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 چكيده:

روان پزشکی نوين ايران با تاسيس . در ايران تاريخ روانپزشکی قدمتی همچون طب دارد بيان مسئله :
 عنوان به  سال ، ايران75 و ايران هم اكنون بعد از گدشت بالغ بر  آغاز شد١٣١٣دانشگاه تهران در سال 

 زمينه هاي در كه ريزي هايي برنامه شناخته مي شود و كليه روانپزشكي جهاني انجمن مركزي آسياي نماينده
 كشورهاي تمامي بر عالوه مي گيرد صورت ايران روانپزشكان انجمن سوي از رواني بهداشت ارتقاي
عليرغم بار بيماري . برمي گيرد در نيز را مركزي آسياي و فارس خليج حاشيه كشورهاي ايران،  همسايه

شديدي كه بيماري هاي رواني بر كشور وسيستم خدمات كشوري وارد كرده اند همچنان از نظر حمايت هاي 
دستگاه هاي موجود رنج مي برد. اين طرح به ارائه وضعيت موجود رشته روان پزشكي و دستاورد هاي آن 

 مي پردازد. 1388در سال 

 براي تهيه گزارشي جامع از وضعيت موجود روانپزشكي ايران، در قدم اول اطالعات مرتبط روش شناسي:
با شاخص هاي كمي و كيفي جمع آوري شد. در اين راستا بر اساس تعاريف و راهكارهاي مدون ارائه شده و 

توسط معاونت تحقيقات و فن آوري رياست جمهوري به انجمن هاي علمي، پرسشنامه هايي جهت كسب 
اطالعات كمي و كيفي مربوط به شاخص ها ومذكور تدوين گرديد وداده ها از منابع و پايگاه هاي اينترنتي 

معرفي شده توسط همكاران انجمن جمع آوري و آناليز گرديد. روش مشابهي جهت استخراج داده هاي مقايسه 
با كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته مد نظر جهت آناليز انجام گرديد.  

اساس نتايج ارزشيابی مراکز تحقيقاتی علوم پزشکی بالينی کشور که فاقد رديف مستقل بودجه بر  نتايج طرح:
ز دانشگاه علوم پزشکی تهران در رديف اول ابا بيش از سه سال فعاليت رسمی مرکز تحقيقاتی روانپزشکی 

 مقاله مربوط به رشته روانپزشكي به زبان فارسي چاپ شد كه 313 تعداد88ست. در طي سال قرار گرفته ا
) مرتبط با حوزه پزشكي در حوزه علوم پايه و باليني. هم چنين full-text درصد از كل مقاالت كامل (1.5

 به زبان انگليسي 2010 تا ماه مارس 2009 مقاله در بين ماه مارس 423 نزديك تعداد مقاله 1388در سال 
 Impact ايندكسي شده كه متوسط ISI مقاله) در پايگاه اطالعات 266 درصد (62.9چاپ رسيده است كه 

factor درصد مقاالت اصيل 87 مقاله ذكر شده 423 مي باشد. از بين 1.3 مجالت چاپ شده معادل 
)Original Article ،  (5.5)درصد مقاالت مروري Review Article و ساير آنها به صورت كنفرانس يا (

) چاپ گرديده است. congress abstract مقاله به صورت خالصه كنگره (49نامه بوده است.به تعداد 

 

 واژگان: روان پزشكي، روان پزشكي اطفال، بار مالي بيماري ها
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مقدمه: - 1

 با تالش تني چند از روانپزشكان و پيشكسوتان روانپزشكي ايران 1345انجمن علمي روانپزشكان ايران در سال 

باهدف ارائه فعاليتهاي علمي ، تحقيقاتي وتخصصي روانپزشكي و بعنوان يك انجمن غيردولتي وغير انتفاعي 

 در بين انجمنهاي علمي و تخصصي ، از جمله فعال ترين 1365تشكيل گرديد وبر طبق مستندات موجود تا سال 

 با پيگيري 1375ها بود و روانپزشكي امروز ايران ، مديون پايه گذاران و گردانندگان آن مي باشد. در سال 

تعدادي از همكاران و پس از يك وقفه نسبتا طوالني كه ناشي از شرايط سياسي و اجتماعي كشور بود، مجددا 

انجمن احياء و شروع به فعاليت نمود و با توجه به افزايش تعداد روانپزشكان در سراسر كشور، اقدام به 

