دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

الهام ساالری
استاديار گروه روانپزشكي دانشكده پزشكي
دانشگاه آزاد اسالمي مشهد – ايران

رزومه
آخرين تاريخ به روز رساني:
 26فروردين 1395
 .1اطالعات شخصی

 .2تحصیالت

 .3دوره های تکمیلی

 .4پست های علمی دانشگاهی

 .5انتشارات(بر اساس سبک ونکوور)

 .6طرح های تحقیقاتی

 .7سخنرانی ها

 .8پایان نامه های دانشجویی

 .9طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

 .10تجربیات

 .11مناصب علمی  -اداری

 .12اختراعات،جوایز و امتیازات ویژه

 .13عضویت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی

 .14عالئق تحقیقاتی

 .15فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

 .16توصیه نامه علمی

 .1اطالعات شخصي
نام :الهام
نام خانوادگي :ساالری
تلفن ( :بيمارستان – مطب – *منزل – *موبايل)
بيمارستان(+98 511) 32511471:

مطب(+98 511)36013837:

فكس(+98 511) 32573500 :
پست الكترونيكيelsalari@mshdiau.ac.ir :
وب سايتwww.drelhamsalari.com :
*)اين مطالب محرمانه قلمداد شده و در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفته اما بر روی سايت قرار نمي گيرد.

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
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واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

 .2تحصيالت
درجه مدرک

رشته

دانشگاه

شهر

كشور

تاريخ دريافت مدرک

فوق تخصص

روانپزشکی کودک
و نوجوان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

1388

تخصص

روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1385

دکترای
حرفه ای

پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1379

 .3دوره های آموزشي گذرانده شده
 .aدوره ها
نام دوره

طول مدت

دانشگاه يا موسسه آموزشي

شهر

كشور

تاريخ

دوره روش تحقیق

 24ساعت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1382

دوره آشنایی با
بانکهای اطالعاتی
و ژورنالهای
پزشکی

 24ساعت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1382

 .aكارگاه ها
نام كارگاه

طول مدت

دانشگاه يا موسسه آموزشي

شهر

كشور

تاريخ

کارگاه اخالق و
آداب معلمی

 5ساعت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همدان

ایران

1389

کارگاه مهارتهای
مشاوره

 7ساعت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همدان

ایران

1389

کارگاه بازی
درمانی

 10ساعت

موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس

مشهد

ایران

1388

کارگاه روان
درمانی تحلیلی

 10ساعت

موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس

مشهد

ایران

1388

کارگاه جستجوی
منابع الکترونیک

 5ساعت

مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی
دانشگاه تهران

تهران

ایران

1387

کارگاه Extra

 8ساعت

انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

تهران

ایران

1386

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
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Marital
کارگاه فرزند
پروری موفق

 16ساعت

انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

تهران

ایران

1386

کارگاه اختالالت
خلقی

 4ساعت

انجمن علمی روانپزشکی ایران

تهران

ایران

1385

کارگاه سوگ

 4ساعت

انجمن علمی روانپزشکی ایران

تهران

ایران

1384

کارگاه Neuro
Linguistic
Programming

 8ساعت

گروه تحقیقاتی عصب -روان شناختی وابسته به
پژوهشکده پردازش هوشمند عالیم

مشهد

ایران

1383

کارگاه
خودشناسی به
روش یونگ

 4ساعت

گروه تحقیقاتی عصب -روان شناختی وابسته به
پژوهشکده پردازش هوشمند عالیم

مشهد

ایران

1383

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

تهران

ایران

1383

کارگاه رواندرمانی  16ساعت

شناختی-رفتاری
زوج درمانی
کارگاه رواندرمانی  16ساعت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

تهران

ایران

1384

شناختی-رفتاری
افسردگی
کارگاه رواندرمانی  16ساعت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

