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Chicago 
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 تخصص روانپزشکی
فلوشيپ 

روانپزشکی 
 سالمندان

 ١٣٧٩ ١٣٧٢ ١٣٦٥ زمان



  ب) سوابق تحصيالتي

 دوره های آموزشی و شرکت در کنگره های بين المللی

  .٢٠٠٠دوره نروسایکياتری و روانپزشکی سالمندان در دانشگاه ایالتی شيکاگو کشور آمریکا سال   .١
دوره آموزشی روانپزشکی سالمندان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی زیر نظر دانشگاه ایالتی   .٢

 .١٣٧٩نيویورک، پلتسبورگ، سال 
در هفدهمين کنگره ساليانه روانپزشکان اروپا در  آموزشی درمان رفتارهای خودکشیحضور در کارگاه  .٣

 .٢٠٠٩ليسبون، پرتقال، سال 
شرکت در کارگاه آموزشی "نگارش و چاپ مقاالت علمی در مجالت بين المللی"، در هفدهمين کنگره   .٤

 .٢٠٠٩ساليانه روانپزشکان اروپا در ليسبون، پرتقال، سال 
ن کنگره ساليانه روانپزشکان اروپا در ليسبون، پرتقال با ارایه مقاله به صورت پوستر، سال هفدهمي شرکت در  .٥

 . عنوان مقاله: الگوی و اختالالت خواب در سالمندان ایرانی٢٠٠٩
دبير اجرایی "اولين سمينار بررسی رفتارهای خودکشی و پيشگيری از آن". برگزاری توسط گروه روانپزشکی  .٦

 .، سالن رازی١٣٨٧اسفند ماه  ٤- ٥ی ایران. دانشگاه علوم پزشک
دبير اجرایی "اولين سمينار اسکيزوفرنيا، اختالالت خلقی مزمن، توانبخشی و ارتقاء خدمات". برگزار کننده  .٧

-٣١انجمن حمایت از بيماران اسکيزوفرنيا و مرکز تحقيقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 
 .لن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. سا١٣٨٨اردیبهشت سال  ٢٩

 هاي اخير يافته سال دست اجرا يا پايان هاي در نام مهمترين پژوهش  -ج

مجریان: ملکوتی، کاظم؛ نژاده، اميرهوشنگ؛ صدر، سعيد.همکاران اصلی: مورکی، احمد؛ بابایی، غالمرضا؛ موتابی،  .١
فرشته. بررسی رابطه کلسترول سرم با افسردگی و خودکشی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

  .١٣٧٩ایيز شهيد بهشتی، انستيتو تحقيقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور. پ
مجری: ملکوتی، کاظم. همکاران اصلی: فتح الهی، پریدخت؛ ميراب زاده، آرش؛ صلواتی، مژگان؛ جمشيدی، روح انگيز؛  .٢

  .١٣٨٣- ٨٢در سالمندان. GHQ وGDS وCES-D کهانی، شمس الدین. روایی، اعتبار، و نقطه برش پرسشنامه های
مجریان: بوالهری، جعفر؛ نجومی، مرضيه؛. همکاران اصلی: ملکوتی، کاظم؛ اصغرزاده امين، صفيه؛ پشت مشهدی،  .٣

مرجان. بررسی شيوع افکار و اقدام به خودکشی در جمعيت عمومی شهر کرج. انستيتو روانپزشکی تهران و مرکز 
  .١٣٨٥بهار  -تحقيقات بهداشت روان، مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور

مجری: ملکوتی، کاظم. همکاران اصلی: جغتایی، محمدتقی؛ نجومی، مرضيه؛ پناغی، ليلی؛ احمدی تنکابنی، علی؛  .٤
چيمه، نرگس؛ قنادی، حمزه؛ مزینانی،رباب؛ فرزادی، حميد، استاد تقی زاده، عباس. مقایسه پيامدهای استفاده از 