 استان شعب فعال و مرتبط 14عضوگيري و تشكيل شعبه در استانهاي مختلف نمود و در حال حاضر در بيش از 

با انجمن مركزي فعاليت دارند. با توجه به نياز به ارتقاء سطح علمي و آموزشي اعضاء، انجمن عالوه بر برگزاري 

 برنامه 10-15همايش ساليانه مستمر در اوايل آذر ماه هر سال ، همه ماهه جلسات سخنراني و هم چنين حدود 

بازآموزي در سال جهت افزايش آگاهي و معلومات روانپزشكان، پزشكان عمومي ، داروسازان و ساير رشته 

هاي پزشكي در برنامه كاري خود دارد ودر بعضي استانها نيز با هماهنگي انجمن مركزي، سمينارها و 

سخنرانيهايي مطابق با نياز اعضاء برگزار مي شود.  

انجمن علمي روانپزشكان ايران ضمن برقراري ارتباط فعال و موثر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 نهاد فعال در امور صنفي و تخصصي پزشكي ، با ساير 2و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران بعنوان 

انجمن هاي پزشكي و هم چنين سازمانها و نهادهاي ذيربط نيز همكاري دارد و بعنوان صاحب نظر و مشاور، نظر 

مشورتي خود را در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، درماني ، صنفي و داروهاي جديد روانپزشكي ، اعالم مي 

 نفره اداره مي شود كه در مجمع عمومي ساليانه 7دارد. انجمن علمي روانپزشكان ايران توسط يك هيات مديره 

 نفر مي باشند، بمدت سه سال انتخاب مي شوند و در ساير شهرها 1000توسط اعضاء كه در حال حاضر بيش از 

 روانپزشك داشته باشند نيز ، با حضور نماينده اي از هيات مديره ، به همين نحو 10و استانهايي كه بيش از 

 نفره انتخاب و امور مربوط به انجمن را در آن استان يا شهر عهده دار مي شوند. 5 الي 3اعضاي هيات مديره 

انجمن علمي روانپزشكان ايران، عضو انجمن جهاني روانپزشكان نيز هست و در تمامي كنگره هاي بين المللي 

خارج از كشور، روانپزشكان ايراني بطور فعال شركت و به ايراد سخنراني و بيان نقطه نظرات خود مي پردازند. 

هر سال با ابتكار سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران، پزشكان نمونه در تمامي رشته ها انتخاب و معرفي 



 ارزیا�ی و م��زی ر��ه روا��زش�ی � ا�ان��ارش 

8 
 

Pa
ge

8
 

مي شوند و انجمن علمي روانپزشكان ايران نيز با توجه به سوابق درخشان و خدمات ارائه شده، در چند سال 

انجمن داراي يك فصل نامه مي باشد   اخير، روانپزشكان نمونه را معرفي نموده كه مورد تقدير قرار گرفته اند.

كه آخرين اخبار و اطالعات همراه با مطالب و مقاالت جديد در حيطه روانپزشكي در آن درج شده و به رايگان 

 وب سايت انجمن نيز به آدرس 1385در اختيار همكاران قرار مي گيرد و از اواسط سال 

WWW.Psychiatrist.ir تشكيل شده و در دسترس عموم مي باشد. با تصويب هيات مديره ، انجمن علمي 

 كميته و زيرگروه تخصصي مي باشد و اعضاء با توجه به عالقه و حيطه فعاليتشان مي 10روانپزشكان ايران داراي 

 با تصويب هيات مديره كارت هاي عضويت مطابق با استانداردهاي 1385توانند در آنها فعاليت نمايند. از سال 

در حال حاضر دكتر احمد جليلي به مدت سه سال به عنوان   جديد تهيه و در اختيار اعضاء قرار گرفته است.

اين انتخاب در «چهارمين كنگره  .مركزي برگزيده شده اند نماينده انجمن جهاني روان پزشكي در آسياي

اخيرا در شهر «پراگ» (جمهوري چك) و با حضور روساي انجمن هاي  جهاني انجمن جهاني روانپزشكي» كه

 كشور جهان برگزار شد، صورت گرفت. اين انتخاب ناشي 120نمايندگان آنان از بيش از  روانپزشكي جهان يا

ارتقاي بهداشت رواني در جهان و رعايت مباني اخالقي  از هماهنگ كردن فعاليت هاي علمي كشور به منظور

بيماران رواني و همچنين فراهم كردن امكاناتي كه خدمات علمي تر و دقيق تري  روان پزشكي، «انگ زدايي» از

