بسمه تعالی

* پروژه بازنگری برنامه كشوری ادغام سالمت روان در مراقبتهای بهداشتی

روان -برگزاری  2نوبت همايش استرس -برگزاری يک نوبت همايش سراسری

رسالت و ماموریت قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی

(سفارش اداره سالمت روانی  ،اجتماعی وزارت بهداشت) * پروژه تدوين و

اختالالت جنسی

آماده سازی بسته های آموزشی سالمت روان برای پزشک و كارشناس سالمت

عنوان نشریه :

روان (سفارش اداره سالمت روانی ،اجتماعی وزارت بهداشت) * پروژه بازنگری

مجله علمی و پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی (نشریه اندیشه و رفتار

دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان – انستيتو روانپزشکی تهران به عنوان قطب
علمی كشوری و مركز همکاری های مشترك با  whoبا حدود  04سال سابقه،

پروتکل اجرای مقدماتی طرح پيشگيری از خود كشی (سفارش اداره سالمت روانی

موسسه ای دولتی است كه در زمينههای روانپزشکی ،روانشناسی بالينی ،بهداشت

 ،اجتماعی وزارت بهداشت)

روان و اعتياد در جهت اهداف كالن بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و

مرجعیت علمی و نقش آفرینی در دانش :

آموزش پزشکی حركت می كند .اين مركز تنها همکار  whoدر زمينه بهداشت

انتشار بيش از  05مقاله علمی آموزشی و پزوهشی توسط اعضاء هيات علمی در
مجالت ايندكس شده طی  0سال گذشته

روان در ايران و يکی از چهار مركز در منطقه  EMROاست .اين مركز به

انتشار  18شماره مجله (فصلنامه ) تخصصی روانپزشکی و روانشناسی بالينی

منظور ارائه خدمات آموزشی  ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی مطلوب ،مبتنی بر

پيشنهاد تاسيس رشته و تدوين كوريکولوم آموزشی مرتبط با حوزه سالمت روان

شواهد و نيازهای جامعه ،انجام پژوهشهای كاربردی و فعاليت های آموزشی نوين

و ارائه آن به معاونت آموزشی وزارت بهداشت .

را به عنوان بستر اجرای ماموريت اصلی خود قرار داده است.ارتقاء كيفيت آموزش

کتب مرتبط با آزمونهای تخصصی:

روانپزشکی ،روانشناسی بالينی  ،بهداشت روان و اعتياد  ،توليد و ارتقاء دانش
سالمت روان  ،ارتقاء سطح كمی و كيفی پژوهش در راستای كاهش بار بيماری
های روانی در ايران از اهداف كالن اين مركز می باشد.اين مركز خدمات خود را
به عموم مردم جامعه  ،اعضاءهيئت علمی ،مرا كز تحقيقاتی ،جامعه پزشکی كشور،
گروههای مختلف روانپزشکی  ،روانشناسی ،بهداشت روان و اعتياد در ساير
دانشگاهها ،انجمنهای علمی و پژوهشی ،سازمان منطقه ای whoو ساكنين
منطقه  ، EMROسازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی عالقمند و مرتبط با
موضوعات فوق ارائه مینمايد.
برخی خدمات و برنامه های قطب در سال اخیر

* كتاب آموزشی روانپزشکی با نمونه های بالينی * راهنمای آموزشی
 OSCEدر روانپزشکی * روانپزشکی مشاوره – رابط * روانپزشکی بالينی
(برای دانشجويان پزشکی و پزشکان عمومی )
لیست برخی از دوره ها کارگاههای آموزشی:
كارگاه آموزشی درمان سوءمصرف مواد با تمركزبرداروهای آگونيست (كشورهای
عضو  -)ECOگارگاه آموزشی روانپزشکی رابط (روانپزشکی سايکوسوماتيک )
ويژه اعضای هيات علمی -گارگاه رفتار در مانی سوء مصرف مواد محرك -اصول
مقاله نويسی ويژه اعضای هيات علمی - -كارگاه تربيت مربی  TOTآموزشی
مهارتهای زندگی (مهارت رفتار جرا تمندانه مديريت استرس – مديريت خشم

سابق)
ابتکار عملهای راهبردی و ظرفیت سازی :
ارتقاء مركز به دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان در سال 8932
ارتقاء ساختار و تشکيالت سازمانی به سطح دانشکده 8939
اخذ مجوز راه اندازی يک دوره جديد دكتری (مطالعات اعتياد) سال 8939
اخذ مجوز راه اندازی دو دوره جديد كارشناسی ارشد بهداشت روان و روانشناسی
سالمت در سال 8931 -8939
توسعه زير ساختهای پژوهشی ايجاد  88هسته پژوهشی (* پيشگيری از خشونت
* پيشگيری از اعتياد*پيشگيری از خودكشی * كودك و خانواده* مديريت باليا ،
بحران  ،استرس * شخصيت و رفتار اجتماعی سالم * سالمت معنوی*
نوروسايکولوژی * اثربخشی و رواندرمانی * ابزارهای روانشناختی * تنظيم و
هيجان )

