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اطالعات فردي: •  
در یزد 1346متولد سال   

با دو فرزند متأهل  

تهران، اوین، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانپزشکی  

22180140تلفن:   

aramirab@uswr.ac.ir/   aramirab@gmail.com       

 

• :سوابق تحصیلی   

1(  ،گیل کانادا دوره فلوشیپ روانپزشکی سالمندان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاري دانشگاه ایالتی نیویورك و دانشگاه مک 
میالدي 2001تا  2000  

2(    1374بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهریور ماه  

3( 1370دکتراي پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بهمن ماه     

 

• :سوابق آموزشی   

1( 1392و توانبخشی از شهریور ماه  استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی   

2( 1386و توانبخشی از آذر ماه  روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی شیار گروهدان   

3( 1376استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مهر ماه    

 



• عضویت در مراکز تحقیقاتی:   

1( 1393عضو هیئت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات سالمندي از سال    

2(   1391ت مدیریت رفاه اجتماعی از سال عضو هیئت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقا 

3( 1387عضو هیئت علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات تعیین کننده هاي سالمت اجتماعی از سال    
  

• عضویت در انجمن هاي علمی و صنفی:   

1(   1370عضو سازمان نظام پزشکی ایران از سال  

2(   1373عضو انجمن روانپزشکان ایران از سال  

 

• :سوابق بالینی   

1(   1376مهر ماه از  تهران رستان روانپزشکی رازيروانپزشک بیما 

2( 1376مهر ماه  تا 1373روانپزشک بیمارستان هاي شهرستان سیرجان از اسفند ماه    

 
 

• :سوابق اجرایی   

1( 1396ز سال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی امعاون آموزشی    

2( 1394تا  1393ز سال دبیر هیات ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ا   

3( 1394تا  1393از سال رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی    

4( 1394تا  1393امور هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  مرکز رئیس   

5(   1391از سال  انبخشیزاري آزمون دکتري سالمندي دانشگاه علوم بهزیستی و تونماینده معاون آموزشی دانشگاه در کمیته علمی برگ 

6(   1380از سال  نماینده اداره کل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته روانپزشکی 

7( 1394تا  1389از سال  مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي یکبخش آموزشی قانون رئیس    

8( 1389از سال  مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازيمشاور آموزشی و پژوهشی ریاست    

9( 1394تا  1388دبیر شوراي پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال    

1384از سال  مسئول حوزه پژوهش و ارزیابی در خصوص ارزشیابی درونی گروه روانپزشکی )10  

1389تا  1383از سال  رئیس بلوك سالمندان زنان مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي )11  

1380از سال  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بیرخانه پژوهشی پویشنماینده د  )12  

  1381تا  1378از سال  رئیس کمیته آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي )13

1380تا  1378از سال  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مسئول امور دستیاران گروه روانپزشکی )14  

1381تا  1378از سال  موزشی و درمانی روانپزشکی رازيعضو هیئت رئیسه مرکز آ )15  

1381تا  1378از سال  معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي )16  

   1376تا  1375عضو  هیئت مدیریه نظام پزشکی شهرستان سیرجان از سال  )17

1376تا  1375قائم مقام رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیرجان از سال  )18  

1376تا  1375رئیس بیمارستان آیت اله کاشانی شهرستان سیرجان از سال  )19  

1376تا  1374پزشک معتمد بیمارستان هاي شهرستان سیرجان از سال  )20  

1376تا  1374سرپرست تیم بهداشت روان شهرستان سیرجان از سال  )21  

1376تا  1374 عضو  متخصص شوراي پزشکی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال )22  

1376تا  1374عضو  متخصص کمیسیون پزشکی حجاج شهرستان هاي استان کرمان از سال  )23  

1376تا  1374عضو  متخصص کمیسیون پزشکی بدوي سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال  )24  

1376تا  1374رئیس بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان سیرجان از سال  )25  

 



• :علمی يعضویت در کمیته ها   

1( 1394سال ازهیات ممتحنه بورد تخصصی روانپزشکی کشور  عضو   

2( 1393علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  دانشگاهرفیع پایه و رکود علمی کمیته تعضو    

3( 1393دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  EDCکمیته رشد و بالندگی اساتید  عضو   

4( 1393اه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال شوراي سیاستگزاري معاونت آموزشی دانشگ عضو   