بيماران ارايه مي كند.   را به

روانپزشكي، ازاين پس كليه برنامه ريزي هايي كه  با انتخاب ايران به عنوان نماينده آسياي مركزي انجمن جهاني

سوي انجمن روانپزشكان ايران صورت مي گيرد. عالوه بر تمامي  در زمينه هاي ارتقاي بهداشت رواني از

   .كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي مركزي را نيز در برمي گيرد كشورهاي همسايه ايران، 

 با همت تعدادي از اساتيد و پيش 1390 آغاز وتا  فروردين 1389طرح مميزي رشته روانپزشكي از آذر ماه 

كسوتان و همكاران اين رشته و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به انجام رسيد كه نتايج 

حاصله در اين گزارش آمده است؛ اعتقاد انجمن بر آن است كه ارائه گزارش جامع و حاوي كمترين نقص 

صرف زمان بيشتري را طلب مي نمايد كه بر اساس راهنمايي مسئولين محترم مميزي علوم در آينده تكميل اين 

گزارش ميسر خواهد شد تا بتواند با موشكافي بيشتري زواياي ديگري از اين رشته علمي را به تصوير بكشد و 

اين امر مي تواند رفع ابهام هاي احتمالي گزارش حاضر باشد. انجمن روانپزشكان ايران دست همه همكاران و 

اساتيدي كه با راهنمايي و پيشنهادات خود در تكميل اين طرح ارائه طريق مي نمايند را به گرمي مي فشارد. 
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شناسي انجام مميزي روش  - 2 

براي تهيه گزارشي جامع از وضعيت موجود و مطلوب روانپزشكي ايران، در قدم اول بايد اطالعات مرتبط 

با شاخص هاي كمي و كيفي جمع آوري مي شد. در اين راستا بر اساس تعاريف و راهكارهاي مدون ارائه 

شده و توسط معاونت تحقيقات و فن آوري رياست جمهوري به انجمن هاي علمي، پرسشنامه هايي جهت 

كسب اطالعات كمي و كيفي مربوط به شاخص ها ومذكور تدوين گرديد.  

قسمتي از اطالعات كه وابسته به جمع آوري ميداني و نيازمند مشاركت ساير متخصصين روانپزشك در 

سراسر كشور بود توزيع و جهت عودت پيگيري گرديد. همچنين بخش ديگري از اطالعات مربوط با 

ز منابع و پايگاه هاي اينترنتي توسط همكاران انجمن جمع آوري و اشاخص ها كه نيازمند استخراج داده ها 

آناليز گرديد. روش مشابهي جهت استخراج داده هاي مقايسه با كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته مد 

نظر جهت آناليز انجام گرديد. سايت هاي مورد بررسي در اين جستجو به طور كامل در قسمت منابع اشاره 

پس از كسب اطالعات مورد نياز در زمينه مقاالت و دست آورد هاي چاپ شده در مجالت گرديده است.  

خارجي و داخلي، اين يافته ها به صورت بررسي مجدد با مراجعه به سايت تك تك دانشگاه هاي كشور و 

بررسي دقيق و تك به تك اساتيد آن دانشگاه ارزيابي و در صورت مخدوش بودن اصالح گرديد. 

ساالنه صدها هزار مقاله پژوهشي در مجالت علمي سراسر دنيا منتشر مي شود كه اكثر آنها حاوي فهرست 

اله هستند. ما ازاين معيار ق) يا در واقع همان مراجع ذكر شده در فهرست منابع يا پانوشت مcitationمنابع(

 هم چنين جهت مقايسه نيز جهت ارزيابي ارزش مقاالت چاپ شده در رشته روانپزشكي استفاده كرده ايم.

 معادل ميالدي 1388توان توليدات علمي داخل كشور با كشور هاي منطقه و پيشرفته در محدوده زماني سال 

و SCOPOUS ،Web of Science در حداقل سه منبع داده هاي معتبر 2010 تا 2009آن يعني مارس 

Medline بررسي گرديد. اگرچه علي رغم تمام اين تمهيدات ممكن است در جمع آوري اطالعات به 

زبان هاي محلي ضعف وجود داشته باشد. 

،به Psychiatry ،Psychiatristعالوه بر ايجاد محدوديت زماني در بازه جستجو ها از كليد واژه هاي 

) به تك تك شهر هاي دانشگاه ايران و يك نوبت به كشور ايران affiliationهمراه تعيين محل توليد (

اين جستجو انجام شد. 