همکاری و داد و ستد علمی ملی و بین المللی
)and Collaboration


(Networking

برگزاری اجالس  1جانبه " اولين نشست مسئوالن مراكز همکاريهای
مشترك با سازمان جهانی بهداشت در بهداشت روان در منطقه EMRO



تفاهم نامه همکاری با مركز آموزش سالمت روان شهر تريسته ايتاليا
دانشکده علوم رفتااری و ساالمت روان  -قطاب علمای

خودآگاهی مهارت بر قراری ارتباط مؤثر ) گارگاه منطقه ای آشنايی با رويکرد های

روانپزشااکی و روانشناساای بااالينی بااه عنااوان مركااز

روانپزشکی و روانشناسی بالينی و روانپرستاری( با حمايت دبيرخانه قطبهای

درمانی در اعتياد ويژه پزشکان( اعزامی از كشورهای پاكستان و افغانستان )-

همکاريهای مشترك سازمان جهانی بهداشات در ساالمت

گارگاه مشورتی –آموزشی مشاوره بی وفائی در نظام خانواده -برگزاری بيش از 1

روان ميباشد .

آموزشی علوم پزشکی كشور ) * پروژه تهيه فيلم آموزشی مصاحبه و همدلی با

دوره آموزشی درمان های سوء مصرف مواد مخدر ويژه پزشکان برگزاری بيش از

مراجع همراه با ارزشيابی فيلم (با حمايت دبيرخانه قطبهای آموزشی علوم پزشکی

 1دوره دوره آموزشی درمان های سوءمصرف مواد مخدر ويژه روان شناسان-

روانپزشکی و روانشناسی بالينی به عنوان عضو و محل

كشور ) * پروژه اجرای برنامه خدمات مركز سالمت روان جامعه نگر در سال

طراحی ،اجرا و نگارش مطالعات مرور ساختارمند و متاآناليز ويژه اعضای هيات

استقرار دبيرخانه شبکه تحقيقات سالمت روان خدمات

دوم اجرای آن در يک منطقه شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايران

علمی  -مديريت پروژه ويژه اعضای هيات علمی -كارگاه علم سنجی ويژه

(سفارش اداره سالمت روانی  ،اجتماعی وزارت بهداشت)

اعضای هيات علمی -برگزاری  2نوبت همايش سراسری نقش دين در بهداشت

*پروژه ارزشيابی برنامه رشته های تخصصی حوزه سالمت روان شامل





دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان  -قطب علمی

رسانی و فعاليت مينمايد .

نوآوری و خالقیت در حیطه آموزش ،پژوهش و خدمات
*راه اندازی رشته و پذيرش دانشجو در دوره دكتری
تخصصی مطالعات اعتياد راه اندازی رشته و پذيرش
دانشجو در دوره كارشناسی ارشد بهداشت روان * راه
اندازی رشته و پذيرش دانشجو در دوره كارشناسی ارشد
روانشناسی سالمت* توسعه و ايجاد كلينيک تخصصی
سرپايی روانپزشکی  ،روانشناسی بالينی و فوق تخصصی
اختالالت روانپزشکی كودكان و نوجوانان  ،اوتيسم ،
اختالالت جنسی  ،نوروسايکولوژی و راه اندازی مركز
پيشگيری از سوء مصرف مواد  * MMTراه اندازی 9
گروه جديد مجازی مطالعات اعتياد  /بهداشت روان و
روانپزشکی جامعه نگر
جدول گروههای علمی و آموزشی

(نگاهی به قطب )
نگاهی مختصر و کوتاه به فعالیت قطب علمی
روانپزشکی وروانشناسی بالینی کشور

ردیف

عنوان گروه

8

گروه روانشناسی بالينی

2

گروه بهداشت روان

9

گروه روانپزشکی جامعه نگر

1

گروه مطالعات اعتياد

عناوین واحدهای و بخشهای خدمات تشخیصی و درمانی
ردیف

عنوان واحد

8

كلينيک تخصصی روانپزشکی

2

كلينيک روانشناسی بالينی

9

كلينيک فوق تخصصی اختالالت روانپزشکی
كودكان و نوجوانان

1

كلينيک فوق تخصصی اوتيسم

0

كلينيک اختالالت جنسی

6

نوروسايکولوژی

7

مركز درمان و پيشگيری از سوء مصرف مواد
MMT
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