مات( بيماران) در پيگيری درمان و توانبخشی بيماران مبتال کارشناسان بهداشت روان و عضو خانواده مصرف کنندگان خد
  .١٣٨٦بهار  -به اسکيزوفرنيا

  نام آتب -د

افخم ابراهيمی، عزیزه؛ کوچمشکی، مژگان؛ ملکوتی، سيد کاظم. نقش گروههای حمایتی و خودیاری در بهداشت  .١
اسکيزوفرنيا. نشر دانشگاه علوم پزشکی روان. نویسندگان: بيکر، توماس؛ انجمن جهانی حمایت از بيماران مبتال به 

  ١٣٧٩ایران.
ملکوتی، سيد کاظم؛ رحيمی موقر، آفرین؛ فيض زاده، گلناز؛ صادقی، مجيد؛ ظهيرالدین، عليرضا؛ مصطفوی، حميد؛  .٢

مکری، آذرخش؛ مهریار، امير هوشنگ؛ عاطف وحيد، محمد کاظم. کتاب "راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندان 
  ١٣٨٠ رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبير خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. مواد". وزا

ملکوتی، سيد کاظم؛ آراسته، مدبر. مشارکت خاناده ها در خدمات بهداشت روانی. نویسندگان: شرلی، گلين؛ ليبرمن،  .٣
  ١٣٨١رابرت؛ بيگر، توماس؛ هووارد، اليزابت. نشر دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

دکتر سيد کاظم ملکوتی، سيد کاظم؛ فرزادی، حميد؛ نوری کربالیی، رباب؛ متقی پور، یاسمن. آموزش و راهنماي  .٤
  ١٣٨٤عملي براي خانواده بيمارمبتال به اسكيزوفرنيا و مشاورین. انجمن حمایت از بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا (احبا). 

  هاي اخير نام مهمترين مقاالت پژوهشي سال -ه

  مينه روانپزشکی اجتماعیز

؛ نوروزی، مهناز. اثر بخشی تيم درمان پيگيری در سير بالينی بيماری مزمن روانپزشکی. اندیشه ملکوتی، سيد کاظم .١
  .١٣٧٤، سال ٢و١، شماره ٢و رفتار، جلد 

؛ مقدسی، مهدی. ساخت آزمون غربالگری شناختی برای بيماری دچار ملکوتی، سيد کاظم دولتشاهی، بهروز؛ .٢
 .١٣٧٧، سال ٤، شماره ٣آسيب مغزی. اندیشه و رفتار، جلد 



؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ نقوی، محسن؛ ابهری احمدی، علی. ارزیابی فشار و نياز مراقبين ملکوتی، سيد کاظم .٣
 .١٣٨٢، سال ٢، شماره ٦، جلد بيماران مزمن و شدید روانپزشکی به خدمات. حکيم

؛ پشت مشهدی، مرجان. مقایسه سالمت روانی و فشار مراقبين بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا ملکوتی، سيد کاظم .٤
، سال ٣٩٦-٤٠٦، صفحه ٤، شماره ١١تحت درمان با کلوزاپين و آنتی سایکوتيک های کالسيک. اندیشه و رفتار، جلد 

١٣٨٥. 

5. Malakouti SK, Nojomi M, Panaghi L, Chimeh N, Noorbala AA, Bolhar J. Case-management Service for Patients 
with Schizophrenia In Iran: A Comparative Study of the Clinical Outcomes of Mental Health Workers and the 
Consumers’ Family Members as Case Manager. Submitted to be considered to Journal of Community of Mental 
Health. 

