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، 1ال پانزدهم، شماره ، سمجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران. ضعف رويكرد توصیفی در تشخیص اختالل دوقطبی(. 2333) شعباني، امير -3

93-91. 

، سال پانزدهم، شماره مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران. هشی ايراناختالل استرس پس از جنگ در ادبیات پژو(. 2333) شعباني، امير -3

3 ،313-313. 

 

 :(Original Articles) هاي پژوهشي اصيل مقاله -ب

. باکلوفن و کلونیدين در سم زدايی مواد افیونی(. 2332) ؛ آخوندزاده، شاهین؛ اسعدی، سید محمدشعباني، اميراحمدی ابهری، سید علی؛  -2

 .13-31، 32،صلنامه انديشه و رفتارف

؛ شهريور، زهرا؛ شعباني، اميرشريفی، ونداد؛ اسعدی، سید محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همايون؛ کاويانی، حسین؛ سمنانی، يوسف؛  -1

ای نسخه فارسی مصاحبه ايايی و قابلیت اجرپ .(2333) محسنداوری آشتیانی، رزيتا؛ حكیم شوشتری، میترا؛ صديق، عرشیا؛ جاللی رودسری، 

 .21-11، 1و  2سال ششم، شماره  ،های علوم شناختی فصلنامه تازه. DSM-IV (SCID)ساختاريافته تشخیصی برای 

؛ شهريور، زهرا؛ عربگل، فريبا؛ شعباني، اميرآشتیانی، رزيتا؛ عالقبندراد، جواد؛ شريفی، ونداد؛ امینی، همايون؛ کاويانی، حسین؛  داوری -3

اختالل  برای تشخیص اسكیزوفرنیا و (CIDI)ايايی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللیپ. (2333)شیرازی، الهام  تری، میترا؛شوش حكیم

 .2-9، 1و  2سال ششم، شماره  ،های علوم شناختی فصلنامه تازه.  دوقطبی

 .بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيسدر  دوقطبیو  قطبیيك  ت خلقیاختالال فراوانی. (2333) ؛ پناغی، لیلیشعباني، اميرعطاری مقدم، جعفر؛  -3
 .11-31 ،3و  3سال ششم، شماره  ،های علوم شناختی فصلنامه تازه

ده مجله دانشك. های مانیا و بهبودی بیماران دوقطبی جبری در دوره -ابتاليی اختالل وسواسی هم. (2333) ؛ عطايی، مینا؛ پناغی، لیلیشعباني، امير -1
 . 333-392، 1 ،پزشكی

؛ داوری آشتیانی، رزيتا؛ شهريور، زهرا؛ شیرازی، الهام؛ شعباني، امير شوشتری، میترا؛ عربگل، فريبا؛ عالقبندراد، جواد؛ شريفی، ونداد؛ حكیم -3

فصلنامه . (CIDI)ین المللیمصاحبه تشخیصی جامع ب پايايی مدول اختالالت مصرف مواد نسخه فارسی .(2333)امینی، همايون؛ کاويانی، حسین 
 .33-31، 1، سال هفتم، شماره های علوم شناختی تازه

شیرازی، الهام؛ داوری  شوشتری، میترا؛ شريفی، ونداد؛ عالقبندراد، جواد؛ شهريور، زهرا؛ امینی، همايون؛ کاويانی، حسین؛ حكیم ؛رميشعباني، ا -1

 ری با اختالل دوقطبی نوع يك کمتر از اختالل افسردگی اساسی است؟اجبا   – ختالل وسواسیآيا همراهی ا. (2331)آشتیانی، رزيتا؛ عربگل، فريبا 

 .221-213 ،31 ،فصلنامه انديشه و رفتار

مجله روانپزشكی و آيا در مولتیپل اسكروزيس شايع است؟ : ریاجبا -اختالل وسواسی. (2331) ؛ نیكروش، سمیه؛ پناغی، لیلیشعباني، امير -3
 .119-121، 33 ،لینی ايرانروانشناسی با

میزان (. 2331)بندی، میرفرهاد؛ پناغی، لیلی  قلعه ؛شوشتری، میترا حكیم ؛احمدخانیها، حمیدرضا ؛آموز، بدری دانش ؛؛ افتخار، مهردادشعباني، امير -9

 .33-31، 3تم، شماره ش، سال های علوم شناختیه فصلنامه تازه. ماهة بیماران مبتال به اولین دوره مانیا 21پیگیری : عود در اختالل دوقطبی نوع يك
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 عربگل، فريبا؛ ؛شعباني، اميرشهريور، زهرا؛  ؛عالقبندراد، جواد؛ شريفی، ونداد؛ داوری آشتیانی، رزيتا؛ کاويانی، حسینامینی، همايون؛  -21

اختالل  برای تشخیص اسكیزوفرنیا و (CIDI) مللیيی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین الروا .(2331) شوشتری، میترا شیرازی، الهام؛ حكیم

 .32-31، (3) 33، مجله دانشكده پزشكی. دوقطبی

؛ شهريور، زهرا؛ شعباني، اميرامینی، همايون؛ شريفی، ونداد؛ اسعدی، سید محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ کاويانی، حسین؛ سمنانی، يوسف؛  -22

، مجله پايش. DSM-IV  (SCID)روايی نسخه فارسی مصاحبه ساختاريافته تشخیصی برای (. 2333)داوری آشتیانی، رزيتا؛ حكیم شوشتری، میترا 

 .39-11 سال هفتم، شماره اول،

12- Shabani, A., Dashti, B., & Teimouri, M. H. (2006). Frequency of psychiatric comorbidities in epilepsy in 

an Iranian sample. Iranian Journal of Psychiatry, 1(4), 148-152. 

13- Shabani, A., Attari Moghadam, J., Panaghi, L., & Seddigh, A. (2007). Anxiety disorders in multiple 

sclerosis: significance of obsessive-compulsive disorder comorbidity. Journal of Research in Medical Sciences, 

12(4), 172-177. 

14- Shabani, A., & Eftekhar, M. (2007). Non-compliance after first episode of manic or mixed state: a 17 

months follow-up. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 1(2), 46-49. 

15- Sharifi, V., Assadi, S. M., Mohammadi, M. R., Amini, H.,  Kaviani, H., Semnani, Y., Shabani, A., 

Shahrivar, Z., Davari-Ashtiani, R., Hakim Shooshtari, M., Seddigh, A., & Jalali, M. (2007). Structured clinical 

Interview for DSM-IV (SCID): Persian Translation and Cultural adaptation. Iranian Journal of Psychiatry, 2(1), 

47-49. 

16- Shabani, A., Eftekhar, M., & Abedian, S. (2007). Changes in obsessive-compulsive symptoms during 

manic episodes: a case series. Iranian Journal of Psychiatry, 2(2), 82-85. 

17- Hakim Shooshtari, M., Alaghband-rad, J., Sharifi, V., Arabgol, F., Shabani, A., Shahrivar, Z., Shirazi, E., 

Davari-Ashtiani, R., Tehranidoost, M., & Amini, H. (2007). Profile of major depressive disorder symptoms 

among patients in Tehran. Iranian Journal of Psychiatry, 2(1), 35-41. 

18- Habibi, L. K., Shabani, A., & Nojomi, M. (2007). Anxiety disorders comorbidity in Iranian patients with 

mood disorders and its relationship with suicidal attempt. Iranian Journal of Psychiatry, 2, 96-101. 

19- Shabani, A., & Alizadeh, A. (2008). The Specific Pattern of Obsessive–Compulsive Symptoms in Patients 

with Bipolar Disorder. Journal of Research in Medical Sciences, 13(2), 48-54. 

20- Nasserbakht, M., Shabani, A., Teimoori, M. H., Gholami, M., Ahmadzad Asl, M. (2008). Short Depression 

Screening Test for Patients with Epilepsy: CES-D with 10 Items. Iranian Journal of Psychiatry, 3(1), 32-36. 

21- Sharifi, V., Assadi, S. M., Mohammadi, M. R., Amini, H.,  Kaviani, H., Semnani, Y., Shabani, A., 

Shahrivar, Z., Davari-Ashtiani, R., Hakim Shooshtari, M., Seddigh, A., & Jalali, M. (2009). Psychometric 

properties of a Persian translation of the Structured Diagnostic Interview for DSM-IV (SCID). Comprehensive 

Psychiatry, 50, 86-91. 

22- Shabani, A., Habibi, L. K., Nojomi, M., Chimeh, N., Ghaemi, S. N., & Soleimani, N. (2009). The Persian 

Bipolar Spectrum Diagnostic Scale and Mood Disorder Questionnaire in screening the patients with bipolar 

disorder. Archives of Iranian Medicine. 12 (1), 41 – 47. 