 ارزیا�ی و م��زی ر��ه روا��زش�ی � ا�ان��ارش 

10 
 

Pa
ge

10
 

جهت بررسي مناسب تر و آسان درصد مشاركت در توليد علم هم در سطح كشور و هم در سطح منطقه به 

صورت نمودار استخراج گرديد همچنين روند رشد توليد علم از نظر انتشار مقاالت داخلي و خارجي به 

صورت نمودار مقايسه اي نمايش داده شده است. 

با توجه به اهميت موضوع مقايسه وضعيت موجود ايران و كشور هاي منطقه و پيشرفته تصميم برآن شد تا با 

  كه امكان جستجوي مقايسه اي را در SCImago Journal & Country Rankكمك سايت رسمي 

كشور ها و بر مبناي سال ميالدي انجام مي دهد انجام شود. تنها محدوديتي كه در روش دوم وجود دارد آن 

 را پشتيباني مي كند در واقع Scopusاست كه اين سايت تنها داده هاي موجود در پايگاه داده هاي 

 وجود دارد در اين سايت ارائه شده كه لذا آمار ارائه شده در .database Elsevier B.Vمقاالتي كه 

روش دوم به علت محدوديت داده ها اندكي با داده هاي كلي محاسبه شده در روش دوم متفاوت خواهد 

بود. 

http://www.elsevier.com/�
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:  و اهميت رشته در آينده كشورتاريخچه-3

در ايران تاريخ روانپزشكي قدمتي همچون طب دارد. در قرون وسطي كه بيماران رواني را در  تاريخچه: 3-1
 جادوگري يا جن زدگي تنبيه يا شكنجه يا غل و زنجير مي كردند در ممالك اسالمي بخصوص ٴغرب به بهانه

ايران رفتاري انساني با آنان در پيش مي گرفتند و با گياهان داروئي، عطريات، موسيقي و روشهاي مشابه مشاوره 
آنان را درمان كرده يا در آسايشگاه هاي خاصي نگهداري مي كردند. رازي وابن سينا در كتابهايشان به 

اختاللهاي رواني همچون ماليخوليا، شيدائي (مانيا) و سرسام (دليريوم) اشاراتي داشته اند. آنان براي بيماران خود 
روان درماني كرده و اثر هيجان را بر دستگاه قلبي و عروقي شرح داده اند. 

 دپارتمان روانپزشكي 1316 آغاز شد. در سال 1313روان پزشكي نوين ايران با تاسيس دانشگاه تهران در سال 
در دانشكده طب، شروع به آموزش دانشجويان كرد. نخستين استادان روانپزشكي عمدتًا در فرانسه آموزش ديده 

بودند و در اين بين نام دو استاد گرانقدر دكتر «عبدالحسين ميرسپاسي» و «دكتر حسين رضاعي» كه در واقع 
پيشگامان علم روان پزشكي نوين در ايران بودند مي درخشد. 

، بيماران رواني در تيمارستانهايي نگهداري مي شدند كه وضع 1325 پيش از تاسيس بيمارستان روزبه در سال 
مناسبي نداشتند. اما روانپزشكي نوين ايران با تاسيس بيمارستان روزبه وارد مرحله نويني شد. از سال ها قبل تا 

 در بيمارستان دولتي (محلي كنوني مركز پزشكي سينا) چند زيرزمين با درهاي آهني به بيماران رواني 1297سال 
اختصاص داشت. در اين سال در اثر حادثه اي اين قسمت از بيمارستان دولتي جدا شد. و به شهرباني واگذار 

گرديد. شهرباني نيز بيماران را به ساختماني در باغ اكبر آباد انتقال داد و به اين ترتيب بيمارستان تهران كه مبدا 
 متر كه فقط 1×2 طبقه نامبرده چندين اتاق 2تاريخچه روانپزشكي نوين ايران است به وجود آمد. در ساختمان 

 بيمار مرد و 26سوراخ هاي كوچكي براي روشنايي و نيازهاي ضروري در آنها تعبيه شده بود وجود داشت كه 
 تيمارستان به 1299 نفر پاسبان مراقبت مي شدند. در سال 3 بيمار زن در آنجا نگهداري شده و توسط 16