 زمينه بالينی           

  .١٣٧٢، ١١٨. مانيا در کودکان. مجله دارو و درمان. شماره ملکوتی، سيد کاظم اسماعيلی، محمد تقی؛ .١
ملکوتی، سيد کاظم؛ بخشانی، زهروی، طاهره. بررسی استرس های شغلی در ميان کارکنان دانشگاه علوم  .٢

  .١٣٧٣پزشکی زاهدان. اندیشه و رفتار، پایيز و زمستان 
؛ مهرابی، فریدون؛ بوالهری، جفعر؛ دادفر، مریم. اثر اختالل شخصيت بر درمان دارویی ملکوتی، سيد کاظم .٣

  .١٣٨٠، ٤، شماره ٦و رفتار، جلد  بيماری وسواس. اندیشه
؛ بخشانی؛ بابایی، غالمرضا؛ متقی پور، یاسمن. کمی سازی استرس و ارتباط آن با ملکوتی، سيد کاظم  .٤

  .١٣٧٦، زمستان ٣اختالالت روانی در جمعيت عمومی زاهدان. اندیشه و رفتار، شماره 
- ؛ بيان زاده، علی اکبر. شيوع عالیم وسواسیملکوتی، سيد کاظم دادفر، مریم؛ بوالهری، جعفر؛ .٥

  .١٣٨٠، ٢و  ١، شماره ٧اجبار.اندیشه و رفتار، جلد 

6. Malakouti SK, Gaviria M. How could neuroimaging be helpful in the assessment of dementia in a clinical 
settings? Acta Medica Iranica. 2002  

. اختالل حافظه در اختالل ملکوتی، سيد کاظم ف وحيد، محمد کاظم؛ بيان زاده، علی اکبر؛. عليلو، محمود؛ عاط٧     
  .١٣٨٤، ١، شماره ١١وسواس نوع وارسی. اندیشه و رفتار، جلد 

؛ حسن زاده، سيد مهدی. افکار خودکشی و سطح سرمی کلسترول. ملکوتی، سيد کاظم . چمن آزاد، شهریار؛٨
  ١٣٨١،٤ه ، شمار٧اندیشه و رفتار، جلد 

؛ تهرانی نژاد، عشرت. استرسورها، مکانيزم های دفاعی و ارتباط آن ملکوتی، سيد کاظم . پهلوانی، هاجر؛٩
  .١٣٨١، ٤، شماره ٧رفتار، جلد  باسالمت روانی در زنان نازا. اندیشه و

ی وسواس بر ؛ بوالهری، جعفر؛ مهرابی، فریدون. پيامد درمانی بيمارملکوتی، سيد کاظم .دادفر، مریم؛١٠  
 .١٣٨١، ١، شماره ٨اختالالت شخصيت. اندیشه و رفتار، جل 

؛ بوالهری، جعفر و سایر همکاران. اقدام به ملکوتی، سيد کاظم پشت مشهدی، مرجان؛ نجومی، مرضيه؛  .١١
خودکشی و ارتباط آن با استرس های و ستستم حمایتی: مطالعه ای در شهر کرج. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه 

  .٧٢- ٧٦، ١٣٨٦، تير ٤، شماره ٦٥علوم پزشکی تهران، دوره 

11.  Fleischmann, A., Bertolote, J.M., De Leo, D., Botega, N., Philips, M., Sisak, M., Vijayakumar, L., Malakouti, 
K., Schlebusch, Silva, D.D, Nguyen, V.T., & Wasserman, D. (2005). Characteristics of attempted suicides seen in 
emergency-care settings of general hospitals in eight low- and middle- income countries. Psychological Medicine, 35, 
1467-1474.  

Malakouti SK ,Fatollahi P, Mirabzadeh A. 2006. Reliability, validity, factor structure of GDS in Iranian Elderly. 
Internation Journal of GeriatricPsychiatry, July, 21:588-593. 

1. Hakim Shooshtary M, Malakouti SK, Bolhari J, Nojomi M, Poshtmashadi M, Amin S, Bertolote JM, 
Fleicshman A. Community study of suicide behaviors and risk factors among Iranian adults. Archive of 
suicide research, 12: 141-147, 2008. 

2. Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Zandi Arash. 2006. Reliability, validity and factor structures of 
GHQ-28 among Iranian elderly. International psychogeriatrics, 1-12. 



Nojomi M , Malakouti SK , Bolhari J, 2008 .  Poshtmashadi M. A Predictive Model for Suicide Attempt: evidence from p 
population-based Study, Archives of Iranian Medicine, 10(4): 452-458. 