23- Shabani, A., Zolfigol, F., & Akbari, M. (2009). Brief major depressive episode as an essential predictor of 

the bipolar spectrum disorder. Journal of Research in Medical Sciences, 14 (1): 29-35. 
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24- Shabani, A., Hassanzadeh, M., Daneshamouz, B., Akbari, M., & Taban, M. (2009). False positive 

diagnosis of mood disorders in an Objective Structured Clinical Examination setting. Iranian Journal of 

Psychiatry and Behavioral Sciences, 3 (1), 15-18. 

25- Sharifi, A., Shabani, A., & Ahmadzad-Asl, M. (2009). The pattern of adherence in patients with bipolar I 

disorder: An eight weeks study. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 3(2), 39-43. 

26- Shabani, A., Ghanbari Jolfaei, A., Ahmadi Vazmalaei, H., Afkham Ebrahimi, A., & Naserbakhta, M. 

(2009). Suicidal attempt in bipolar disorder: Low significance of comorbidity with opioid dependence. Iranian 

Journal of Psychiatry, 4, 74-78. 

27- Shabani, A., Ghanbari Jolfaei, A., Ahmadi Vazmalaei, H., Afkham Ebrahimi, A., & Naserbakht, M. (2010). 

Clinical and course indicators of bipolar disorder type I with and without opioid dependence. Journal of 

Research in Medical Sciences, 15(1), 20-26. 

28- Shabani, A., Taheri, A., Azadforouz, S., Najd Abbasi, C., Mousavi, Z., Zangeneh, K., Shariat, S. V., 

Nohesara, S., Naserbakht, M., Taban, M., Kokar, S., Teimoorinejad, S., Hakimshooshtari, M., Shirazi, E. 

(2010). Bipolar Disorder Patients Follow-up (BDPF): Methods and materials. Journal of Research in Medical 

Sciences, 15(3), 229-234. 

29- Shabani, A., Akbari, M., & Dadashi, M. (2010). Reliability and validity of the Depression Rating Scale on 
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30- Ahmadi Vazmalaei, H., Ghanbari Jolfaei, A., Shabani, A. (2012). Mood disorders insight scale: Validation 

of Persian version. Journal of Research in Medical Sciences, 17(2), 186-189. 

. اپیوئیدی مواد به غیروابسته و وابسته دوقطبی بیماران در اضطرابی اختالالت انواع شیوع مقايسه(. 2392) شعباني، اميرجلفايی، عاطفه؛  قنبری -32

 .331-311 هشتم، شماره شانزدهم، کرمانشاه، سال پزشكی علوم دانشگاه ماهنامه
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33- Amini, H., Moghaddam, Y., Nejatisafa, A., Esmaeili, S., Kaviani, H., Shoar , S., Shabani, A., Samimi-

Ardestani, M., Keshavarz-Akhlaghi, A. A., Noroozi, A. (2013). Senior medical students’ attitudes toward 
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Psychiatry, 37, 196–201. 

34- Shariat, S. V., Hosseinifard, Z., Taban, M., Shabani, A. (2013). Mania precipitated by opioid withdrawal: 

A retrospective study. American Journal on Addictions, 22(4):338-43. 

35- Shabani A., Teimurinejad S., Kokar S., Shariati B., Mousavi Behbahani Z., Ghasemzadeh M., Hasani S., 

Ahmadzad Asl M., Taban M., Shirekhoda S., Ghorbani Z., Tat S., Nohesara S., & Shariat S. V. (2013). Suicide 

risk factors in Iranian patients with bipolar disorder: A 21-month follow-up from BDPF study. Iranian Journal 

of Psychiatry and Behavioral Sciences,7(1), 16-23. 

36- Shabani A., Ahmadzad Asl M., Zangeneh K., Teimurinejad S., Kokar S., Taban M., Shariati B., Mousavi 

Behbahani Z., Ghasemzadeh M., Hasani S., Shirekhoda S., Ghorbani Z., Tat S., Nohesara S., & Shariat S. V. 

(2013). Quality of life in patients with bipolar I disorder: Is it related to disorder outcome? Acta Medica Iranica, 

51(6): 386-393. 

37- Amini, H., Majdzadeh, R., Eftekhar-Ardebili, H., Shabani A., & Davari-Ashtiani, R. (2013). How mental 

illness is perceived by Iranian medical students: a preliminary study. Clinical Practice & Epidemiology in 

Mental Health. 9, 62-68. 
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38- Nader-mohammadi Moghaddam, M., Atef-vahid, M., Asgharnejad-farid, A., Shabani, A., Lavasani, F. (In 

Press). Efectiveness of short-term dynamic psychotherapy versus sertraline in treatment of social phobia. 

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences.  

نقش عوامل شناختی، رفتاری، هیجانی و فراشناختی در  (.زير چاپ)اکبری، مهدی؛ روشن، رسول؛ فتی، الدن؛ شعبانی، امیر؛ ضرغامی، فیروزه  -39

 .مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران .يك رويكرد فراتشخیصی: بینی افكار تكرارشونده منفیپیش

 

 :(Case Reports) موردي هاي گزارش -پ

نجم، پسال ، های علوم شناختی فصلنامه تازه. گزارش موردی: نشانگان مانیای پسیكوتیك اشتراکی (. 2331) ؛ حكیم شوشتری، میتراشعباني، امير -2

 .13-31، 1شماره 

2- Shabani, A., & Eftekhar, M. (2006). Olanzapine-induced mania in bipolar spectrum disorder: A Case report. 

Iranian Journal of Psychiatry, 1(3), 128-130. 

3- Shariat, S.V., & Shabani, A. (2007). Sleep-related hypomanic symptoms as a predictor of bipolar spectrum 

disorder. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry, 9(3), 233-234. 

4- Shabani, A. (2007). Mood stabilizing effect of twice-weekly administration of fluoxetine in a bipolar II 

patient. Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry, 9(5), 392-393. 

مغز  علوم فصلنامه. گزارش يك مورد نادر: اجباری به دنبال تروما به سر -اختالل وسواسی(. 2333) شعباني، اميرفرشته نژاد، سید محمد؛ بیدکی، رضا؛  -1

 321-323بهار،  ، 11 شماره هشتم، سال ايران، و اعصاب

6- Ghasemzadeh, M. R., Ghadiri Vasfi M., Nohesara S., Shabani, A. (2012). Shares psychotic manic syndrome 

in monozygotic twins: A case report. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 6(1), 75-77. 

 

 :(Review Articles) مروري هاي مقاله -ت

، سال مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران .دوقطبی های منفی و مثبت کاذب اختالالت راهكارهای کاهش تشخیص(. 2333)شعباني، امير -1

 .99-211، صفحه 1پانزدهم، شماره 

، سال مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران .اختالل شخصیت مرزی نوعی از اختالل دوقطبی نیست (.2333) شعباني، امير؛ افتخار، مهرداد -1

 .231-213، صفحه 1پانزدهم، شماره 

. DSMهای تشخیصی و نقش چالش: های شديد و دائمی در کودکانپذيریتحريك(. 2393)؛ عالقبندراد ، جواد شعباني، اميری، الهام؛ شیراز -3

 .23-13، 2، سال بیستم، شماره مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران

نپزشكی مجله روا .هم گرايی يا واگرايی: لق ايذايی و اختالل دو قطبیاختالل بد تنظیمی خ. (2393) ؛ شهريور، زهراشعباني، اميرشیرازی، الهام؛  -3
 .91-221، 1شماره سال بیستم،  ،و روانشناسی بالینی ايران

 

 :ساير مقاالت -ث
1- Shabani, A., & Eftekhar, M. (2006). Rate of suicide attempt in the course of bipolar disorder: An unexpected 

outcome in a follow-up study. Iranian Journal of Psychiatry, 1(4), 172-173. 
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3- Shabani, A. (2007). Confusion in Diagnosing Bipolar Disorders: Underdiagnosed or Overdiagnosed? ISBD 
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 3-21، 21شماره . انجمن روانپزشكان ايران خبرنامه. حاالت خلقی مختلط در بیماران طیف دوقطبی(. 2333)شعباني، امير -3

 ،23شماره  ،انجمن روانپزشكان ايران خبرنامه تشخیصی؟ تشخیصی يا بیش کم: سردرگمی در تشخیص اختالالت دوقطبی(. 2333) شعباني، امير -1
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 :ها رهگمقاالت كنچكيده 
اولین سمینار سراسری مولتیپل اسكلروزيس، بیمارستان امام  ارايه شده در. مرور اختالالت خلقی در مولتیپل اسكلروزيس(. 2333)شعباني، امير -2

 .23/9/2333، ینیخم

-9، ای مغز، دانشگاه علوم پزشكی ايران های قاعده           سمینار هسته ارايه شده در. اسكلروزيس اتیولوژی افسردگی در مولتیپل. (2333)شعباني، امير -1

3/21/2333. 

