                                                

Cognitive Behavioral Therapy (CBT), and sertraline on depression and anxiety in patients after … 

SH Hosseini, A Rafiei, A Gaemian, A Tirgari, A Zakavi, J Yazdani, ... 

Iranian journal of psychiatry 12 (3), 206 

2017- Effect of cognitive-behavioral therapy and spiritual-religious intervention on improving                                     

coping responses and quality of life among women surviving from breast cancer 

S Ghahari, R Fallah, J Bolhari, M Mousavi, ME Akbari 

Eur Psychiatry 6, 409-14 

2017- The integration program of prevention and treatments of substance use and HIV/AIDS                                               

in the rural Primary Health Care (PHC) system of Iran 

MBS Zafarghandi, Y Tabasi, J Bolhari, A Baghbanian, S Yazdani, ... 

International Journal of High Risk Behaviors and Addiction 6 (1) 

2017- Are service deliveries studies a priority of mental health research in Iran? 

K Kabir, J Bolhari. ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 18 (8), 556-557 

2015- Urban mental health service: Primary health care model with community participation 

J Bolhari, A Zojaji, I Karimi-Kisomi, M Nazari-Jeirani, S Tabaee 

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 17 (2), 110-115 

2011- An article on challenges of mental health and addiction in Iran 

J Bolhari, SV Shariat. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 17 (2), 83-84 

2011- The effect of PTSD related to war on marital satisfaction mental health spouse and                                         

children's behavior problem. P Dabbaghi, J Bolhari, J Ahwas Uni Med Sci 7 (1), 1-7 

 

2018- Measurement and associative factors of adherence to epilepsy drug treatment among the                                    

elderly population in Tehran (Iran). R Fadaye-Vatan, A Delbari, E Lotfalinezhad, F Amini, K Gharagozli, ... 

International Journal of Epilepsy 4 (1), 46-50 

2017- National Priority Setting for Mental Health in Iran. 

2014 
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2014- Challenges of Integrating the Drug Demand Reduction into Primary Health Care Services                               

Program in Iran: Report of a Roundtable. MB Saberi Zafarghandi, M Roshanpajouh, R Mirkazemi,                                       

J Bolhari. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 19 (4), 326-329 

2014- Integration of mental health care in primary health care program in Iran: a systematic review 

S Shahmohammadi, H Yaghobi, J Bolhari, S Moshirpour 

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 19 (1), 3-8 

2013- Attitude, Knowledge, and Satisfaction of Health Personnel and General Population about                                        

the Program of Integration of Mental Health in PHC in Iran: Systematic Review 

SV Shariat, N Mansouri, B Gharraee, J Bolhari, R Yousefi Nourai, ... 

Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 17 (2), 85-98 

2011- Post-traumatic stress disorder (PTSD), severe depression and travel phobia three months                                       

after road traffic accidents. Z Shivapour, SA Motevalian, M Soleimani-Dodaran, J Bolhari 

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 173, S202-S202 

2011- Interventional approaches in order to reduce injuries from car accidents. GH KHEIRABADI,                                        

J Bolhari. JOURNAL OF RESCUE & RELIEF 3 (12), 48-59 

2011- The prevalence of Attempted Suicides in Proportion of referrals to Emergency Departments in                           

Karaj, Iran. K Malakouti, J Bolhari, M Nojoomi, M Poshtmashhadi, MH Shooshtary, ... 

International Journal of Mental Health 37 (1), 22-31 

2007- Running the first psychiatry OSCE in Iran and satisfaction of consultants, residents, and                             

standardized patients. J Bolhari, A Taghva, M Rasoulian, M Mohammadian, L Panaghi, H Amini 

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 13 (1), 5-11 

2018- Who can provide spiritual counseling? A qualitative study from Iran 
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 سابقه مديريتي

 (.7238-7237رئیس شبكه بهداشت شهرستان خاش ) -7

 (.7237-7287معاون بهداشتي بهداري منطقه استان سیستان و بلوچستان ) -3

 (.7284-7288معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ) -2

 (.7281-7217زشكي آموزشي ـ درماني شهید اسماعیلي تهران )رئیس بیمارستان روانپ -4
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مركز دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان و رئیس انستیتو روانپزشكي تهران،  -3

 (.7217-7271) اشت جهاني در زمینه بهداشت روانهمكاریهاي مشترك با سازمان بهد

 (.7288-7271سرپرست مركز مشاوره دانشجویي دانشگاه تهران ) -8

 (.7213-7211ر معاون دانشجویي، فرهنگي و مجلس وزارت بهداشت )مشاو -1

 (.7271و  7283) و سالمت معنوی كز تحقیقات بهداشت روانارئیس مر -8

 (7272مدیر گروه جامعه نگر دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان) -7

 (7273رئیس واحد مدیریت دانش بالینی سالمت معنوی ) -71

 

 هاعضويت در كميته

 (.7281-7283بهداشت روان )كمیته كشوري  -7

 AIDS (7283-7214.)كمیته كشوري  -3

 (.7214-7287كمیته فرعي كشوري مشاوره در ایدز ) -2

-7281كمیته علمي كشوري در زمینه تحقیق و آموزش در اعتیاد و سوء مصرف مواد ) -4

7218.) 

 (.7213-7283كمیته كشوري هیئت ممتحنه تخصصي روان پزشكي ) -3

 (.7212-7287تخصصي روانشناسي بالیني ) كمیته كشوري هیئت ممتحنه -8

 (.7212-7283هیئت بدوي و عالي رسیدگي به تخلفات پزشكي، نظام پزشكي ایران ) -1

 (.7217-7283كمیسیون روانپزشكي قانوني در پزشكي قانوني كشور ) -8

 (7272) عضو جلسه شوراي تحقیقات سازمان زندانها -7

 (7271) عضو هیأت ممیزه دانشگاه -71

 (7271) فرهنگستان علوم پزشكي روان و سالمت معنوی گروه سالمت عضو -77
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 ها و عاليقسرگرمي

 ، کارهای فنی و تعمیرکاریورزش، مطالعه عمومی -

 باغباني و پرورش گیاهان خانگي -

 

 زمينه مورد عالقه در روانپزشكي

بهداشت رواني جامعه، برنامه ملي بهداشت روان، مراقبتهاي بهداشتي اولیه، خدمات بهداشتي 

 ،ـ مذهبي، مشاوره های معنویاختالالت روانپزشكي، درماني بر جامعه، همه گیرشناسي مبتن

 برنامه پیشگیري از سوء مصرف مواد.


