
 

 نتیجه نهایی عنوان مقاله نام و نام خانوادگی ردیف

 سخنرانی رفتاری در ایران -ها و چالش های روان درمانی شناختیمحدودیت رفتاری-دکتر عاطفه کمالو، روانپزشک و روان درمانگر شناختی 1

 پزشکی روان گروه علمی هیئت عضو-آنانلو شاهسوند اسماعیل دکتر 2

 گلبن عطیه دکتر-تهران پزشکی علوم دانشگاه

 آینده پزشکی روان یا پزشکی روان آینده

 

 سخنرانی

بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر جنسی، دانش و رویکرد نسبت به آن در بین  دکتر اسما محمدی –دکترمهدی عبدلی  3

 پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی چهار استان جنوب ایراندانشجویان اینترن 
 سخنرانی

بیدکی، حسین جعفری،  یاسینی، رضا مجتبی تفتی، سید فالح آتنا 4

 وکیلی محمود

 مقاوم افسردگی اساسی اختالل با بیماران بر تزریقی کتامین درمانی اثر بررسی

 درمان به

 سخنرانی

 مسعودندوشن،  جاللی حسین امیر -شعبانی امیر -فاطمه زارعین 5

 اصل، سولماز اعالئی احمدزاد
 سخنرانی ماه پس از ترخیص از بیمارستان 60توانایی یادآوری عالئم مانیا 

اشاره کوتاهی به انواع تروما و مبانی مغزی آن عناصر مشترک انواع روشهای  دکتر محسن ارجمند 6

 تروما تراپی

 سخنرانی

 مصاحبه بالینی ساختار یافته براینسخه فارسی بررسی مشخصات روانسنجی  (...دکتر امیر شعبانی)نویسنده مسئول.  دکتر سمیرا معصومیان.، 7

DSM-5(R) نسخه بالینگر (SCID-5-CV) 

 سخنرانی

روانپزشکی است ؟! ) نگاهی به آفت های آیا جهان امروز نیازمند مداخالت  دکتر نسرین دانش ، متخصص روانپزشکی  8

 رفتارجمعی و جامعه شناسی آن(

 سخنرانی

 Evaluation of Psychiatric Disorders Axis 1 in Ovum Donor النا مکوندی 9
Women 

 سخنرانی

 Smartphone addiction and its related factors in Tehran علی خردمند 10
university students 

 سخنرانی

به درمان با  پلیمورفیسم های تک نوکلئوتیدی در پاسخارتباط  یبررس افسانه رضایی کالت 11

 سمیاوت فیدر کودکان مبتال به اختالل ط دونیسپریر

 سخنرانی

 سخنرانی ICD-11طبقه بندی جدید اختالالت شخصیت در  علیرضا فرنام 12

تبیین دیدگاه خانواده های بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک در  نسیم موسوی 13

 خصوص ماهیت بیماری و عدم پذیرش درمان دارویی

 سخنرانی

 سخنرانی نوزادان ریه تکامل روند بر باردار رت در سرترالین مصرف تاثیر بررسی فالحتی علیرضا 14

 سخنرانی ایران در روانپزشکی اختالالت با آن ارتباط و اجتماعی سرمایه بدرفام رحیم دکتر 15

 سخنرانی سیستماتیک مرور ؛ نوجوانان و کودکان علیه خشونت از پیشگیری راههای فر زندی عاطفه دکتر 16

 