5(     1393کمیته سیستم شعاع دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  

6( 1392توانبخشی از سال دانشگاه علوم بهزیستی و  آموزش تخصصی شورايعضو    

7( 1391 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  Scientific Writingعضو کمیته    

8(       1391بالینی هیئت ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  تخصصی گروه پزشکی و کمیتهعضو  

9( 1389 کمیته پذیرش دانشجوي دوره دکتري تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در سالعضو    

1388کمیته توانبخشی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي از سال عضو  )10  

1387در سال  کمیته مشاوره و رابط انجمن علمی روانپزشکان ایرانعضو  )11  

  1386کمیسیون تخصصی روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از سالعضو  )12

1386کمیته پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي از سال عضو  )13  

1386علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  کمیته امتحانات دستیاري گروه روانپزشکی دانشگاهعضو  )14  

1385گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال   OSCEکمیته برنامه ریزي و برگزاري عضو  )15  

  1385کمیته برنامه ریزي راهبردي گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سالعضو  )16

  1385زبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال  شوراي پژوهشی پژوهشکده گفتار وعضو  )17

1384کمیته پژوهش هاي دستیاري دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  )18  

1384دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال   "حوادث غیر مترقبه"گروه کانونی پژوهش عضو  )19  

1384ی و درمانی روانپزشکی رازي از سال کمیته دارو، درمان و تجهیزات بیمارستان آموزشعضو  )20  

  1384کمیته اصلی مدیریت کیفی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي از سال عضو  )21

1383کمیته اصلی سیاست گزاري درمان بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي از سال عضو  )22  

1382شوراي علمی مؤسسه داریوش از سال عضو  )23  

  1381رعی درمان هاي داروئی ستاد ساماندهی و توانبخشی بیماران مزمن روانی از سال کمیته فعضو  )24

1380کمیته شوراي پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  )25  

1380کمیته ارزشیابی کار پزشکان مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي از سال عضو  )26  

1379ارزشیابی درونی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي در سال کمیته نظارت و عضو  )27  

1378کمیته تخصصی بررسی طرح هاي پژوهشی و توانبخشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال عضو  )28  

1378کمیته مرگ و میر مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازي از سال عضو  )29  

1377اندهی بیماران روانی داراي سیر ازمان از سال کمیته تخصصی سامعضو  )30  

 

• دبیر علمی کنگره ها:   

1( دبیر علمی سی و چهارمین کنگره ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران   
1396 مهر ماه 28لغایت  25  

انجمن علمی روانپزشکان ایران  
 

2( دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت)   
1391دي ماه  5  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

3( دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (مستند سازي خطاي پزشکی)   
1391آذر ماه  21  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   
 



4( CPRدبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه احیاء قلبی ریوي    
1391آذر ماه  17  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

5( در سومین دوره آموزشی بهداشت و سالمت سالمندان "اختالالت شایع روانپزشکی در سالمندي"دبیر علمی دوره آموزشی    
1385بهمن ماه  27لغایت  25  

مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

6( دبیر علمی بازآموزي مدون روانپزشکی ویژه روانپزشکان   
1385آبان ماه  18لغایت  16  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاري انجمن روانپزشکان ایران  
 

7( درمان و توانبخشی ‚دبیر علمی اولین کنگره سراسري اسکیزوفرنیا     
1381آذر ماه  25لغایت  23  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

8( دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی   
1379تیر ماه  5ایت لغ 4  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

9( دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی   
1378اسفند ماه  17لغایت  16  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی )10  
1378بهمن ماه  17لغایت  16  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

 

• عضویت در کمیته هاي علمی کنگره ها:   

1( مین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانپنجسی و     
1397مهر ماه  29لغایت  26  

سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانهمایش   
 

2( سی و  چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران   
1396مهر ماه  28لغایت  25  

ن علمی روانپزشکان ایرانسالیانه انجمهمایش   
 

3( اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهاي پر خطر   
1396اردیبهشت ماه  15لغایت  13  

دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  
 

4( سی و  سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران   
1395مهر ماه  30لغایت  27  

انسالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرهمایش   
 

5( سی و  دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران   
1394مهر ماه  24لغایت  21  

سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانهمایش   
 

6( بیست و هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران   
1389آبان ماه  5لغایت  2  

سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایرانهمایش   
 

7( مایش کشوري رفتارهاي پر خطرسومین ه   
1388اسفند ماه  20لغایت  18    
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد   

 
8( اولین کنگره کشوري پیشگیري از اعتیاد   
1388اسفند ماه  6لغایت  4  
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   



 
9( چهارمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بالیا    

1388ماه  آذر 26لغایت  24  
بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 
اولین سمینار ملی اسکیزوفرنیا و اختالالت خلقی مزمن، ارائه خدمات و توانبخشی روانی اجتماعی )10  
1388اردیبهشت ماه  31لغایت  29  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

هانکنگره بررسی مسائل سالمندي در ایران و ج )11  
1386اسفند ماه  8لغایت  7  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

اولین همایش اختالل استرس پس از حادثه )12  
1386بهمن ماه  28  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   
 

سومین کنگره خانواده و سالمت جنسی )13  
1386آذر ماه  8لغایت  6  

دانشگاه شاهد  
 

کنگره سالمندي )14  
1386آبان ماه  3لغایت  1  

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
 

همایش سالیانه روانپزشکی )15  
1385آذر ماه   3 لغایت آبان ماه  30  

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران  
 

اولین سمینار تخصصی پژوهش هاي اعتیاد )16  
1384اسفند ماه  21لغایت  20  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مؤسسه داریوش  
 

المللی بررسی مسائل سالمندي در ایران و جهان دومین کنگره بین )17  
1384اسفند ماه  16لعایت  15  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

سومین همایش سراسري اعتیاد )18  
1383بهمن ماه  9لغایت  7  

دانشگاه علوم پزشکی یزد  
 

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران )19  
یافته هاي نوین در روانپزشکی  

1383آذر ماه  5لغایت  2  
انجمن علمی روانپزشکان ایران  

 
برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشکی ویژه پزشکان عمومی  )20  
  1383تیر ماه  12لغایت  10

بهداري کل ناجا با همکاري انجمن روانپزشکی ایران  
 

همایش بازآموزي و تازه هاي روان نژندي ها و اختالالت وابسته به استرس )21  
1383اه اردیبهشت م 13  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاري انجمن روانپزشکان ایران  
 

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران )22  
مدیریت درمان در روانپزشکی  

1382آذر ماه  13لغایت  11  
انجمن علمی روانپزشکان ایران  

 
همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیري از اعتیاد )23  
1382اردیبهشت ماه  31  

شوراي آموزش و فرهنگ پیشگیري از اعتیاد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با همکري باشگاه اندیشه  
 
 



همایش مسائل خوابگاهی )24  
1381اسفند ماه  19لغایت  18  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

اولین کنگره سراسري اسکیزوفرنیا، درمان و توانبخشی )25  
1381دي ماه  5لغایت  3  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران )26  
همایش درمان هاي داروئی در روانپزشکی  

1381آذر ماه  20لغایت  18  
انجمن علمی روانپزشکان ایران  

 
کنگره بررسی مسائل سالمندي در ایران و جهان )27  
1381مهر ماه  10لغایت  9  

گاه علوم بهزیستی و توانبخشیدانش  
 

سمینار اعتیاد، سبب شناسی و درمان )28  
1380خرداد ماه  31لغایت  30  

دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سازمان بهزیستی استان لرستان  
 

سمینار بهداشت سالمندان )29  
1379دي ماه  11لغایت  10  

دانشگاه علوم پزشکی همدان  
 

همایش سه روزه ترك اعتیاد )30  
1379آبان ماه  9،  16و  23  

دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاري انجمن پزشکان عمومی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج  
 

سمینار اعتیاد، پیشگیري و درمان )31  
1379آبان ماه  2لغایت  1  

دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بهزیستی استان آذربایجان شرقی  
 

سمینار پیشگیري، آگاه سازي و درمان اعتیاد  )32  
1379تیر ماه  5لغایت  4  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

همایش اختالالت نافذ رشد کودکان با ناتوانی هوشی )33  
1379اردیبهشت ماه  21لغایت  20  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

گردهمائی معرفی بیماري هاي اعصاب و روان سالمندان )34  
1379اردیبهشت ماه  9لغایت  8  

بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه علوم   
 

سمینار پیشگیري، آگاه سازي و درمان اعتیاد  )35  
1378اسفند ماه  17لغایت  16  

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
 

سمینار پیشگیري، آگاه سازي و درمان اعتیاد )36  
  1378بهمن ماه  17لغایت  16

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی  
 

 