ره سراسری نورولوژی و الكتروفیزيولوژی بالینی، دوازدهمین کنگ ارايه شده در .اسكلروزيس  و اجبار در مولتیپلوسواس  (.2333)شعباني، امير -3

 .3/1/2333-9، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

ارايه شده در . بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيسدر  اختالالت خلقی بررسی فراوانی. (2333)؛ پناغی، لیلیشعباني، اميرعطاری مقدم، جعفر؛  -3

 .19/3/2333، رستان امام خمینی، بیمابین المللی ام اس کنگرهدومین 

ارائه شده در سمینار جايگاه روانپزشكی در  .قطبی و دوقطبی در مولتیپل اسكلروزيس اختالالت خلقی يك(. 2331) ؛ لطفی، جمشیدشعباني، امير -1

 .23/1/2331بیمارستان امام خمینی، های پزشكی،  ساير رشته

ارائه شده در . اجباری در مقايسه با گروه شاهد -فزونی اختالل وسواسی: مولتیپل اسكلروزيساختالالت اضطرابی در (. 2331)شعباني، امير -3

 .12/1/2331روانپزشكی، انستیتو روانپزشكی تهران،  -سمینار مولتیپل اسكلروزيس و اختالالت عصب

های خاص، بنیاد امور  وين در تشخیص و درمان بیماریهای ن ارائه شده در کنگره يافته. روانپزشكی و مولتیپل اسكلروزيس(. 2331)شعباني، امير -1

 .11/9/2331-13های خاص،  بیماری

سنجی يك ابزار جديد به زبان  های روان ويژگی(. 2331) ؛ کوهی حبیبی، الله؛ نجومی، مرضیه؛ چیمه، نرگس؛ قائمی؛ سید نصیرشعباني، امير -3

 .1/3/2331-9همايش سراسری روانپزشكی فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، شده در سومین  ارائه. فارسی برای غربال اختالل دوقطبی

 .های سايكومتريك ويژگی: نسخه فارسی پرسشنامه اختالل خلقی برای سرند اختالالت دوقطبی (.2331)؛ کوهی حبیبی، الله شعباني، امير -9

 .2/9/2331تا  13/3ان ايران، بیمارستان میالد، انپزشكنه انجمن روپیاپی سالیا همايش شده در هشتمین ارائه
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انپزشكان ايران، بیمارستان میالد، همايش ساالنه انجمن روشده در  ارائه. مانیا اولین دورهها و پیامدهای کنندهبینیپیش (.2331) شعباني، امير -21

 .2/9/2331تا  13/3

شده در هشتمین همايش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ايران، بیمارستان  ارائه. تشخیص نادرست در اختالل دوقطبی (.2331) شعباني، امير -22

 .2/9/2331تا  13/3میالد، 

: قطبی همبودی اختالالت اضطرابی در بیماران ايرانی با اختالل خلقی دوقطبی يا تك (.2331)؛ نجومی، مرضیه شعباني، اميرکوهی حبیبی، الله؛  -21

تا  13/3مارستان میالد، شده در هشتمین همايش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ايران، بی ارائه. مطالعه مقطعی: به خودکشیارتباط همبودی و اقدام 

2/9/2331. 

انجمن . شده در سمینار اختالالت عاطفی با شروع زودرس ارائه .ها تعريف و ويژگی: اختالل دوقطبی با شروع زودرس (.2331) شعباني، امير -23

 .21/22/2331بیمارستان میالد،  روانپزشكان ايران، شاخه اختالالت خلقی، علمی

14- Koohi-Habibi, L., Shabani, A., & Nojomi, M. (2008). Anxiety disorders comorbidity in Iranian patients 

with unipolar and bipolar mood disorder: the relationship of comorbidity and suicidal attempt: A cross-sectional 

stusy. Iranian Journal of Psychiatry, 3(4), 44. 

15- Shabani, A. (2008). On the false diagnoses of bipolar disorder. Iranian Journal of Psychiatry, 3(4), 59-60.  

16- Shabani, A. (2008). Predictors and outcomes of first-episode mania. Iranian Journal of Psychiatry, 3(4), 

60. 

 ؛سحر ،حسنی ؛بهنام ،شريعتی ؛مژگان ،تابان ؛صدف ،نژاد، سمانه؛ کهوکهر؛ زنگنه، کامبیز؛ تیموریشعباني، اميراحمدزاد اصل، مسعود؛  -21

خالصه مقاالت  .کیفیت زندگی در اختالل دوقطبی نوع يك و ارتباط آن با پیامدهای بیماری. (2391) محمدرضا ،زادهقاسم ؛زهره ،موسوی بهبهانی

 .13/3/2391-13هتل المپیك تهران، تهران،  ؛32صفحه  و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران،بیست 

؛ کهوکهر، صدف؛ احمدزاد اصل، مسعود؛ تابان، مژگان؛ شريعتی، بهنام؛ حسنی، سحر؛ موسوی بهبهانی، شعباني، اميرنژاد، سمانه؛ تیموری -23

بیست و هشتمین همايش خالصه مقاالت . ساله بیماران دوقطبیگیری يكفراوانی کم اقدام به خودکشی در پی. (2391) زاده، محمدرضازهره؛ قاسم

 .13/3/2391-13؛ هتل المپیك تهران، تهران، 31ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، صفحه 

. نگريك بررسی گذشته: دنبال قطع مصرف اپیويیدهاز مانیا بهبرو(. 2391) شعباني، امير تابان، مژگان؛؛ فرد، زيباشريعت، سیدوحید؛ حسینی -29

 .13/3/2391-13؛ هتل المپیك تهران، تهران، 33بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، صفحه خالصه مقاالت 

. در بیماران دوقطبی وابسته و غیروابسته به مواد افیونی های اضطرابیمقايسه شیوع انواع اختالل(. 2391) شعبانی، امیرقنبری جلفايی، عاطفه؛  -11

 .13/3/2391-13؛ هتل المپیك تهران، تهران، 223بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، صفحه خالصه مقاالت 

سی و يكمین همايش  خالصه مقاالت لب است؟يك در مديريت اختالل دوقطبی غاکدام: تشخیصیتشخیصی يا کمبیش(. 2393)شعبانی، امیر  -11

 .2393مهر  11تا  13بیمارستان میالد، تهران،  ؛پزشكان ايرانسالیانه انجمن علمی روان

 ؛پزشكان ايرانسی و يكمین همايش سالیانه انجمن علمی روان خالصه مقاالت. DSMمدل طیف دوقطبی در نسخه پنجم (. 2393)شعبانی، امیر  -13

 .2393مهر  11تا  13یالد، تهران، بیمارستان م
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 :ها كتاب
وهشكده علوم پژانتشارات : تهران. دنظريه و کاربر ،رورشپموزش و آای بر  مقدمه(. 2333) (ويراستار) شعباني، امير؛ (مترجم) کمال ،خرازی -2

 .یشناخت

انتشارات : تهران .جوابی از مبانی طب داخلی سسیلتست چهار  193 (.2319) مرادی، ناصر؛ نقشبندی، فريد؛ رشعباني، امي خاتمی، کیان؛ -1

 .تیمورزاده

ترجمه  ؛(2333) شعباني، امير يوسف؛. سمنانی ؛حسین؛ امینی، همايون ،سیدمحمدرضا؛ کاويانی ،محمدی ؛سیدمحمد ،شريفی، ونداد؛ اسعدی -3
 .انتشارات مهر کاويان: تهران. SCID، نسخه بالینی DSM-IVدر  Iهای محور  يافته برای اختالل بالینی ساختار مصاحبه

4- Eftekhar, M., & Shabani, A. (2009). Chapter 28- Borderline personality disorder is not a subtype of bipolar 

disorder. In A. Aijfhuihrfui and B. Goidfvjho (Eds), Yearbook of International Psychiatry and Behavioral 

Neurosciences (pp. 285-298). 