تهران

ایران

1384

شناختی-رفتاری
اضطراب
کارگاه جستجو
در مدالین با نرم
افزار

 4ساعت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

Reference
Manager

 .4مرتبه علمي دانشگاهي
سال

دانشگاه

رتبه دانشگاهي

-1394تاکنون

استاديار روانپزشكي

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مشهد

1389-1393

استاديار روانپزشكي

دانشگاه علوم پزشکی همدان
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1383

) EDC(مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز پژوهش در آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

) انتشارات(بر اساس سبک ونكوور.5
 مقاله ها.a
 در مجالت فارسي.i
 اکبرزاده،  احمدی راضیه،  ترابیان سعادت، مزده مهردخت، ساالری الهام، بزازی نوشین-1
. مجله چشم پزشکی بینا. بررسی علل پلک زدن مکرر در کودکان و نوجوانان همدانی. سیامک
.31-5  صفحات:)۱ ( شماره۱۹  دوره،1392 پاییز
Fayyazi A, Salari E, Khajeh A, Ghajarpour A. A comparison of risperidone and buspirone
for treatment of behavior disorders in children with phenylketonuria. Iranian Journal Child
Neurology 2014; 8(4): 33-38.
2-

3- Manteghi A, Shaker M.T, Kuhestani L, Salari E. Beneficial Antipsychotic Effects of
Omega-3 Fatty Acids Add-On Therapy for the Pharmacological Management of Patients With
Schizophrenia. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2008; 2(2): 35-40.
 آیا در بیمارانی که با شکایت از. ساالری الهام، ثمری علی اکبر، فیاضی بردبار محمد رضا، طالیی علی-4
 مجله اصول بهداشت. الگوی عالیم با توجه به فصل متفاوت است؟،افسردگی مراجعه می کنند
.35-40  صفحات:26  و25  شماره،1384  بهار و تابستان،روانی

) در مجالت انگليسي(يا ساير زبان ها.ii
1. Shakibaei F, Radmanesh M, Salari E, Mahaki B. Ginkgo biloba in the treatment of
attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. A randomized,
placebo-controlled, trial. Complement Ther Clin Pract. 2015 May; 21(2): 61-7. doi:
10.1016/j.ctcp.2015.04.001.
2. Talaei A, Mokhber N, Abdollahian E, Fayyazi Bordbar MR, Salari E. Attention
Deficit Hyperactivity Disorder: a survey on prevalence rate among male subjects in
elementary school (7-9 years old) in Iran. J Atten Disord. 2010; 13(4): 386-390.
3. Mokhber N, Carol N, Azarpajooh M, Salari E, Fayazi R, Shaleri M.T, Young
H. Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine
and carbamazepine in Iran. Neuropsychiatr Dis Treat . 2008; 4(1): 227-234.
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واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

 .aكتاب ها

 .3طرح های تحقيقاتي
عنوان طرح

مجری طرح

همكاران طرح

شهر

كشور

تاريخ

تاريخ

شروع

پايان

بررسی اثربخشی آموزش گروهی برنامه
 FRIENDSبه مادران کودکان مبتال به
اختالالت اضطرابی در کاهش اضطراب در
مقایسه با گروه کنترل.

زهرا شهریور

الهام ساالری،
جواد محمودی
قرایی ،میترا
سپاسی

تهران

ایران

86

بررسی همبستگی پلی مورفیسم های ژن
 BDNFبا اختالل خلقی دو قطبی نوجوانان
سنین  18-12سال،

اسناعیل
شاهسوند

الهام ساالری،
والنتین آرتونیان

تهران

ایران

87

88

 .4سخنراني و پوستر
 .iكنفرانس های داخلي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