• :تتألیفا   

1( مبانی طراحی معماري مراکز خدماتی روزانه سالمندان مشاور کتاب   
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنناشر: انتشارات   

1389  
 

2( ی معماري ساختمان هاي مناسب سالمندانضوابط طراح   
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  

1387  



3( یژه پزشکان)راهنماي مراقبت از بیماري هاي روانپزشکی بزرگساالن (و   
ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

1387  

4) WHO (2006), Chapter 6: Disaster Mental Health Care in Iran: Responses Based on Needs, Advances in 
Psychological and Social Support after Disasters, Editors: Dr. Joseph O. Prewitt Diaz, Dr. R Srinivasa Murthy, Dr. 
Rashmi Lakshminarayana. 

 
5( . . .حشیش تا به حال خوانده اید؟   

ناشر: انتشارات کوشاي فردا  
1384بهار   

 
6( . . .کافئین تا به حال خوانده اید؟    

ناشر: انتشارات کوشاي فردا  
1383بهار   

 
7( بهداشت روانی )کتابچه آموزشی متخصصین پزشکی و بهداشت روانی در جریان بالیاي طبیعی (    

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
1378ـ  1379  

 
8( ( کتابچه آموزشی مدیران اجرائی ) هداشت روانی در جریان بالیاي طبیعیب   

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
1378ـ  1379  

 

 

• :ترجمه ها   

1( DSM-IVدستنامه تشخیص افتراقی    

  سالمی اراتانتش: ناشر

DSM-IV Handbook of differential diagnosis 

Michael B.First , M.D.                                    

Harold A.Pincus , M.D.                                                 
 

•   علمی: مقاالت 

الف) فارسی:  

1( ، حسین ملک افضلی، معصومه دژمان، حمیرا سجادي، فرحناز محمدي، حسن میراب زاده آرش آمنه ستاران فروزان، منیر برادران افتخاري،  
تحقیقات رفیعی، مریم رجبی، لیدا متقیان، الهام حبیبی، کتایون فالحت. بررسی اثر بخشی مداخالت اجتماع محور در ارتقاي سالمت روان زنان. مجله 

.33تا  26ه هاي ، صفح1394، بهار 1، شماره 18نظام سالمت حکیم، دوره   

2( بیمارستان روانپزشکی رازي در گذر تاریخ. مجله روانپزشکی و روانشناسی . دکتر آرش میراب زاده  جعفر باباپور، دکتر محمدرضا خدایی، دکتر  
.282 تا 276، صفحه هاي 1393، پائیز 3بالینی ایران، سال بیستم،  شماره   

3( تهران،  22زان، منیر برادران افتخاري. روش هاي مقابله با استرس در زنان متاهل منطقه آمنه ستاره فرو ،معصومه دژمان ،آرش میراب زاده 
.316تا  301، صفحه هاي 1392، زمستان 54سال چهاردهم، شماره  ء سالمت روان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، رویکرد اجتماع در ارتقا  

4( ، نرگس پورحیدري، ندا علی بیگی، محمد رضا شیخی. مقایسه اثر درمانی فلووکسامین زادهآرش میراب  رضا خدایی اردکانی، عماد ثنایی، محمد  
.50تا  43، صفحه هاي 1394، تابستان 2، شماره 3و پاروکستین در درمان بیماران مبتال به تریکوتیلومانیا. مجله روان پرستاري، دوره   

5( زهره محمودي. خشونت خانگی در دوران بارداري ، دکتر آرش میراب زادهمرادي،  ماهرخ دولتیان، دکتر حمیرا سجادي، زینب علیفرنوش معافی،  
، سال نوزدهم، )و عوامل مرتبط با آن در ایران، بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

.36تا  25صفحه هاي  ،1393 ،97، پی در پی 1شماره   

6( ، بهمن بهمنی، الهام ابطحی، گیتا صدیقی، جعفر میرزایی. بررسی تاثیر مواجهه آرش میراب زاده دایی اردکانی، محمد سعید خانجانی، محمد رضا خ 
 10، صفحه هاي 1392، زمستان 2، شماره 6ز، دوره ناشی از جنگ. نشریه علمی پژوهشی طب جانبا PTSDبا محل رویداد آسیب زا در کاهش عالئم 

