
 به نام خدا

 رزومه دکتر روح اهلل صدیق:

 

 در دانشگاه علوم پزشکی همدان 77ورودی رشته پزشکی در سال 

 سال در دوران دانشجویی 7به مدت  «در ابتدای خط سبز»مدیر مسئول نشریه دانشجویی 

 38-38در بین سالهای  لبهک -نقش دل -حرف دل -چرخ زنان های دانشجویی: مدیر مسئول ویژه نامه

 38-38عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای 

 38-38باطی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای عضو کمیته انض

 6831در سال  «شعورها در زنجیرها»مولف کتاب داستانی 

 از رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 6838ل التحصیل سا فارغ

 6837 ورودی رشته روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

-6878عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی در دوران دانشجویی پزشکی در سالهای 

6877 

 اجتماعی در دوران تحصیل -شماره نشریه فرهنگی 022انتشار بیش از 

 ن مجید استان همدانعضو بنیاد قرآ

از دانشگاه علوم  6836نپزشکی با بهترین امتیاز به عنوان نفر اول بورد روانپزشکی التحصیل رشته روا فارغ

 پزشکی ایران

 6838اخالق بیمارستان روانپزشکی ایران در سال  هعضو کمیت

 6838عضو کمیته اخالقی دانشکده علوم رفتاری در سال 

 معاونت پژوهشی بسیج جامعه پزشکی در بیمارستان روانپزشکی ایران

 پژوهشی سالمت معنوی در دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان -گروه مطالعاتی مدیر



 عضو دفتر مطالعات اسالمی و بهداشت روان

اندازی درمانگاه آموزشی، درمانی و تحقیقاتی اعتیاد در بیمارستان روانپزشکی ایران به عنوان هیئت علمی  راه

 عضو این گروه

 اجباری به عنوان همکار اصلی  -واسیاندازی گروه پژوهش در اختالل وس راه

 به عنوان رییس بخش 6838اندازی بخش بستری کوتاه مدت ترک الکل در سال  راه

 6838تا  6836روانپزشک مشاور بیمارستان قلب رجایی از سال 

 6831 سال سرپرست کتابخانه بیمارستان روانپزشکی ایران در

 6831مدیر درمان بیمارستان روانپزشکی ایران  در سال 

 6831مسئول فنی بیمارستان روانپزشکی ایران در سال 

 6831سنجی بیمارستان روانپزشکی ایران های اعتبار نایب رئیس تمام کمیته

 )ابر( بهداشت روان یارتقا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن خیریه

 عضو کمیته پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران undergraduateعضو کمیته آموزش 

 

 کتابها:

نظر دکتر قلعه بندی  زیراز کتاب رفرنس اختالالت خواب:  «یهای قلبیاختالالت خواب در بیمار»مولف فصل 

 6831در سال 

 6831در سال  «کند همه چیز تغییر می» نظارت بر ترجمه کتاب

 

 مقاالت چاپ شده:
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 مقاالت پذیرفته شده و منتظر چاپ:

1- A case of cutaneous leukocytoclastic vasculitis associated with aripiprazole- 

The Primary Care Companion for CNS Disorders(coresponding author) 

 

2- The Spiritual Needs of Patients and the Procedure to Measure Them: The 

Review on Research Literature- Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral  

 

 طرحهای تحقیقاتی در حال انجام:

 اجباری -بررسی سبکهای شناختی در بیماران مبتال به اختالل وسواسی -6

 تاثیر کلوزاپین در سایکوز ناشی از مت مقاوم بررسی -0

 بررسی فاکتورهای موثر بر کامپلیانس بیماران روانپزشکی مزمن -8

 بررسی تغییرات قلبی در بیماران وابسته به شیشه -1

 

 پایان نامه ها:



استاد  -های جراحی های روانپزشکی در مقایسه با رزیدنت های شخصیتی رزیدنت برررسی ویژگی -6

 دفاع شده( -ک عمومی)پزش راهنما

-)رزیدنتی0 استاد راهنمای  – PTSDبررسی روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای معنوی در بیماران  -0

 در حال انجام(

 مقایسه اختالل شخصیت والدین فرزندان مبتال به وابستگی شیشه در مقایسه با گروه کنترل -8

 دفاع شده( -استاد راهنما -)کارشناسی ارشد

 (6ی ااستاد راهنم -درحال انجام -)رزیدنتی در بیماران مبتال به نارسایی قلبیسی تجربه مرگ ربر -1

در افراد سوء مصرف کننده مواد مراجعه کننده به مراکز  رفتارهای مذهبی و باورهای معنوی بررسی -8

 دفاع شده( -استاد مشاور -)پزشک عمومی اقامتی

در  -6استاد راهنمای -)رزیدنتی آنژیوگرافی نرمالبا  یاختالالت پانیک در بیماران قلب بررسی شیوع -1

 حال انجام(

در حال  -0استاد راهنمای  -)رزیدنتی بررسی نگرش بیماران روانپزشکی به پوشش تیم درمان -7

 انجام(

پزشک عمومی  -6)استاد راهنمای ارتباط خودتعالی با نیازهای معنوی در دانشجویان پزشکی بررسی -3

 در حال انجام(

 

 ها: ها و تدریس همایش ها، کارگاه

 6836 -«طبابت مبتنی بر شواهد»شرکت در کارگاه  -6

 6836 -«بومی سازی راهنمای بالینی» شرکت در کارگاه -0

 6836 -مدرس دو ترم روانپزشکی عمومی و اطفال در دانشگاه توانبخشی دانشگاه ایران -8

 6830 -توسط انجمن جامعه شناسی ایران «های تحلیل متن تکنیک»شرکت درکارگاه  -1

 6830 -در دانشگاه علوم پزشکی کردستان «های معنوی مهارت»مدرس کارگاه  -8

در سیمین همایش انجمن روانپزشکی در  «مهارت برخورد با بیماران در حال مرگ»مدرس کارگاه  -1

 6830سال 

 6830 -)وابسته به انجمن روانپزشکی( «اختالالت خواب و جنسی»مدرس کارگاه  -7

 6830 -«ا نرم افزار اندنوتآشنایی ب»شرکت در کارگاه  -3

 6830 -در دانشکده مدیریت« ته متونجستجوی پیشرف»شرکت در کارگاه  -3



 6838-6830 «دون پیشگیری و درمان اعتیادبرنامه م»مدرس نظام پزشکی در کارگاه -62

 6838 -«بازتوانی روانی اجتماعی جامعه نگر بیماران اسکیزوفرنیا»شرکت در کارگاه -66

 6830و  6838آمادگی بورد زیر نظر گروه روانپزشکی در سال های  مدرس کالس-60

 6838 -«پدیدارشناسی -روش تحقیق کیفی»شرکت در کارگاه -68

  6831 -یر نظر مرکز تحقیقات بهداشت روانز «آشنایی با نرم افزار اندنوت»مدرس کارگاه  -61

 spirituality and professional ethic" 0268"شرکت در کارگاه بین الملی-68

 «بیتی و روانشناسی معنویت و سالمتاولین همایش ملی علوم تر»علمیعضو کمیته -61

تا  6836 -های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سکی رزیدنتممتحن و جزو طراحین امتحان آ-67

6831 

 6831تا  6836داور مجله اندیشه و رفتار در بین سالهای -63

 6831تا  6836بین سالهای  همکار مرکز تحقیقات بهداشت روان در-63

 6831 -اجتماعی -همایش روانپزشکی فرهنگیشرکت در چهارمین  -02

 6831 -اجتماعی -همایش روانپزشکی فرهنگییه شده در چهارمین ارتبه اول پوستر ار-06

 

 