شهرداري واگذار شد و بودجه اي براي پرستار، لباس نظافت و غيره در نظر گرفته و غل و زنجير به قفل هاي 
 رسيد. 150آهني تبديل شد. سردخانه در باغ شمالي ضميمه تيمارستان شد. و تعداد بيماران به 

 «دكتر 1316 دكتر «لقمان السلطان» مسئول بنگاه تيمارستان بود. سال 1319از بدو تاسيس تيمارستان تا سال 
 «دكتر ميرسپاسي» پس از گرفتن تخصص روانپزشكي به ايران مراجعت و در سمت 1317رضاعي» و سال 

 اوضاع 1319 تا 1317پزشك بيمارستان دولتي شروع به كار كردند و با سعي و كوشش آنها بين سال هاي 
 تيمارستان تهران شامل دو قسمت بود كه يكي 1338بيماران بهتر شد. و كم كم بيمارستان وسعت يافت. تا سال 
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از آنها واقع در خيابان سينا به نگهداري بيماران حاد و خطرناك و دومي بخش مركزي در خيابان سي متري به 
 به محل فعلي آن در امين آباد 1338خدمات درماني براي بيماران آرام تر مي پرداختند. هر دو قسمت در سال 

 اين تيمارستان 1340 تا 1339 افزايش يافت. از سال 1550انتقال يافت. در پايان اين سال تعداد بيماران رواني به 
 به وزارت بهداري واگذار گرديد.  1347به پاس خدمات محمد زكرياي رازي به نام وي ناميده شد و در سال 

 رييس فرانسوي دانشكده پزشكي «ابرلين» آموزش روانپزشكي را در تيمارستان تهران بنيان 1319در سال 
 به جمعيت بهداشت رواني تغيير نام يافت) 1335 جمعيت حمايت از ديوانگان (كه در سال 1334گذاشت. سال 

بناي بيمارستان صد تخت خوابي را در باغ بيمارستان روزبه شروع كرده و آن را نيمه تمام به دانشكده پزشكي 
 آموزشگاه پرستاري و بهياري رواني با همكاري وزارت بهداري و دانشكده پزشكي 1338اهدا نمود. در مهر ماه 

تاسيس شد و امور پرستاري بيمارستان را زير نظر گرفت.  

 نيز به ترتيب بيمارستان هاي رواني مشهد، همدان و اصفهان و در سال هاي 1308 و 1302، 1300در سال هاي 
 بيمارستان هاي روانپزشكي تبريز و شيراز تاسيس شدند. بيمارستان خصوصي شامل بيمارستان 1327 و 1312

) بيمارستان روانپزشكي چهرازي توسط دكتر سيد 1317روانپزشكي ميمنت توسط دكتر عبدالحسين ميرسپاسي(
) بيمارستان روانپزشكي 1319)آسايشگاه دكتر رضاعي توسط دكتر حسين رضاعي(1318ابراهيم چهرازي(

) و بيمارستان روانپزشكي 1366) بيمارستان اعصاب مهرگان(1364آزادي توسط دكتر حسين فوده(
) نيز به تدريج وارد فعاليت هاي درماني شدند. در حال حاضر به غير از بيمارستان چهرازي بقيه 1380ايرانيان(

مراكز در حال فعاليت هستند و همچنين بسياري بيمارستان هاي دولتي و خصوصي بخش روانپزشكي را به فعاليت 
 خود افزوده اند. 

يافت و   ادامه1320بهداشت روان در ايران مي توان چهـار دوره قايل شد. دوره اول تا سال هاي براي خدمات
وجود داشتند. دوره دوم ازسال هاي  دارالمجانين ها با شرايط بسيار نامناسب در تهران، همدان، شيراز و اصفهان

تاسيس شد و روان پزشكي به عنوان شاخه اي از طب  آغاز شد، هنگامي كه دانشكده پزشكي در كشور1320
 .مدرن منظور شد

بيمارستان هاي روان پزشكي و  تاسيس بيمارستان هاي دانشگاهي جديد و تاسيس و رشد تدريجي دپارتمان ها و
شهرهاي بزرگ، منجر به بهبود مراقبت هاي ارايه  ، حداقل در1340آموزش دستياري روان پزشكي در سال هاي 

 .شده براي بيـماران روان پزشكي شد
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مراقبت هاي بهداشت روان   را شامل مي شد، تالش هايي در جهت دستيابي به1350در سومين دوره كه سال هاي 
انجام شد. وزارت خانه به يك سري پژوهش  جامع، توسط اولين معاونت وزارت بهداشت و تامين اجتماعي وقت