-329صفحات ) بالینی و علوم رفتاری پزشكیدرسنامه روان، (ويراستار) بندیمیرفرهاد قلعه از. کننده خلقداروهای تثبیت(. 2391) شعباني، امير -1

 .ارجمندنتشارات ا: تهران (.323

 .ارجمندانتشارات : تهران .های بالینیپزشكی با نمونهآموزش روان (.2392) امیرحسین ،جاللی ؛سید وحید، شريعت ؛شعباني، امير -3

 .ارجمندانتشارات : تهران .های بالینیپزشكی با نمونهروان اورژانس (.زير چاپ) سید وحید، شريعت ؛شعباني، امير -1

 

(II جراييتجارب ا 
 

 :هاي كنوني توليؤمس -الف
 2/21/2332، از تهران/ايراندانشگاه علوم پزشكی  دانشكده پزشكی، گروه روانپزشكی وقتتمام عضو هیئت علمی -2

 ايرانوقت مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشكی عضو هیئت علمی نیمه -1

 13/21/2331ز ا،  ايرانی رشته روانپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی گواهینامه تخصص آزمون ارتقا و عضو هیئت ممتحنه -3

 23/21/2333درمانی روانپزشكی ايران، از  -رئیس بخش روانپزشكی مردان مرکز آموزشی -3

 12/1/2333، از ايران، دانشگاه علوم پزشكی (انديشه و رفتار سابق)سردبیر مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران  -1

 ايراندانشگاه علوم پزشكی ، (Ph.D by Research)اد راهنمای مرکز تحقیقات بهداشت روان در دوره دکتری تخصصی پژوهشی است -3

 2333آذر ، از ايرانگروه روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی  آموزشعضو کمیته  -1

 23/3/2331 عضو شورای نظارت بر طرح نظام نوين مرکز آموزشی و درمانی روانپزشكی ايران، از -3

 2331، از فصلنامه تازه های علوم شناختی ت تحريريهئعضو هی -9

 21/21/2391عضو کمیته راهبردی دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، از  -21

 ی انجمن علمی روانپزشكان ايران«دارو»و « انتشارات» ،«همايش» های عضو کمیته -22

 تا کنون 2/3/2339، از ايرانشكی دانشگاه علوم پزشكی های گروه روانپز مسئول بازآموزی -21

 :هامسئوليتساير  -ب
 2331ا ت 29/1/2331از  رئیس بخش اورژانس بیمارستان روانپزشكی ايران، -2

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=30702
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=30702
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 2393تا  21/1/2333معاون پژوهشی بیمارستان روانپزشكی ايران، از  -1

 2333تا  23/2/2331ستان تهران، از عضو کمیسیون تخصصی روانپزشكی ادارة کل پزشكی قانونی ا -3

 2333 آذرتا  2333مهر  و ؛2333در  کمیته پژوهش گروه روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايرانول ئمس -3

 2333 آذرتا  2333عضو کمیته پژوهش گروه روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران، ارديبهشت -1

 2331-33، معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ،مواد پیشگیری از سوء مصرفمشورتی  -عضو کمیته علمی -3

 ...تا  2339تیر  23تهران، از دانشگاه علوم پزشكی  عضو کمیته تخصیص امتیاز دفتر آموزش مداوم، -1

 2391تا ارديبهشت  2/3/2391، از ايرانگروه روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی عضو کمیته اجرايی  -3

 2331تا ارديبهشت  2331 دینظام نوين انستیتو روانپزشكی تهران، از بر طرح  نظارت عضو هیئت -9

 2331تا خرداد  2332، از دی زشكی ايرانپاصلی مديريت کیفی بیمارستان روان عضو کمیته -21

 2331تا خرداد  2332، از دی زشكی ايرانپزشكی و حوادث بیمارستان روانپسوانح، فوريتهای  عضو کمیته -22

 2331تا خرداد  2332، از دی زشكی ايرانپرستاری و کارکنان بیمارستان روانپرسنل پزشكی، پکادر  عضو کمیته -21

 12/1/2333تا  13/3/2331، از (انديشه و رفتار سابق)جانشین سردبیر مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران  -23

 13/3/2331تا  29/1/2333، از (انديشه و رفتار سابق)نی ايران مجله روانپزشكی و روانشناسی بالی یيمدير اجرا -23

 29/1/2333تا  2331، از شهريور (انديشه و رفتار سابق)مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ايران ويراستار  -21

 2339تا  23/9/2331پزشك معتمد انستیتو روانپزشكی تهران، از  -23

 پیام ام اس شورای نويسندگان مجله سابق عضو -21

 ...تا  21/9/2331درمانی روانپزشكی ايران، از  مرکز آموزشی( Morning report)مسئول جلسات گزارش صبحگاهی  -23

 2392تا  2391عضو کمیته نوآوری دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، از مهر  -29

 (2392تا  11/2/2391از )علوم پزشكی تهران  شكی دانشگاهدر شبكه آموزش علوم پز( پرديس همت)نماينده گروه روانپزشكی  -11

 ...تا  2333درمانی روانپزشكی ايران، از مهر  کالب مرکز آموزشی مسئول ژورنال -12

 2331تا ارديبهشت  2333، از تیر معاون درمانی درمانگاه انستیتو روانپزشكی تهران -11

  :هاي اجراييمشاركت در پروژه -پ
های روانپزشكی، کارگااه ساه روزه بنادر انزلای، وزارت بهداشات، درماان وآماوزش         ها و بیمارستان نامه تدوين استاندادهای بخشمشارکت در بر -2

 2333ارديبهشت  21-23پزشكی، 

وزش مشارکت در برنامه تدوين بسته درمانی اختالالت روانای بارای پزشاكان عماومی اياران، کارگااه دو روزه در وزارت بهداشات درماان وآما          -1

 2333خرداد  13-13پزشكی، 

  2331قات بهداشت روان، بهار مشاور طرح تدوين برنامه آموزش دستیاری رشته روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران، مرکز تحقی -3

 (1/3/2391)عضو کمیته بررسی وضعیت موجود و تدوين تشكیالت انستیتو روانپزشكی تهران  -3

 2391، دانشگاه علوم پزشكی تهراندو پرديس  پزشكیدستیاران روان شترکم Logbookضو کمیته تدوين ع -1

 2392، پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهرانالكترونیك دستیاران روان Logbookضو کمیته تدوين ع -3

؛ و 2393-93و  2392-91 ،2391-92تحصیلی  هایسال ايران،دانشگاه علوم پزشكی  گروه روانپزشكی (OSCE) مسئول برگزاری امتحان آسكی -1

 تا کنون 2331از خرداد برای دستیاران روانپزشكی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران،  OSCEدر برگزاری امتحان  مشارکت

 

 مسئوليت در سمينارها -ت
I- هاهمايش/دبير علمي سمينارها: 
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 12/1/2331ی تهران، انستیتو روانپزشك. روانپزشكی -مولتیپل اسكلروزيس و اختالالت عصب -ا

های دارويی در اختالالت دوقطبی، مرکزتحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشكی تهران، دانشگاه علوم پزشكی اياران،  روزه درمانسمینار يك -1

29/1/2339 

 23/22/2339-23های رازی، دانشگاه علوم پزشكی ايران،  ، مرکز همايش(برای پزشكان عمومی)سه بلوک مدون اعتیاد  -3

 12/1/2391، تهران، (ص)بیمارستان حضرت رسول ، «از نظريه تا عمل: طیف دوقطبی»سمینار  -3

 2392آبان  23تا  22 پزشكان ايران، بیمارستان میالد، تهران،بیست و نهمین همايش سالیانه انجمن علمی روان -1

 2391اسفند  21و  23، انستیتو روانپزشكی تهران، «های روانپزشكیاورژانس» سمینار -3

II-  ها كنگره كميته علمي يت درعضو: 

 2331آذر  23تا  22 زهمايشهای رازی،کان ايران، تهران، مرروانپزشك همايش ساالنه انجمن علمی. روانپزشكی مديريت درمان در -2

  1/9/2333 ايشهای رازی،زهمکمر ان ايران، تهران،روانپزشك همايش ساالنه انجمن علمی. روانپزشكی های نوين در يافته -1

 3/9/2333، بیمارستان امام خمینی تهران،. اولین سمینار سراسری مولتیپل اسكلروزيس -3

 19/3/2333، بیمارستان امام خمینی تهران،. بین المللی ام اس کنگرهدومین  -3

 2331ارديبهشت  23 تا 23های پزشكی، بیمارستان امام خمینی،  سمینار جايگاه روانپزشكی در ساير رشته -1

 12/1/2331روانپزشكی، انستیتو روانپزشكی تهران،  -سمینار مولتیپل اسكلروزيس و اختالالت عصب -3