سخنرانی "وارد نمودن والدین در مداخالت رواندرمانی کودک و نوجوان " ،دومین همایش مداخالت غیردارویی در روانپزشکی کودک و
نوجوان ،آذر .94
سخنرانی "فارماکوتراپی پرخاشگری در کودکان و نوجوانان" ،دومین همایش دارو درمانی در روانپزشکی کودک و نوجوان ،اردیبهشت
.93
سخنرانی "مدارا با بیماریهای مزمن در کودکان و نوجوانان" ،ششمین کنگره روانپزشکی کودک و نوجوان ،شهریور .92
سخنرانی "درمانهای سایکوفارماکولوژیک در اختالالت نورولوژیک کودکان" ،پنجمین کنگره روانپزشکی کودک و نوجوان ،مهر .91
سخنرانی با عنوان " PTSDدر کودکان" ،کنفرانس مشکالت روانشناختی در حوادث و بالیا ،بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،اسفند .92
سخنرانی با عنوان "واکنش سوگ در کودکان" ،کنفرانس دادن خبر بد ،بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی
همدان ،مهر .92
سخنرانی با عنوان "اورژانس های روانپزشکی در کودکان و نوجوانان" ،کنفرانس اورژانس های روانپزشکی ،بازآموزی مدون ویژه
پزشکان عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دی .91
سخنرانی با عنوان "دارو درمانی در  ،"ADHDکنفرانس دارو درمانی در اختالالت روانپزشکی ،بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،آبان .91
سخنرانی با عنوان "استیموالنت ها و داروهای ضد افسردگی دیگر" ،برنامه مدون دارو درمانی اختالالت عصبی ،بازآموزی مدون ویژه
داروسازان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،شهریور .91
سخنرانی با عنوان "ارتباط و دلبستگی"  ،کنفرانس مراقبت کانگورویی شیرخوار ،بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان ،اردیبهشت .91
سخنرانی با عنوان "افسردگی در کودکان و درمان آن" ،کنفرانس افسردگی ،بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی ،دانشگاه علوم
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دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

.22

پزشکی همدان ،مهر .90
سخنرانی با عنوان "اختالالت مرتبط با مواد استنشاقی" ،کنفرانس اختالالت مرتبظ با مواد ،بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،مهر .90
سخنرانی با عنوان "اختالل بیش فعالی-کم توجهی" ،کنفرانس های هفتگی بیمارستان فرشچیان ،تیر .90
سخنرانی "اختالل بیش فعالی-کم توحهی در بزرگساالن" ،همایش مشترک روانپزشکی -نورولوژی -جراحی مغز و اعصاب دانشگاههای
همدان و کرمانشاه ،دی .89
سخنرانی در کارگاه "مهارت های فرزندپروری" (سنین نوجوانی) برای مشاورین مرکز بهداشتی استان زاهدان ،مرکز بهداشت زاهدان،
اسفند .88
سخنرانی در کارگاه "مهارت های فرزندپروری" (سنین کودکی) برای مشاورین مرکز بهداشتی استان زاهدان ،مرکز بهداشت زاهدان،
دی .88
سخرانی با عنوان "دمانس و تروما به سر" ،همایش انجمن روانپزشکی ایران ،شاخه خراسان رضوی ،مشهد ،اسفند .88
سخنرانی با عنوان "جنبه های نوروسایکیاتریک تروما به سر" ،همایش انجمن روانپزشکی ایران ،شاخه خراسان رضوی ،مشهد ،شهریور
.86
سخنرانی با عنوان "مسئولیت کیفری و اختالالت روانپزشکی" ،همایش انجمن روانپزشکی ایران ،شاخه خراسان رضوی ،مشهد ،اسفند
.85
سخنرانی با عنوان "چگونه با نوجوانمان رفتار نماییم" ،دبیرستان تیزهوشان مشهد ،اسفند .85
سخنرانی هایی با عناوین "سایکوز و جرم"" ،اختالالت خلقی و جرم"" ،اختالالت شخصیت و جرم" ،سوء مصرف مواد و جرم""،عقب
ماندگی ذهنی و جرم"" ،دمانس"" ،اختالل اضطرابی پست تروماتیک" ،بازآموزی ویژه پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی استان
خراسان ،سازمان پزشکی قانونی مشهد ،اسفند .85
سخنرانی با عنوان "روانپزشکی قانونی" ،بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دی .85