.17تا   



7( یابی . ارزدکتر آرش میراب زادهمحمد رضا خدایی اردکانی، دکتر محمد کامران درخشان، دکتر امید رضایی، دکتر بهروز دولتشاهی،  دکتر 
فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره . Iوضعیت عملکرد اجرایی بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا و مقایسه آنان با بیماران مبتال به اختالل دوقطبی 

  .79تا  73، صفحه هاي 1392، زمستان 3ماره ، ش4

8( زهره محمودي. بررسی همبستگی عزت  ،فرنوش معافی ،حمید علوي مجد ،حمیرا سجادي ،آمنه ستاره فروزان ،آرش میراب زاده ،ماهرخ دولتیان 
 ، 1392مرداد و شهریور  ، 93پی در پی  ، 3شماره  ، 18سال  ،نفس با استرس درك شده در بارداري و راه کارهاي مقابله با آن. نشریه پژوهنده

.59تا  53صفحه هاي   

9( فرنوش معافی. نقش خشونت خانگی در بارداري بر  ،حمید علوي مجد ،حمیرا سجادي ،آمنه ستاره فروزان ،آرش میراب زاده ،ماهرخ دولتیان 
 ،پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتینگاهی به مطالعات دهه اخیر در ایران. نشریه علمی و پژوهشی  ،پیامدهاي مادري و جنینی

.55تا  42صفحه هاي  ، 1391ویژه نامه زمستان  ، 79شماره  ، 22دوره   

 ،مروئه وامقی ،کتایون فالحت ،نیلوفر پیکري ،شیرین جاللی نیا ،حسین ملک افضلی ،منیر برادران افتخاري ،آمنه ستاره فروزان ،معصومه دژمان )10
چالش ها و درس هاي آموخته شده.  ،نقاط قوت ،برنامه هاي اجتماع محور مشارمتی مرتبط با سالمت در جمهوري اسالمی ایران .آرش میراب زاده

.191تا  185، صفحه هاي 1391پائیز  ، 3شماره  ، 15دوره ،فصلنامه حکیم  

در بیماران  Sox5ژن  Coiled Coil Dimerization Domainو   HMG-box، مینا اوحدي. بررسی ناحیه آرش میراب زادهزیبا نریمان صالح فام،  )11
.  51تا  46، صفحه هاي 1391بهار و تابستان  ، 2شماره  ، 1دوره ،مبتال به سایکوز.مجله مطالعات ناتوانی  

ختالل استرس ، امید رضائی، محمد کفاشی. تأثیر پرازوسین بر روي عالئم کلینیکی اآرش میراب زادهمحمد رضا خدایی اردکانی، سعید فرجی،  )12
.  61تا  54، صفحه هاي 1390، بهار 11پس از سانحه. فصلنامه ي علمی پژوهشی طب و جانباز. سال سوم، شماره   

 ، کاظم ملکوتی. مطالعه منطقه اي، جمعیت شناختی و همه گیر شناختی برخی اختالالت روانپزشکی در شهرك اکباتان تهران.آرش میراب زاده  )13
.66تا  56،  صفحه هاي 1388، پائیز  13ال چهارم، شماره سالمندي ایران، س مجله  

. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تغییر , پریسا پاکدل, کتایون خوشابی, محمدرضا خدایی, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعیآرش میراب زاده )14
 سوم، شماره هفدهم، دوره شهید صدوقی یزد. یدرمان بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مجله تشخیص اختالالت خلقی به اسکیزوفرنیا،

.167تا  158 صفحات  ،1388 تابستان  

 ها نمونه سازي همسان براي Propensity Scoreاز  استفاده, فتوحی اکبر. میراب زاده آرشخرم خورشید حمیدرضا,  محمد کاظم,, کمالی کورش )15
-4(6 ;1387زمستان و پاییز  مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیشاهدي،  مورد یک مطالعه در 3:(11- 18.  

-آمیختگی فکر. دکتر آرش میراب زادهدکتر فاطمه قدیري،  )16 -عمل در اسکیزوفرنیا و اختالل وسواسی  اجباري، فصلنامه روانشناسی کاربردي،  
.416ا ت 405، صفحات 1386، پائیز و زمستان 5و 4، شماره 1دوره   

, شهرام ایرانی، مرسده سمیعی، گلناز فیض زاده. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان بیمارستان روانپزشکی آرش میراب زاده )17
 64، صفحات 29شماره مسلسل ، 1386دوره هشتم، ویژه نامه توانبخشی در بیماري ها و اختالالت روانی،  رازي، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی،

.70تا   

, گیالنی پور مهسا. بررسی نقش عوامل عوامل سرشتی و سایر عوامل خطرساز در کودکان مبتال , مرادي شهراممیراب زاده آرش, خوشابی کتایون )18
-11:)2(14 ;1386تابستان  به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 15.  