  2331آذر  3آبان تا  31 زهمايشهای رازی،کمر ششمین همايش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ايران، تهران، -1

 21/22/2331زهمايشهای رازی، کمران، روزه اختالالت عاطفی با شروع زودرس، تهر همايش يك -3

 2331اسفند  1تا  3 اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهكارهای پیشگیری از آن در ايران، -9

 2339آذر  1تا  1 دهمین همايش پیاپی انجمن علمی روانپزشكان ايران، بیمارستان میالد، تهران، -21

 19/1/2391تا  11واب، بیمارستان امام خمینی، پنجمین کنگره سراسری اختالالت خ -22

 2391آبان  13تا  13 بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، هتل المپیك تهران، تهران، -21

 12/1/2391، تهران، (ص)بیمارستان حضرت رسول ، «از نظريه تا عمل: طیف دوقطبی»سمینار  -23

 2392آبان  23تا  22 ، بیمارستان میالد، تهران،پزشكان ايرانلیانه انجمن علمی روانبیست و نهمین همايش سا -23

 2391خرداد  32تا  19 ، دانشكده علوم تغذيه، تهران،سراسری اختالالت خواب همايش ششمین -21

 2391 آبان ، تهران،پزشكان ايرانهمايش سالیانه انجمن علمی روان امین سی -23

 2393مهر  11تا  11، بیمارستان میالد، تهران، پزشكان ايرانش سالیانه انجمن علمی روانهماي سی و يكمین -21

III- هاهمايش/عضويت در كميته اجرايي سمينارها: 

 2339آذر  1تا  1 ،دهمین همايش پیاپی انجمن علی روانپزشكان ايران، بیمارستان میالد، تهران -2

 2391آبان  13تا  13 ،ی روانپزشكان ايران، هتل المپیك تهران، تهرانبیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علم -1

 2392آبان  23تا  22، ، بیمارستان میالد، تهرانپزشكان ايرانبیست و نهمین همايش سالیانه انجمن علمی روان -3

 2391، تهران، آبان پزشكان ايرانهمايش سالیانه انجمن علمی روان امین سی -3

 2393مهر  11تا  11، بیمارستان میالد، تهران، پزشكان ايرانيش سالیانه انجمن علمی روانهما سی و يكمین -1

IV- هاهمايش/داوري مقاالت در سمينارها: 

 2331اسفند  1تا  3 اولین سمینار ملی مطالعه رفتارهای خودکشی و راهكارهای پیشگیری از آن در ايران،  -2

 2333نه انجمن علمی روانپزشكان ايران، کتابخانه ملی، تهران، آبان نهمین همايش ساال  -1



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 

 2391آبان  13تا  13 ،بیست و هشتمین همايش ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران، هتل المپیك تهران، تهران -3

 داوري براي مجالت -ث
2-  JRMS  (Journal of Research in Medical Sciences )(كی اصفهاندانشگاه علوم پزش) 

1- IJEOM (International Journal of Occupational and Environmental Medicine) 

1- IJP (Iranian Journal of Psychiatry )(دانشگاه علوم پزشكی تهران) 

3- AIM (Archives of Iranian Medicine) (فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسالمی ايران) 

3- IJMS (Iranian Journal of Medical Sciences) (دانشگاه علوم پزشكی شیراز) 

1- IJPBS (Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences) (دانشگاه علوم پزشكی مازندران) 

 (پژوهشكده علوم شناختی)های علوم شناختی  فصلنامه تازه -3

 (دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه)فصلنامه بهبود  -1

 (دانشگاه علوم پزشكی زاهدان)مه طبیب شرق فصلنا -3

 مجله دانشگاه علوم پزشكی کرمان -9

 (دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان)مجله پزشكی هرمزگان  -21

 مجله دانشگاه علوم پزشكی گلستان -22

 (دانشگاه علوم پزشكی اصفهان)مجله تحقیقات علوم رفتاری  -21

(III ها  ها و انجمن عضويت در سازمان 
 

 (Iranian Medical Association) عضو سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ايران -2

 (Iran University of Medical Sciences and Health Services) ايراندانشگاه علوم پزشكی  تمام وقت عضو هیئت علمی -1

 (Iranian Psychiatric Association)روانپزشكان ايران علمی  عضو انجمن -3

  (Mental Health Research Centre) مرکز تحقیقات بهداشت روان هیئت علمی نیمه وقت وعض -3

  (International Society for Bipolar Disorders) (ISBD) دوقطبی اختالالت المللی بین انجمن سابق عضو -1

 (Iranian MS Society)ايران  اس ام انجمن علمی کمیته سابق عضو -3

 (IV هاي تخصصي اهگشركت در كار 
  
 32/3/2331، دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، (Clinical Teaching)آموزش بالینی کارگاه  -2

 2331مهر  21تا  1 ، دانشگاه علوم پزشكی ايران،روش تحقیقکارگاه -1

 2331آبان  3تا  3، دانشگاه علوم پزشكی ايران ،مقاله نويسیکارگاه  -3

 11/3/2331، مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشكی ايران، طرح درسکارگاه  -3

 3/21/2331، دانشگاه علوم پزشكی ايران، در تحلیل آماری SPSSکاربرد کارگاه  -1

  23/21/2331، دفتر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ايران، (Reference Manager)مديريت منابع کارگاه  -3

 11/21/2331، دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی ايران، گزارش صبحگاهی و ژورنال کالبارگاه ک -1

  13/21/2333، انستیتو روانپزشكی تهران، ی داوران فصلنامه انديشه و رفتارگمشورتی و هماهن کارگاه -3

 3/1/2333تا  11/2/2333 لوم پزشكی ايران،، دانشكده پزشكی، دانشگاه عمقدماتی آموزش پزشكیکارگاه  -9



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 

 23/2/2333ران، تهدانشگاه علوم پزشكی  ،پژوهش، مرکز توسعه نآری و کاربرد رايانه در گامرجع نه کارگا -21

  11/21/2333، انستیتو روانپزشكی تهران، پزشكیدر  e-learningو  ITو کاربردهای  مقدماتکارگاه  -22
12- Peer Review Workshop by Karen Shashok (from WHO), third regional conference on medical journals, 

january, 27-29, 2006, Shiraz. 

 3/3/2331، انستیتو روانپزشكی تهران، روشهای نمونه گیری و حجم نمونهکارگاه  -23

 23/3/2331، روانپزشكی تهرانانستیتو ، انواع خطاها و رويكرد به آنها در مطالعات اپیدمیولوژيك  کارگاه -23

 13/22/2331، انستیتو روانپزشكی تهران، Pubmedجستجو در اينترنت و کارگاه آموزشی  -21

 21/9/2333تحقیقات بهداشت روان،  و مرکز انستیتو روانپزشكی تهران، Reference Managerکارگاه آموزشی  -23

 13/9/2333و  11و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  كی تهرانانستیتو روانپزش، آنالیز پیشرفتهکارگاه آموزشی  -21

 3/21/2333و  1کارگاه آموزشی مرور سیستماتیك شواهد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  -23

 21/22/2333و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  انستیتو روانپزشكی تهران، مقدماتی SPSSروزه آموزشی  کارگاه يك -29

 21/21/2333و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  انستیتو روانپزشكی تهران، آنالیز پیشرفتهموزشی کارگاه آ -11

ن نشريات علوم پزشكی کشور، و، کمیسیالمللی های معتبر بین نامه سازی مجالت علوم پزشكی کشور در نمايه ارتقاء فرآيند نمايهکارگاه آموزشی  -12

 31/3/2331درمان و آموزش پزشكی،  معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت،

 2391شهريور تا دی  ران،تهدانشگاه علوم پزشكی ، دانشكده پزشكی، آموزش پزشكیدوره نوزدهم  -11

 23/3/2392 ران،تهدانشگاه علوم پزشكی ، بررسی برنامه درسی پزشكی خانوادهکارگاه  -13

 11/9/2392و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  انستیتو روانپزشكی تهران، طبابت مبتنی بر شواهدکارگاه  -13

 3/21/2392و  1و مرکز تحقیقات بهداشت روان،  انستیتو روانپزشكی تهران، سازی راهنمای بالینیبومیکارگاه  -11

 2/3/2393ايران، دانشگاه علوم پزشكی ، دانشكده پزشكی، تدوين برنامه راهبردیکارگاه  -13

(V  موزشيآتجارب 
 

 :تدريس( 1)
 تا کنون 2332مباحث مختلف روانپزشكی برای دانشجويان پزشكی و دستیاران روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران از  -2

