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 -0سوابق تحصیلی
ردیف

مدرك تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

پزشکی عمومی

ایران

محل دانشگاه

مدت

تاریخ اخذ

تحصیل

مدرك

درجه

شهر

كشور

از

تا

تحصیلی

تهران

ایران

56

27

27

پزشکی حرفه
ای

7

پزشکی تخصصی

روانپزشکی

ایران

تهران

ایران

22

08

08

دانشنامه
تخصصی
روانپزشکی

3

فلووشیپ

سایکوسوماتیک

تهران

تهران

ایران

08

01

01

فلووشیپ

1
پزشکی عمومی

عنوان پایان نامه و تاریخ تصویب آن :
 )1پایان نامه پزشکی عمومی :بررسی روشهای پیشگیری از حاملگی در مركز بهداشت جنوب تهران21-
 )7پایان نامه پزشکی تخصصی :بررسی علل از كارافتادگی در مراجعین به كمسیونهای پزشکی تامین اجتماعی شهرستان تهران در سال
1320

نوع

تمام

مرتبه

استخدام

وقت یا

دانشگاهی

رسمی -

پاره

پیمانی

وقت

پیمانی
رسمی

تمام
وقت
تمام
وقت

استادیار
استادیار

سمت

جمع مدت

تاریخ

محل

ملاحظات

خدمت

هیئت
علمی
هیئت
علمی

1400

1411

4

8

1411

تاکنون

0

8

دانشکده

گروه

پزشکی

روانپزشکی

دانشکده

گروه

پزشکی

روانپزشکی

 -4سمت فعلی :معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 -3سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

 -1سوابق پژوهشی :
مقالات علمی پژوهشی:
عنوان مقاله  :مقایسه اثربخشی درمان  EEGبیوفیدبک با دارودرمانی و درمان فراشناختی در كاهش علایم افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
عنوان  ،شماره و ايندكس مجلهJournal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services . 2018, . :
Vol. 26 Issue 117, p58-73. 16p
مجله علمی پژوهشی
سال 7810:
ISC, Google Scholar, SID, MagIran, IranMedx, Ricest, EBESCO,EMRO
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :دكتر محسن داداشی ،دكتر فرهاد طارمیان ،دكتر سعید ممتازی ،مهدی خانی ،ذكریا اسکندری ،دكتر
علیرضا آرمانی كیان ،دكتر بهروز بیرشک
سال انتشار مجله 7931 :
Title: The Impact Of Mindfulness-Based Stress Reduction On Emotional Wellbeing Glycemic
Control Of Patients With Type-2 Diabetes Mellitus
Journal ,VOL,NO:
Journal of Diabetes Research, Volume 2018, p6.
Authors :
Armani Kian A, Vahdani B, Noorbala AA, Nejatisafa A, Arbabi M, Zenoozian S, Nakhjavani M

Year of publication:
2017
Country: Egypt
Review ArticleOriginal Article 
Meta Analysis 
communication EditorialOthers
Index: ISI, Pubmed
IF: 2.1

Case Report Short

Title: Comparison Of Raloxifene And Isradipine As An Adjunctive Treatment In Cognitive Deficits Of
Patients With Schizophrenia
Journal , VOL,NO:Journal of Schizophrenia Bulletin. 44(Suppl1):s344-s345.
Authors : Bita Vahdani, Alireza Armani kian, Abdolreza Esmaeilzadeh, Saeedeh Zenoozian, Vida
Yousefi, and Saeedeh Mazloomzadeh
Year of publication:2018
Country: UK
Review ArticleOriginal Article 
Meta Analysis 
communication Editorial Others

Case Report Short

Index: ISI, Pubmed
IF: 1.51
A Survey on Mental Health Status of Adult Population Aged 15 and above in the Province of Tehran, Iran

Journal , VOL,NO: Journal of Psychiatry 184(1):70-3.
Country: UK
Authors : Ahmad Ali Noorbala, Seyed Abbas Bagheri Yazdi, Soghrat Faghihzadeh, Koorosh
Kamali, Elham Faghihzadeh, Ahmad Hajebi, Shahin Akhondzadeh, Maryam Abbasinejad, Alieh
Zarkesh, Farnaz Amirloo, MohammadReza Ghafarzadeh.
Year of publication:2017
Review ArticleOriginal Article 
Meta Analysis 
communication Editorial Others

Case Report Short

Index: ISI, Pubmed
IF: 1.2
Mental Health And Epidemiology of Psychiatric Disorders And Their Comorbidity In Iranian Children
And Adolescents: Physical Health And Mental Health of The Parents As The Predictor
Journal , VOL,NO: Iranian Journal of Psychiatry; 12(1):66-72
Authors : Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Maryam Salmanian, Fatemeh
Asadian-koohestani, Ahmad Ghanizadeh, Ali Alavi, Ayyoub Malek, Saeed Dastgiri, Fatemeh
Moharreri, Paria Hebrani, Soroor Arman, Alireza Armanikian , Javad Khoshhal Dastjerdi, Ali
Motavallian.
Year of publication:2017
Country: Iran

Review ArticleOriginal Article 
Meta Analysis 
communication Editorial Others
Index: ISI, Pubmed

Case Report Short

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما4 :
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور4 :
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما3:
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور0:

طرح های پژوهشی:
 -1بررسی شیوع سو استفاده از مواد در بیماران بستری در بخش اعصاب و روان بیمارستان شهید بهشتی زنجان در سال 11
 -0بررسی مقایسه ای تاثیر قرص بوپروپیون با سیلدنافیل و  Ginsengیا  Cinnamomumبر عملکرد جنسی مردان دیابیتی
نوع دو مراجعه کننده به کلنیک غدد بیمارستان ولی عصر زنجان طی سالهای 13-14
 -4بررسی تاثیر آموزش فرزندپروری بر شدت علائم کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه ،تمرکز -بیش فعالی و کیفیت زندگی
والدین آنها
 -3بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری ابهر در سال تحصیلی 1411-10
 -1بررسی رابطه ی اعتیاد به اینترنت و سلامت روان درمدارس دوره دوم دبیرستان شهرستان زنجان
 -4مقایسه اختلال حافظه در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری و گروه
کنترل در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی شهید بهشتی زنجان

 -4سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

سال(های)

1

ریاست بیمارستان امام حسین زنجان

تامین اجتماعی

1411-1404

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

1410-1410

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 1410تا کنون

0
4

ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید
بهشتی زنجان
معاونت درمان

 -1توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
 .1استاد نمونه دانشگاه در سال 1411
 .0گروه نمونه دانشگاه در سال 1414
 -0عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

 -1مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
زبان انگلیسی
زبان ترکی استانبولی