مراكز جامع روان پزشكي جديد در نقاط مختــلف كشور اقدام  همه گيرشناسي و تاسيس تعدادي بيمارستان و
بندي شده در روان پزشكي و روان پرستاري كرد. اين برنامه هاي آموزشي و  كرد و آغاز به آموزش سطح

 ، در انستيتو روان پزشكي تهران ادغام شد و گسترش1357از انقالب اسالمي ايران در سال  تحقيقاتي، پس

 .كشوري پيدا نكرد

توسط يك تيم چند  (NPMH)  شروع شد. هنگاميكه برنامه ملي بهداشت روان1365چهارمين دوره از مهرماه 
ادغام فعاليت هاي جديد در سيستم  رشته اي از متخصصان طرح و توسط دولت پذيرفته شد و استراتژي اصلي،

 .مراقبت هاي بهداشتي اوليه بود

مشاوره، پژوهش،  از علوم پزشكي است كه به آموزش، روانپزشكي رشته تخصصيتعيين حيطه رشته : 3-2

- و توان (انواع رواندرماني ها، درمان هاي دارويي و ساير درمان هاي فيزيكي)، تشخيص، درمان جامع،پيشگيري

-دو جنس و در تمام سنين ميهر   در اوليه و ثانويه،ها و مشكالت روانيل اختال(rehabilitation) بخشي

كه در نهايت موجب ارتقاء سطح سالمت رواني و كاهش بار اختالالت روانپزشكي در جامعه است. در پردازد. 

در سطح جهان كامالً شناخته شده است   روانيهاي اختالل(global burden) اهميت باِر كلي ،هاي اخيرسال

آن را تأييد كرده اند. كشفيات  ةآمدهاي نگرانكنندپي   وهاهاي داخلي نيز شيوع باالي اين اختاللو پژوهش

رسي ابعاد هاي جديد در علوم رفتاري و پيدايش روشهاي نوينِ برنوين علمي در زمينة علوم اعصاب، يافته

 ابعاد زيستيـ اي با رشتهشكلپزشكي را بهاجتماعي اختاللهاي رواني، گسترش دامنه و عمق آموزش روان

به يك ضرورت تبديل كرده است. اين رشته با  (biopsychosociospiritual)ـ اجتماعي ومعنوي رواني

معنوي و  علوم اعصاب، ژنتيك، بيوشيمي، روانشناسي ، جامعه شناسي، انسان شناسي و جنبه هاي فرهنگي،

  .همه گيري شناسي ارتباط دارد

گروه هاي هدف عبارتند از:  

- عموم جامعه از نظر پيشگيري؛  1

ـ بيماران از نظر  درمان و توانبخشي؛  2

-دانشجويان پزشكي و گروه هاي  تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و رشته هاي مرتبط با پزشكي؛  3
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ـ سياستگذاران و برنامه ريزان حوزه سالمت  از نظر تبيين اهميت روانپزشكي وعلوم رفتاري در جامعه. 4

 25 در جهان شيوع در تمام عمر اختالالت روانپزشكي بيش از :كشور آينده در رشته اهميت تعيين 3-3

 درصد در جمعيت بالغ تخمين زده مي شود. يكي از 10درصد و شيوع اين اختالالت در هر واحد زماني حدود 

 درصد از كل بار بيماريها به علت اختالالت 13، حدود 2006 خانواده يك عضو مبتال دارد. در سال 4هر 

 درصد افزايش خواهد يافت. علت بار قابل توجه 16 به 2020روانپزشكي ارزيابي شده و اين ميزان تا سال 

اختالالت رواني، شيوع باال، مدت طوالني،  تأخير در تشخيص و درمان و شدت ناتواني ايجاد شده است؛ به 

 درصد بالغ شده و در صدر ناتواني ناشي از كل بيماريها و 33طوري كه ميزان ناتواني ناشي از اين اختالالت به 

 درصد از دانش آموزان داراي مشكالت بهداشت روان بوده و موجب اختالل در 20 تا 5اختالالت قرار مي گيرد. 

پيشرفت تحصيلي آنان نيز مي شود. 