 23/21/2332، دانشگاه علوم پزشكی قم ، رفتاری اعتیاد -درمانهای شناختیبازآموزی اعتیاد برای پزشكان عمومی،  -1

 11/1/2331و13رفتاری اعتیاد ، دانشگاه علوم پزشكی سمنان ،  -شناختی بازآموزی اعتیاد برای پزشكان عمومی، درمانهای -3

 2331رفتاری برای دستیاران روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران، بهار  -دوره آموزش تئوريك درمانهای شناختی -3

 2331، خرداد رفتاری  اختالالت اضطرابی در مؤسسه  مطالعات علوم شناختی -دوره آموزشی درمانهای شناختی -1

 11/3/2331بازآموزی  اختالالت خلقی  برای پزشكان عمومی  در کارگاه بهداشت روان مرکز بهداشت غرب تهران،  -3

 رفتاری، و روانپزشكی ارگانیك در بازآموزی پزشكان عمومی، برنامه مدون آموزش ماداوم،  -مباحث اورژانسهای روانپزشكی، درمانهای شناختی -1

 2331تیر  1تا  1نپزشكان ايران، انجمن علمی روا

رفتاری ويژه روانشناسان و روانپزشكان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی اهواز، مؤسسه مطالعاات   -دوره بازآموزی فنون درمانهای شناختی -3

 2331مرداد  21و23علوم شناختی، 

  31/22/2331یاد، دانشگاه علوم پزشكی قم، رفتاری اعت -بازآموزی اعتیاد برای پزشكان عمومی، درمان های شناختی -9

 1/21/2331، انجمن علمی روانپزشكان ايران، برای پزشكان عمومی روانپزشكی بازآموزی -21

 2333و ارديبهشت  2331مباحث روانپزشكی برای روانپرستاران در پايگاه روانپرستاری بیمارستان روانپزشكی ايران، مهر -22

 32/1/2333و31، ، دانشگاه  آزاد اسالمی رودهنPTSDرفتاری  -پس از سانحه، درمانهای  شناختیکارگاه  اختالل استرس -21



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 

 2333رفتاری در بزرگساالن، مؤسسه مطالعات علوم شناختی، مرداد  -دوره آموزشی درمان های شناختی -23

 11/1/2333و13دانشگاه علوم پزشكی ايران، بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، کارگاه آموزشی اورژانسهای روانپزشكی،  -23

بااازآموزی روانپزشااكی باارای پزشااكان عمااومی، کارگاااه آموزشاای پیشااگیری از سااوء مصاارف مااواد مخاادر، دانشااگاه علااوم پزشااكی ايااران،    -21

 19/1/2333و13

 21/3/2333بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، اورژانس های روانپزشكی، انستیتو روانپزشكی تهران، -23

 2/9/2333، دانشگاه آزاد اسالمی رودهن، PTSDرفتاری  -کارگاه مشاوره و درمان شناختی -21

 11/22/2333بازآموزی روانپزشكی برای روانپزشكان، نوروسايكیاتری، مرکز همايش های رازی دانشگاه علوم پزشكی ايران،  -23

مرکاز بهداشات شهرساتان     ،اساكیزوفرنیا و سااير اخاتالالت ساايكوتیك     ،ماومی روانپزشاكی بارای پزشاكان ع    فوريتهاای اعصااب و   بازآموزی -29

 21/3/2333 ،ساوجبالغ

  23/3/2333 ،ان ايرانروانپزشكانجمن  ،بیمارستان روزبه ،ورآداروهای ضد اضطراب و خواب  ،بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی -11

 11/3/2333 ،جمعیت هالل احمر شهرستان شهريار ،رانگدادام آموزشبرای  مولتیپل اسكلروزيسهمايش بیماری  -12

 3/22/2333 انستیتو روانپزشكی تهران،، PTSDمديريت درمان در  بازآموزی روانپزشكی برای روانپزشكان، -11

 13/1/2331بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، اختالالت اضطرابی، انستیتو روانپزشكی تهران،  -13

 11/3/2331انستیتو روانپزشكی تهران،  روانپزشكی برای روانپزشكان، اختالل استرس پس از سانحه،بازآموزی  -13

 .11/21/2331بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، سايكوفارماکولوژی، مرکز بهداشت غرب تهران،  -11

 .23/22/2331بالغ، بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، اختالالت اضطرابی، نظر آباد ساوج -13

 2333 خردادرفتاری برای دستیاران روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی ايران،  -دوره آموزش تئوريك درمانهای شناختی -11

 1/3/2333 ،ان ايرانروانپزشكانجمن  ،بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، عالئم و تشخیص اختالالت افسردگی، بیمارستان روزبه -13

 23/3/2333انستیتو روانپزشكی تهران،  آموزی روانپزشكی برای روانپزشكان، سايكوز پس از زايمان،باز -19

 21/3/2333انجمن علمی روانپزشكان ايران،  های خلقی، بازآموزی روانپزشكی برای روانپزشكان، اختالل -31

کااربردی پزشاكان    ، هشاتمین هماايش علمای   (تشاخیص و درماان  کلیات و انواع، نحوه ) بازآموزی روانپزشكی برای پزشكان عمومی، افسردگی -32

 23/9/2331های رازی،  ، مرکز همايشمعاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشكی ،عمومی سراسر کشور

 31/2/2391عمومی کشور افغانستان، پزشكان  برای« موادافراد وابسته به  درمان اختالالت همراه در» یآموزشکارگاه  -31

 12/3/2391های رايزن، نیاوران،  ش، مرکز همايسازمان نظام پزشكی، (قلمرو داروهای ضدافسردگی)آموزی روانپزشكی برای روانپزشكان باز -33

 13/22/2391پزشكان عمومی کشور افغانستان،  رایب «اختالالت دوقطبی» یآموزشکارگاه  -31

 :برگزاري كارگاه( 2)
 13/21/2333ان فصلنامه انديشه و رفتار، انستیتو روانپزشكی تهران، دبیر کارگاه مشورتی و هماهنگی داور -2

1- «Bipolar Depression: Cllinical Pictures and Treatment»،  ،بخش اختالالت خلقی کارگاه اختالالت خلقی دوقطبی(Mood 

Disorders Section) 1/9/2331ران، همايش ساالنه انجمن روانپزشكان ايران، يان اانجمن روانپزشك 

هاای دارويای خودکشای، اولاین سامینار سراساری مطالعاه رفتارهاای          مديريت درمان افسردگی و خودکشی در اختالل دوقطبای، کارگااه درماان    -3

 1/21/2331خودکشی و راهكارهای پیشگیری از آن در ايران، دانشگاه علوم پزشكی ايران، 

 :ساير سخنرانيها( 3)
 2332، آبان (ع)، بیمارستان  امام حسین شكی در بیماران  مبتال به اسكلروز مولتیپلمروری  بر اختالالت  روانپز  -2

  13/1/2331، بیمارستان روانپزشكی ايران، افسردگی مقاوم به درمان  -1



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 

 1/3/2331، انستیتو روانپزشكی تهران، اسكلروز مولتیپل و کوموربیديته های روانپزشكی  -3

 21/1/2333 ، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، و وابسته به استرس طبقه بندی اختالالت نوروتیك -3

 3/3/2333، انستیتو روانپزشكی تهران، عاليم روانپزشكی در بیماريهای نورولوژيك -1

3- Bipolar-Obsessive Compulsive Disorder،  ،9/3/2333انستیتو روانپزشكی تهران  

 خمینی، بیمارستان امامهای پزشكی،  سمینار جايگاه روانپزشكی در ساير رشته ،ولتیپل اسكلروزيسقطبی و دوقطبی در م اختالالت خلقی يك -1

23/1/2331 

 سمینار مولتیپل اسكلروزيس ، اجباری در مقايسه با گروه شاهد -فزونی اختالل وسواسی: اختالالت اضطرابی در مولتیپل اسكلروزيس -3

 12/1/2331نپزشكی تهران، روانپزشكی، انستیتو روا -و اختالالت عصب

9- Peer review in medical journals، ،3/3/2331 انستیتو روانپزشكی تهران 

21- Manifestations and treatment of neuropsychiatric aspects of dementiaروزه تشخیص و درمان دماانس و   ، سمینار يك

 23/3/2331 انستیتو روانپزشكی تهران،بیماری آلزايمر، 

هاای خااص، ساالن     های خاص، بنیاد امور بیمااری  های نوين علمی در تشخیص و درمان بیماری ، کنگره يافتهروانپزشكی و مولتیپل اسكلروزيس  -22