فصلنامه  ، گناز فیض زاده. مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران،آرش میراب زادهئه وامقی، علی فیض زاده، مرو )19
. 325تا  305، صفحات 1386، بهار 24علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  سال ششم، شماره   

، عزیزه افخم ابراهیمی، دکتر طاهر کهانی الدین شمس صلواتی، مژده ،زاده میراب آرش دکتر الهی، فتح پریدخت ملکوتی، کاظم سید دکتر )20
 خدمات و پزشکی علوم پزشکی دانشگاه دانشکده پژوهشی مجله سؤالی در ایران. 15فرم  ;)GDSزندي. هنجاریابی مقیاس افسردگی سالمندان (

.368تا  361صفحات ، 1385، زمستان 4، شماره 30دوره  بهشتی (پژوهش پزشکی)، شهید درمانی بهداشتی  

بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عاملی  کهانی الدین شمس صلواتی، مژده، الهی فتح پریدخت ،زاده میراب آرش دکتر ملکوتی، کاظم سید دکتر )21
.21تا  11، صفحات 1385، پائیز 1سالمندان ایران، سال اول، شماره  مجله  سؤالی در سالمندان ایرانی، 28فرم  (GHQ)مقیاس سالمت عمومی   

، یداله فرهادي، فربد فدایی، مرتضی کریمی، فرید براتی. بررسی عوارض جانبی کلوزاپین در مراحل مختلف درمان در نمونه آرش میراب زاده  )22
تا  39ت ، صفحا1385، خرداد و تیر 52اي از بیماران اسکیزوفرنیک مقاوم به درمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 

47.  

سال مبتال به اختالل روانپزشکی مزمن  55مطالعه مشخصات زمینه اي بیماران باالتر از . , گلناز فیض زاده, مرسده سمیعیآرش میراب زاده  )23
.48تا  43، صفحات 1384، تابستان 2بستري در بیمارستان روانپزشکی رازي، مجله فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان، سال نهم، شماره   

بررسی اثر بکلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، سال  .آرش میراب زاده، لناز فیض زادهگ )24
.28تا  24، صفحات 1382چهارم، شماره چهاردهم و پانزدهم، پائیز و زمستان   

اجعه به مطب روانپزشکی در تهران و یک شهرستان، فصلنامه , گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی مقایسه اي نحوه مرآرش میراب زاده )25
.55تا  48   صفحات، 1381پژوهشی توانبخشی، سال سوم، شماره دهم، پائیز   

، دکتر تقی یاسمی، دکتر لیال خواصی. بهداشت روانی در بالیاي طبیعی (مروري بر کوشش هاي جهانی و برنامه هاي ملّی) دکتر آرش میراب زاده )26
.115تا  105، صفحات 1381، تابستان 4علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اول، شماره فصلنامه   



 ،،گزارش دو مورد اختالل ساختگی با تظاهرات ریوي مشابهدکتر آرش میراب زادهزحمتکش،   مهدي محمد ، دکترافشار احتشامی امین دکتر )27
.522تا  515، صفحات 1380، زمستان 27مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال هشتم، شماره   

. تغییرات توجه و حافظه در اوتیسم، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال دوم، شماره ششم و هفتم، پائیز و زمستان دکتر آرش میراب زاده )28
.56تا  51، صفحات 1380  

وزاپین بر عالئم اسکیزوفرنیا، مجله حکیم، ، فرید براتی. تفاوت زمانی در تاثیر کلآرش میراب زادهیداله فرهادي، فربد فدایی، مرتضی کریمی،  )29
. 176تا  169، صفحات 1378دوره دوم، شماره سوم، پائیز   

در مبتالیان به انفارکتوس میوکارد در   A . بررسی میزان شیوع و نقش الگوي رفتاري تیپدکتر آرش میراب زاده دکتر غالمحسین احمد زاده، )30
.74تا  70 صفحات ،1375، زمستان 45زشکی اصفهان، سال چهاردهم، شماره مقایسه با گروه کنترول، مجله دانشکده پ  
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