د كه در وشمي  درصد برآورد 20 حدود  رواني در جمعيت باالي پانزده سال كشورهايشيوع اختاللدر ايران، 

رد. محاسبه بار بيماريها در كشور نشان داد كه  و اضطرابي بيشترين شيوع را داخلقي تاين ميان اختالال

 درصد از كل بار بيماريها را به خود 16اختالالت رواني پس از حوادث و باليا بيشترين سهم را داشته و 

اختصاص مي دهند. در زنان، افسردگي در صدر بيماري ها در ايجاد بار كلي بيماري ها قرار دارد و در مردان نيز 

اعتياد پس از حوادث بيشترين بار را ايجاد مي نمايد. 

 هزينه هاي مستقيم (بارمالي اقدامات تشخيصي، درماني،بازتواني و پيشگيري) و ايجاد با پزشكي روانتاختالال

 برجامعهي اثرات زيان بار )، بار خانوادگيهزينه هاي غيرمستقيم (كاهش توان فردي، كاهش نيروي مولد جامعه

مي گذارند؛ به طوري كه بيشترين علت از كارافتادگي ها را در كشور ما تشكيل مي دهند. 

شواهد بسياري در جهان و ايران وجود دارد كه حاكي از كارآيي و به صرفه بودن  اثربخشي مداخالت درماني:

درمانهاي درازمدت دارويي، روان درماني و ساير مراقبتها در اختاللهاي رواني دارد. درمان اختاللهاي رواني 

منجر به كاهش شيوع بيماري، كاهش ناتواني و كاهش باربيـماريها مي شود. ميزان بهبودي به دنبال درمان انواع 

 18 درصد و تداوم بهبودي در اكثر موارد بيش از 50اختاللهاي رواني حتي در مراكـز مراقبتهاي اوليه بيش از 

 ماه است. 
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به صرفه بودن خدمات بهداشت روان مبتني بر جامعه، تأثير ويزيت در منزل بيماران رواني پس از ترخيص از 

بيمارستان در پيشگيري از عود، استفاده از داروهاي ضدافسردگي جديد در كاهش عوارض دارويي و افزايش 

تبعيت از درمان بيماران،  وجود خدمات روانپزشكي و روانشناختي براي افراد مبتال به بيماري هاي جسمي در 

كاهش طول بيماري و عدم تبعيت و بهبود كيفيت زندگي شناخته شده است. 

 اهميت بهداشت روان جامعه: بهداشت روان جامعه از دو بعد سالمت روان جمعيت عمومي و بهداشت رواني 

گروههاي خاص مورد توجه است. در بعد سالمت روان جمعيت عمومي اولويت هاي مورد تأكيد شامل تأمين 

ارزشهاي بهداشت روان، آز جمله احساس شادي و اميد، خوش بيني و امنيت، مهارتهاي بكارگيري مكانيسم هاي 

انطباقي و وجود حس خودكارآمدي براي گروههاي مختلف سني، جنسي، گروههاي شغلي، قومي آحاد جامعه 

مي باشد. 

افزايش قابل مالحظه استرسها و حوادث ناگوار ناشي از زندگي شهرنشيني و مهاجرت از قبيل: ازدحام، 

آلودگيهاي محيطي، فقر، تبعيض، گسترش حاشيه نشيني، كاهش حمايتهاي اجتماعي و بيكاري بر سالمت روان 

اثرات نامطلوبي مي گذارد. ارتقاي سالمت روان جمعيت عمومي سالمترين شيوة شناخته شده امروزي براي 

جبران اين عواقب و آثار تمدن امروزي است. 

با توجه نيازمندي هاي بهداشت روان براي گروههاي خاص مهمترين گروههاي مورد توجه در ايران جمعيت 

نوجوان و جوان مي باشند. مواردي از قبيل مشكالت تحصيلي و ترك تحصيل، جرائم پرخاشگرانه و اعتياد و 

تغييرات الگوي مصرف آن، خودكشي،  بيكاري، باال بودن افزايش نسبي موارد طالق به ازدواج، مواردي از 

همسرآزاري و كودك آزاري از شواهد بارز اهميت و ضرورت توجه به نيازهاي بهداشت روان گروههاي 

خاص است. 

: شواهد موجود در مورد اثربخشي مداخالت رفتاري و آموزش مهارتهاي اثربخشي مداخالت بر جامعه

اجتماعي در مدرسه بر كاهش پرخاشگري و اختالالت رفتاري كودكان، آموزش مهارتهاي انطباقي و محافظت 

از كودكان در ابتالي كودكان به افسردگي، تأمين محيط زندگي امن و افزايش تاب آوري هيجاني در كاهش 

اختالالت اضطرابي، مداخالت در بحران و درمان زودرس افسردگي در كاهش اقدام به خودكشي و اثربخشي 
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آموزش مهارتهاتي فرزندپروري در كاهش سوء رفتار با كودكان و اختالالت رفتاري آنها، مبناهاي مناسبي براي 

فعاليت ها و اقدامات ارتقاء سالمت روان جامعه و بهداشت روان گروههاي خاص است. 