1. Malakouti SK, Bolhari J, Nojomi M, Poshtmashadi M, Hakim Shooshtary M, 

           Fleicshman A, Bertolote JM. 2008. The prevalence of Attempted Suicides in Proportion of  

 referrals  to Emergency Departments in Karaj, Iran. International Journal of Mental Health,               

 37(1): 22- 31.   

17.  Malakouti SK, Nojomi M, Panaghi L, Chimeh N, Noorbala AA, Bolhari J.  Case-management Service for Patients 
with Schizophrenia In Iran: A Comparative Study of the Clinical Outcomes of Mental Health Workers and the 
Consumers’ Family Members as Case Manager. Submitted to Community Mental Health Journal, requested for 
revision, 2008. 

١. .2008. Prevalence of De Leo D ,Poshtmashhadi M ,Hakimshooshtari M ,Bolhari J ,Nojomi M ,Malakouti SK 
Suicide Thoughts, Plans and Attempts in a Community Sample from Karaj, Iran.Community Ment Health 
J. 2008 Dec 3. 

١. Malakouti SK, Foroughan M, Nojomi M, Ghalebandi MF. Sleep patterns, Sleep disturbances and Sleepiness 
in the Retired Iranian elderly. Submitted to International Journal of Geriatric Psychiatry, requested for 
revision, 2008. 

 ايد دآترا يا باالتر آه راهنمايي و مشاوره داشته هاي آارشناسي ارشد و نامه عنوان پايان -و

حاجيان مطلق، ناصر؛ ملکوتی، کاظم؛ افخم ابراهيمی، عزیزه. بررسی مقایسه ای تاثير روشهای مختلف   .١
درمان اسکيزوفرنيا بر ميزان سالمت روانی مراقبين بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا در درمانگاه شهيد اسماعيلی 

. پایان نامه درجه تخصصی رشته روانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و ١٣٧٦- ١٣٧٧ تهران طی سالهای
  .١٣٧٦-١٣٧٧ - خدمات بهداشتی درمانی ایران

فرهی تازه مند،حسن؛ بيرشک، بهروز؛ ملکوتی، کاظم. بررسی حافظه مقطعی بيماران مبتال به اختالل  .٢
  .١٣٧٩ -عملی. پایان نامه کارشناسی ارشد. انستيتو روانپزشکی تهران–وسواس فکری 

رهوری، طاهره؛ ملکوتی، کاظم؛ بخشایی،محمد. بررسی ارتباط ميان استرسهای شغلی با اضظراب و   .٣
ی درميان کارکنان بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم افسردگ

  .١٣٧٢-٣ - پزشکی زاهدان
صلح جو، فریدون؛ ملکوتی،کاظم. بررسی وضعيت سالمت عمومی دانش آموزان دبيرستانی شهر تهران در  .٤

وم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . پایان نامه دکترای پزشکی عمومی.دانشگاه عل٨٤-٨٣سال تحصيلی 
  .١٣٨٣- ٨٤ - ایران

در بيمارستان حضرت رسول در STROKE بيمار ١٠٠مقصودی، کمال؛ملکوتی، کاظم. بررسی مشکالت روانی  .٥
. پایان نامه دکتری تخصصی روانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ١٣٨٢سال 
  .١٣٨٢- ٨٣ - ایران

اسداله، هما؛ موسوی، محمدباقر؛ ملکوتی،کاظم. بررسی سطح کلسترول در بيماران  افشار خاص،مریم؛سيد .٦
. پایان نامه دکتری ١٣٧٦مبتال به اختالالت روانی اسکيزوفرنيا و افسردگی ماژور در مراکز تابعه در سال 

  .١٣٧٦-٧٧- پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
لکوتی، کاظم. بررسی سطح کلسترول خون بيماران با افکار خودکشی بستری در چمن آزاد شهری، سعيد؛ م .٧