 13/9/2331های مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظام،  همايش

 2/22/2333 انستیتو روانپزشكی تهران،، نقد مدل اختالالت طیف دوقطبی  -21

 13/2/2333 انستیتو روانپزشكی تهران،، ابهام در تعريف، تنوع در اثربخشی، اشتراک در عنوان: کننده خلق داروهای تثبیت -23

، سامینار ياك روزه اخاتالالت خلقای باا شاروع زودرس، مجموعاه روانپزشاكی         های تشخیصی اختالل دوقطبی در کودکاان و نوجواناان   چالش -23

 31/1/2333، (ع) بیمارستان امام حسین

 2333 21/3، (ع)اختالالت خلقی و سوءمصرف مواد، مجموعه روانپزشكی بیمارستان امام حسین  -21

 1/9/2333جمن علمی روانپزشكان ايران، کتابخانه ملی ايران، ه تشخیص، نهمین همايش سالیانه اناختالالت خلقی مقاوم به درمان و مقاوم ب -23

21- Aggression ،13/9/2333ای هفتگی انستیتو روانپزشكی تهران، ه سخنرانی 

های دارويی در اختالالت دوقطبی، مرکزتحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشاكی  روزه درمانسمینار يكکلیات درمان اختالل دوقطبی،  -23

 .29/1/2339ايران، 

 .1/9/2339-1ی روانپزشكان ايران، بیمارستان میالد، تهران، مجمن علدهمین همايش پیاپی ان. ارتباط اختالل شخصیت مرزی با اختالل دوقطبی -29

 2/3/2391وسواس در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی، بیمارستان آيت اله طالقانی، تهران،  -11

 21/22/2391، تهران، (ص)جايگاه لیتیوم در روانپزشكی امروز، بیمارستان حضرت رسول  -12

ها در درمان اختالل دوقطبای، بیمارساتان خورشاید، اصافهان، دانشاگاه علاوم پزشاكی        سمینار جايگاه انواع روش، وقطبیکلیات درمان اختالل د -11

 1/1/2392 اصفهان،

هاا در درماان اخاتالل دوقطبای، بیمارساتان خورشاید،       سمینار جايگااه اناواع روش  ، ها در درمان اختالل دوقطبیپسیكوتیكجايگاه لیتیوم و آنتی -13

 1/1/2392 ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،اصفهان

 1/9/2391، انستیتو روانپزشكی تهران، سويی با مدل طیفیسويی و ناهمهم :DSM-5اختالل دوقطبی در  -13

 22/1/2393های مديريت اختالل دوقطبی، بیمارستان نور، اصفهان، های بالینی دشوار درمان اختالل دوقطبی، سمینار دشوارینمونه -11

، هاای ارگانیاك  داروشناسای روانپزشاكی در درماان اخاتالل دوقطبای و همباودی       مقايسه داروهای مؤثر در درمان اخاتالل دوقطبای، سامپوزيوم    -13

 21/1/2393، تهران، (ص)بیمارستان حضرت رسول اکرم 

نماای  : الل دوقطبای ق در تشاخیص اخات  عدم توافا ، سمپوزيوم يك در مديريت اختالل دوقطبی غالب است؟کدام: تشخیصیتشخیصی يا کمبیش -11

 2393مهر  13پزشكان ايران، بیمارستان میالد، تهران، سی و يكمین همايش سالیانه انجمن علمی روان، اجتماعی -فرهنگی



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 

 سای و يكماین هماايش ساالیانه    ، DSMمسیر جديد اختالالت دوقطبای در نساخه پانجم     سمپوزيوم، DSMمدل طیف دوقطبی در نسخه پنجم  -13

 2393مهر  11، بیمارستان میالد، تهران، پزشكان ايرانجمن علمی روانان

 (VI پژوهشيتجارب: 
 

 هاي پژوهشيطرح( 1)
 2313طرح غربالگری سرطان مری در بندر ترکمن، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی،  -2

ناماه دوره  پاياان ]؛ 2311فاال بیمارساتان شاهدای تجاريش،     بررسی شیوع و اتیولوژی عفونتهای حاد تنفسی تحتانی در بیماران بساتری در بخاش اط   -1

 [زاده دکتر عباس مؤمن: ؛ استاد راهنماپزشكی عمومی

؛ ناماه دوره تخصصای روانپزشاكی   پاياان ]؛ 2332بر آزمون هامیلتون به دنبال ترک مواد افیونی،  بیمارستان روزباه ،  کلونیدين مقايسه اثر باکلوفن و -3

 [دکتر شاهین آخوندزاده و دکتر سید محمد اسعدی: علی احمدی ابهری؛ اساتید مشاوردکتر سید : استاد راهنما

، ستاد پیگیری و ارزيابی خسارات وارده به بهداشت کشور در جريان اشغال کويت توساط عاراق، وزارت   CIDIاعتباريابی پرسشنامه ساختاريافته  -3

 .همكار اصلي؛ 2331 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،

دانشاگاه علاوم پزشاكی     ،DSM-IV (SCID) سی  پايايی ، روايی  و قابلیت اجرای  نسخه  فارسی  مصاحبه  سااختار يافتاه تشخیصای بارای    برر -1

 .همكار اصلي؛ 2333تهران، 

انساتیتو روانپزشاكی    قطاب علمای،   ؛بیمارستان روانپزشكی اياران  کننده به بررسی سیر و پیامدهای  اختالل  دو قطبی  نوع  يك  در بیماران  مراجعه -3

 .مجري طرح؛ 2333 -33 ،دانشگاه علوم پزشكی ايران و مرکز تحقیقات بهداشت روان، تهران

و مرکاز   انساتیتو روانپزشاكی تهاران   قطاب علمای،    ؛(BSDS) بررسی پايايی و روايی نسخه فارسی مقیاس تشخیصای اخاتالالت طیاف دو قطبای     -1

 .مجري طرح؛ 2331 ايران، دانشگاه علوم پزشكی ،تحقیقات بهداشت روان

دانشگاه علوم پزشكی  شده، زدايی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد سم: ارزيابی طولی عاليم عاطفی در دو گروه وابسته به مواد افیونی -9

 .مجري طرح؛ 2333-33 مرکز تحقیقات بهداشت روان، ايران،

، و مرکاز تحقیقاات بهداشات روان    انستیتو روانپزشكی تهاران قطب علمی،  تری مبتال به اختالل دوقطبی،ارزيابی طولی وضعیت بالینی بیماران بس  -21

 .مجري طرح؛ 2331

، در حاال اجارا؛   2333مرحله دوم ارزيابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتال به اختالل دوقطبی نوع يك، مرکز تحقیقات بهداشت روان،  -22

 .مجري طرح

، ويژگی های بالینی و دموگرافیك بیماران مبتال به افسردگی مختلط در بیماران افسرده مراجعه کننده به بیمارستان های روزبه ، امام حسینبررسی  -21

 .همكار اصلي؛ 2339، دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهرانروانپزشكی رازی، حضرت رسول و سنندج، 

دانشاگاه  در اقدام  کنندگان به خودکشی، به روش خودسوزی و مسامومیت باا دارو،     IIو  Iختالالت روانپزشكی محور ای تعیین امطالعه مقايسه -23

 .همكار اصلي؛ 2339، علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران

 :عنوان استاد راهنما بهها  ن نامهپاياهدايت ( 2)
 دساتیاری تخصصای   ن ناماه و پسایكوتیك در بیمااران مباتال باه مولتیپال اساكلروزيس، پاياا        بررسی شیوع مادام العمر اختالالت خلقی، اضطرابی، -2

 .2331-33 دانشگاه علوم پزشكی ايران ، ،(دکتر جعفر عطاری مقدم) شكیپزروان

،  يران در مدت دو ماهشكی اپزبستری در بیمارستان روان  I اختالل دو قطبیای مبتاليان به شدت عاليم وسواس در دوره مانی و بررسی فراوانی -1

 .2333 ،دانشگاه علوم پزشكی ايران ،(دکتر مینا عطايی)شكی عمومیپزن نامه پايا



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 

شكی پزن نامه ، پايامراجعه کننده به انجمن ام اس ايران در مدت دو ماه مبتال به اسكلروز مولتیپلبیماران شدت عاليم وسواس در  و بررسی فراوانی -3

 .2333 ،دانشگاه علوم پزشكی ايران ،(روش دکتر سمیه نیك)عمومی

دانشگاه علوم ، (دکتر هادی تیموری)شكیپزروان دستیاری تخصصی ن نامه، پاياصرعدر بیماران مبتال به  شكیپزرواناختالالت  فراوانیبررسی  -3