 .iiكنفرانس های بين الملل

 .5پايان نامه های دانشجويي
رشته

نام دانشجو

مقطع

تاريخ دفاع

عنوان

مهرسا رادمنش
(مشاور)

روانپزشکی

دستیار تخصصی

بررسی و مقایسه اثربخشی جینکو بیلوبا و
پالسبو در درمان اختالل بیش فعالی-کم
توجهی

94

شاهرخ اکبریان
(مشاور)

روانپزشکی

دستیار تخصصی

بررسی و مقایسه اثربخشی افزودن
ریسپریدون و پالسبو در بیماران تحت درمان
با متیل فنیدیت

93

اطفال

دستیار تخصصی

بررسی و مقایسه اثربخشی ریسپریدون و
بوسپیرون در درمان مشکالت رفتاری
کودکان مبتال به فنیل کتونوریا

92

عبدی قجرپور
(راهنما)

 .6طرح های تحقيقاتي در دست اجرا:
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دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

 .7تجربيات

 .aآموزشي
عنوان درس

محل تدریس

تعداد واحد

مدت تدریس

رشته تحصیلی

مقطع

کارورزی روانپزشکی

بیمارستان 22
بهمن

هر ماه
 4واحد

 11ماه

پزشکی

کارورزی

کارآموزی روانپزشکی

بیمارستان 22
بهمن

هر ماه
 3واحد

 11ماه

پزشکی

کارآموزی

تئوری روانپزشکی

دانشکده پزشکی

 2واحد

 11ماه

پزشکی

کارآموزی

 4سال

روانپزشکی

تخصصی

روانپزشکی کودک و نوجوان

دانشگاه علوم
پزشکی همدان

 2واحد

 4سال

گفتار درمانی

کارشناسی

روانپزشکی کودک و نوجوان

دانشگاه علوم
پزشکی همدان

 1واحد

 4سال

کار درمانی

کارشناسی

دستیاری تخصصی
روانپزشکی

بیمارستان
فرشچیان

 .bكلينيكي و عملي
 -1اشتغال در کلینیک ویژه امام و درمانگاه بیمارستان فرشچیان همدان به عنوان روانپزشک کودک و
نوجوان به مدت چهار سال
 -2اشتغال در اداره پزشکی قانونی مشهد به عنوان روانپزشک به مدت دو سال
 -3اشتغال در اداره پزشکی قانونی نیشابور به عنوان پزشک عمومی به مدت دو سال و چهار ماه

 .cساير

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
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دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

 .8پست علمي  -اداری
تاريخ شروع

عنوان پست

محل خدمت

تارخ خاتمه

عضویت در مرکز تحقیقات علوم رفتاری و سوء مصرف
مواد همدان

90

94

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مسئول آموزش دستیاری تخصصی

92

94

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مسوول واحد روانپزشکی قانونی

88

89

اداره پزشکی قانونی مشهد

 .9تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه:
عنوان

نوع

زمان
1389

تقدیر نامه

رتبه دوم آزمون بورد فوق تخصصی کودک و نوجوان

.10

عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي
عنوان

مكان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاريخ خاتمه

تاريخ شروع

عضو سازمان نظام پزشکی ایران

1379

تاکنون

عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

1385

تا کنون

1387

تا کنون

عضو انجمن علمی روانپزشکی کودک

.11

عالئق تحقيقاتي

.12

فعاليت های اجتماعي و فرهنگي

.13

توصيه نامه علمي

نام و نام خانوادگی
ردیف
معرف

رتبه
دانشگاهی

رشته
تحصیلی

آدرس و تلفن محل کار

آدرس و تلفن منزل

آدرس پست
الکترونیکی و
سایت شخصی

1
2

.14

تسلط به زبان های بين المللي
نوع مدرک

تاريخ دريافت مدرک

مكان دريافت مدرک

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
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نمره

واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
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