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مشخصات تحصیلی
 نوع مدرک :دکترای تخصصی روانپزشکی
 محل تحصیل :دانشگاه علوم پزشکی ایران
 سال شروع و خاتمه5331-5331 :
 جزء  56نفر اول بورد تخصصی روانپزشکی سال 31
سوابق کاری و فعالیت های پژوهشی و آموزشی
 عضو هیات علمی آموزشی دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دوره ضریب  Kدر شهرستان مامونیه استان مرکزی و مرکز تحقیقات بهداشت روان ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران
 فعالیت در حوزه  Community Psychiatryاز شروع دوره دستیاری تا کنون
 همکاری در پروژه مرکز سالمت روان جامعه نگر انستیتو روانپزشکی تهران به عنوان روانپزشک تیم
سالمت روان جامعه نگر انستیتو روانپزشکی تهران ( )CMHCکه از اسفند ماه سال  5356آغاز شده
است و تا کنون نیز ادامه دارد.
 ارزشیابی برنامه خدمات مرکز سالمت روان جامعه نگر ( )CMHCدر سال دوم اجرای آن در یک
منطقه شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران .مجریان :دکتر مریم رسولیان) عضو هیات
علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران) ،دکتر جعفر بوالهری (عضو هیات علمی و معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران) ،دکتر نوشین خادم الرضا (روانپزشک مرکز سالمت روان جامعه
نگر انستیتو روانپزشکی تهران) ،دکتر مهدیه وارث وزیریان (روانپزشک مرکز سالمت روان جامعه نگر
انستیتو روانپزشکی تهران)

 برگزاری کارگاه های آموزشی تشخیص و درمان اختالالت نوروتیک جهت پزشکان عمومی طرح
سالمت روان جامعه نگر ( )CMHCدر انستیتو روانپزشکی تهران
 همکار اصلی در تدوین کتاب مرجع  Community Psychiatryجهت دستیاران رشته روانپزشکی
و نیز تالیف دو فصل از کتاب .این کتاب در  53فصل تحت سرپرستی جناب آقای دکتر بوالهری و
خانم دکتر رسولیان و توسط جناب آقای دکتر بوالهری به تالیف و چاپ رسید.
 ترجمه چهار فصل و ویراستاری  1فصل از جلد دوم کتاب اصول مصاحبه بالینی بر مبنای

DSM-

 IV-TRتالیف آتمر و آتمر ،به مدیریت جناب آقای دکتر مهدی نصر اصفهانی .این کتاب توسط
انتشارات ارجمند به چاپ رسید.
 آموزش تئوری و عملی روانپزشکی برای پزشکان عمومی سطح  3در بیمارستان های ایران و حضرت
رسول (ص)
 انجام پایان نامه با عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با میزان رضایت مندی از زندگی
زناشویی ،با درجه  Aبه راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم رسولیان 5331-5335
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