 .2333-31پزشكی ايران، 

 ،(دکتر محمدرضا هرمزی)شكیپزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا ،(MDQ)پرسشنامه اختالل خلقی  نسخه فارسی بررسی پايايی و روايی -1

 .2333-33دانشگاه علوم پزشكی ايران، 

ان به بیمارستان ايران در سال گاجباری دوقطبی و غیردوقطبی در مراجعه کنند -مقايسه فراوانی انواع عاليم وسواس و اجبار در بیماران وسواسی -3

 .2333-33، (دکتر آرش علیزاده)یشكپزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا ،31-2333

ن نامه پايا، 33بررسی فراوانی شاخص های اختالل طیف دوقطبی در بیماران با افسردگی ماژور بستری در بیمارستان روانپزشكی ايران در سال  -1

 .2333-31، (گل دکتر فاطمه زلفی)شكی عمومیپز

 دستیاری تخصصی ن نامهپايا ،افیونی و غیر وابسته به مواد شبهگروه وابسته  وضعیت بالینی و سیر اختالل دوقطبی نوع يك در دومقايسه  -3

 .2333-33، (دکتر عاطفه قنبری جلفايی)شكیپزروان

 شكیپزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايابررسی پايايی و روايی نسخه فارسی مقیاس بینش اختالالت خلقی در بیماران اختالل دوقطبی يك،  -9

 .2333-33، (وزماليی دکتر هاجر احمدی)

دکتر علی ) شكیپزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا ،تعیین میزان عدم پذيرش دارويی و عوامل مرتبط با آن در اختالل دوقطبی نوع يك -21

 .2333-33 ،(شريفی

 دستیاری تخصصی ن نامهپايا، كی ايرانبررسی عوامل مرتبط با عود در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع يك بستری در بیمارستان روانپزش -22

 .2331-39 ،(دکتر آيدا طاهری) شكیپزروان

مرکز آموزشی درمانی روانپزشكی ايران در دومقطع زمانی هنگام بستری و شش ماه  Iتعیین کیفیت زندگی بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع  -21

 .2331-39، (زنگنه  دکتر کامبیز)شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايابعد، 

دکتر )شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا. بررسی عوامل خطر اقدام به خودکشی در پیگیری بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع يك -23

 .21/22/2391: تاريخ دفاع .2339-91، (نژادسمانه تیموری

های تال به اختالل دوقطبی نوع يك بستری در بیمارستان روانپزشكی ايران در سالبررسی عالئم روانپزشكی بین اپیزودهای خلقی در بیماران مب -23

 .2339-92، (صدف کهوکهردکتر )شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا، 2339-2331

دستیاری  ن نامهپايا ،يرانا روانپزشكی بیمارستان به کننده مراجعه 2 نوع قطبی دو بیماران در دارويی نگرش پرسشنامه پايايی و روايی بررسی -21

 .22/3/2391: تاريخ دفاع .2391-92،  سرا دکتر شبنم نوحهو  وحید شريعت سید دکتر: ، اساتید مشاور(دکتر بهنام شريعتی)شكی پزروان تخصصی

دکتر )شكی پزروان یاری تخصصیدست ن نامهاياپ، میزان پذيرش درمان دارويی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به اختالل دو قطبی نوع يك -23

 .1/3/2391: تاريخ دفاع .2391-92، (سحر حسنی
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، پزشكی ايراندر مرکز آموزشی درمانی روان گیری بیماران بستریسال پیبررسی میزان هزينه اختالل دو قطبی نوع يك و عوامل مرتبط با آن طی يك -21

 .2393: تاريخ دفاع ،(یرخداعلی ششهابدکتر )شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا

زهرا دکتر )شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا، یپذيرش درمان با داروهای ضدافسردگی در بیماران سرپايی روانپزشك زانیتعیین م -23

 .2393: تاريخ دفاع، (قربانی

شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايامفتامین، امتمقايسه الگوی عاليم روانپزشكی در بیماران بستری دوقطبی نوع يك با و بدون مصرف  -29

 .در حال اجرا، (الهام گوراندکتر )

 :عنوان استاد مشاور بهها  نامهنپاياهدايت ( 3)

نامه پزشكی عمومی  ، پايان2339در سال ( ص)کنندگان به درمانگاه غدد بیمارستان حضرت رسول  بررسی فراوانی اختالل دوقطبی در مراجعه -2

 .دکتر عاطفه قنبری جلفايی: ، استاد راهنما(هاجر حسینی دکتر)

، (دکتر پری قدمگاهی)نامه پزشكی عمومی  های دموگرافیك بیماران مبتال به اختالالت خلقی بستری شده در بیمارستان ايران، پايانبررسی ويژگی -1

 .دکتر عاطفه قنبری جلفايی: استاد راهنما

کارشناسی نامه نسی و کیفیت زندگی در همسران بیماران دوقطبی نوع يك و مقايسه آن با گروه کنترل،  پايانبررسی رضايت زناشويی، رضايت ج -3

 .دکتر لیلی پناغی: نرگس چیمه، استاد مشاور دکتر: استاد راهنما، (مرضیه حسنی) درمانیروانشناسی خانواده ارشد

شبنم  دکتر: استاد راهنما ،(حاجی اسدی دکتر)شكی پزروان دستیاری تخصصی امهن نپايا ،های محور يك در اختالل دوقطبی نوع يكهمبودی -3

 .سرانوحه

نامه ، پايانهای اختالل فوبی اجتماعیکاهش عالئم و نشانه در با درمان دارويی( STDP)مدت پويشی کوتاهدرمانی روانمقايسه اثربخشی روان -1

 .11/22/2392: تاريخ دفاع .محمدکاظم عاطف وحیددکتر : ، استاد راهنما(ی مقدممحمددکتر مهريار ندر)انشناسی بالینی دکترای رو

دستیاری  ن نامهپايا ،شده از بیمارستانمرخص تر دوره حاد مانیا برای تشخیص اختالل دوقطبی در بیماران تازههای کاربردیشناسايی عالمت -3

 .2393: تاريخ دفاع .امیر حسین جاللی کترد :استاد راهنما، (سولماز اعالئیدکتر )شكی پزروان تخصصی

 :استاد راهنما، (سمیه تاتدکتر )شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا .بررسی میزان عود و عوامل مرتبط با آن در بیماران دوقطبی نوع يك -1

 .2393: تاريخ دفاع .سراشبنم نوحه دکتر

زينب ) کارشناسی ارشد دانشگاه تهراننامه ، پاياناختالالت خلقی در دوره افسردگی های طیف دوقطبی در بیماران مبتال بهبررسی مالک -3

 .2393: تاريخ دفاع .محمدعلی بشارت دکتر: استاد راهنما، (خجوی

نامه  ، پايانستبررسی سیر بیماری دوقطبی و عوامل مؤثر بر آن در بیمارانی که عالئمشان در فاصله کوتاه پس از ترک اوپیويید بروز پیدا کرده ا -9

 .سیدوحید شريعتدکتر : ، استاد راهنما(فردينا رجبیدکتر )پزشكی عمومی 

های افراد طراحی پروتكل فراتشخیصی مبتنی بر افكار تكرارشونده منفی و مقايسه کارآمدی آن با پروتكل فراتشخیصی بارلو در کاهش نشانه -21

دکتر رسول : ، استاد راهنما(مهدی اکبریدکتر )نامه دکترای تخصصی روانشناسی بالینی پايانهای اضطرابی و افسردگی همايند، مبتال به اختالل

 .13/3/2393: تاريخ دفاع .دکتر الدن فتی: روشن، استاد مشاور ديگر



 شرح سوابق امیر شعبانی

 

 

دکتر )پزشكی عمومی نامه  پايانبررسی شیوع طیف اختالالت دوقطبی در بیماران جسمی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی تهران،  -22

 .2393: تاريخ دفاع .دکتر عاطفه قنبری جلفايی: ، استاد راهنما(سمانه عطايی

-ال به اسكیزوفرنی در مرکز آموزشیآمفتامین با بیماران مبتشناختی بیماران مبتال به سايكوز ناشی از متهای جمعیتبررسی و مقايسه ويژگی -21

 .سیدوحید شريعت دکتر :استاد راهنما، (جواديانسكینه دکتر )شكی پزروان دستیاری تخصصی ن نامهپايا، 91-91درمانی ايران، تهران در سالهای 