بيمارستان نواب صفوی.پایان نامه دکتری تخصصی روانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
  .١٣٨١-٨٢ -درمانی ایران

دبيرستانهای دولتی  مطهر، سپهر؛ ملکوتی،کاظم. مقایسه فراوانی افسردگی و عوامل موثر بر آن در دبيران .٨
. پایان نامه دکترای پزشکی. دانشگاه ١٣٧٨-٧٩آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلی  ٢٠و  ٣مناطق 

  .١٣٧٨- ٧٩ - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
احمدیان گرجی، معصومه؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر؛ ملکوتی، کاظم؛ فتی، الدن. مقایسه طرحواره های   .٩

سازگارانه بيماران افسرده اقدام کننده به خودکشی با بيماران افسرده غيراقدام کننده به خودکشی و نا
 -جمعيت غيربالينی. پایان نامه کارشناسی ارشد، انستيتو روانپزشکی تهران مرکز تحقيقات بهداشت روان

١٣٨٥.  
اجعه کننده (بستری و سرپایی) بررسی فراوانی اختالالت شناختی و دمانس در بيماران مر  شایان شمالی. .١٠

  ١٣٨٨. پایان نامه پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، ١٣٨٧به بيمارستان حضرت رسول (ص) طی تابستان 



کوثر پور کوثری. بررسی ارتباط بين افسردگی با تغيير اکوژنيستيه هسته رافه با استفاده از سونوگرافی  .١١
به درمانگاه روانپزشکی بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ترانس کرانيال در بيماران افسرده مراجعه کننده 

  .١٣٨٨. پایان نامه دستيار نرولوژی، دانشکده پزشکی، ١٣٨٨تهران از دی ماه سال 

  است هاي آشوري و جهاني آه دريافت شده نام جوايز و تقدير -ز

                 -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -  

  هاي آموزشي و اجرايي آليدي دانشگاهي و پژوهشي سابقه سمت-ح

  در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ١٣٧٣تا  ١٣٧١استادیار روانپزشکی از سال       .١

  در دانشگاه علوم پزشکی ایران ١٣٨٣تا  ١٣٧٣استادیار روانپزشکی از سال       .٢

  تا کنون در دانشگاه علوم پزشکی ایران ١٣٨٣دانشيار روانپزشکی از سال       .٣

  تا کنون ١٣٨٤عضو شورای عالی پژوهشی مرکز تحقيقاتی بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران. از سال       .٤

، تاسيس سال ١٣٨٧ل آموزشی "رفتار سالم و اندیشه سبز".از سا–مدیر عامل موسسه غير دولتی پژوهشی       .٥
١٣٨٧.  

  اجرایی:

  .١٣٧٣تا  ١٣٧١رئيس بيمارستان مرکز روانپزشکی زاهدان از سال       .١

تا  ١٣٧٣رئيس بيمارستان مرکز روانپزشکی شهيد اسماعيلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال       .٢
١٣٧٩.  

  .١٣٧٩تا  ١٣٧٧عضو هئيت مدیره انجمن روانپزشکان ایران از سال       .٣

  .١٣٨٧تا  ١٣٨٠عضو هيات موسس و مدیره انجمن حمایت از بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا (احبا) از سال       .٤

انيستيتو  (مدیترانه شرقی) درEMROقایم مقام مرکز همکاری های مشترک سازمان جهانی بهداشت منطقه      .٥
  .١٣٨٥تا  ١٣٨٠روانپزشکی تهران از سال 

  ١٣٨٦تا  ١٣٨٤عضو هيات مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران از سال       .٦

  پژوهشي آشوري و جهاني– عضويت در مجامع و نشريات علمي -ط

  International Neuropsychiaty Association (INA) . عضو انجمن بين المللی نروسایکياتری١

  . عضو انجمن حمایت از بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا (احبا)٢

  . عضو هييت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی اروميه٣

  (در شرف تاسيس) Iranian Journal of Suicide and Injury . عضو هييت تحریریه نشریه ملی به زبان انگليسی٤

  

  