مستندات و الزامات قانوني: 

 قانون برنامه چهارم توسعه 97 و بندهاي الف، ز، ح و ط ماده 86-   ماده 

 درصد كاهش يافته و 10-  بر اساس سند بخشي قانون برنامة چهارم توسعه، بار اختالالت رواني مي بايست 

 در صد هزار كاهش يابد. 6موارد خودكشي در مناطقي كه ميزان آن باالتر از متوسط كشوري است به 

ايران، تأمين سالمت، رفاه و عدالت اجتماعي براي  اسالمى جمهورى ساله 20 انداز چشم نهايى -  در سند

آحاد جامعه و نهاد مستحكم خانواده مورد تأكيد قرار گرفته است. 

 و پيشگيري دانش سالمت، دانش و اطالعات - در نقشه جامع علمي كشور، اولويت اول سالمت به مديريت

  سالم زندگي شيوة الگوهاي ارائة بومي و معضالت و باال بار داراي يهاي بر بيمار تأكيد با سالمت ارتقاي

داده شده است. 
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 جهت تحليل روند STEEP در اين قسمت از كاربرگ تحليل تحليل روند هاي تاثير گذار: 3-4

هاي موثر بر رشته روانپزشكي استفاده شده است  

 

تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

با توجه به عدم قطعيت اين نشانه 
گذاريها امكان سوء استفاده 

جاني مي شود. 
 

با توجه به عدم قطعيت اين علوم 
و يافته هاي متفاوت منجر به 
استفاده سوء از آن مي شود. 

استفاده از فناوري در توسعه علم 
ژنتيك روانپزشكي، كدگذاري 
هاي بيماريهاف رشد زمينه هاي 
تحقيق و پژوهش، مشاوره هاي 

ژنتيك و پيشگيري از گسترش زاد 
و ولد .... 

استفاده از فناوري در توسعه علم 
ژنتيك روانپزشكي، كدگذاريهاي 
بيماريها منجر به رشد زمينه هاي 

تحقيق و پژهش خواهد شد، مشاوره 
هاي ژنتيك در پيشگيري از زاد و 
ولد افراد در معرض خطر نيز مي 

كاهد. 

.  پيشرفت در استفاده از فناوريهاي نوين و 1
پيشرفته (مانند ريزفناوري، فناوري زيستي، 

ژنوميكس، پروتئوميكس و ...) در عرصههاي 
تشخيص و درمان يك روند فزاينده خواهد 

بود. ادامهي اين روند صحت تشخيصها و 
درمانها را افزايش ميدهد و به افزايش 

كيفيت خدمات ارايهشده ميانجامد. كيفيت 
بهتر خدمات ارايهشده از سوي نظام سالمت، 

رضايتمندي بيشتر مردم را در پي خواهد 
داشت. از سوي ديگر افزايش هزينه نظام 

سالمت ناشي از اين روند را نيز بايد مورد 
توجه قرار داد. 

 

TE1 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

عدم توليد داخلي/ كاهش 
اشتغال/ افزايش آسيب هاي 

رفتاري 
 

به روند توليد داخلي لطمه مي 
زند كه كاهش اشتغال و پي 

آمدهاي رواني بيكاري و آُيب 
هاي اجتماعي مي شود. 

استفاده از فن آوريهاي توليد 
داروها و وارد كردن داروهاي 

جديد/ كيفيت بيشتر ار داروهاي 
ژنتيك ارزانتر/ رسيدن دارو به 
مردم و ايجاد ....كيفيت توزيع 

 
استفاده از داروهاي جديد تسهيل 
مي شود و داروها با برند برتر وارد 

مي شود. بيماران از داروهاي با 
كيفيت مناسب تر و قيمت مناسب 

استفاده ميكنند. 
منجر به رقابت در عرصه توليد دارو 

در شركت هاي داخلي و ارتقاء 
كيفيت توليدي مي شود. 

. در سالهاي آينده خريد و انتقال دانش و 2
فناوري از ديگر كشورها به جاي توليد آن در 

داخل كشور تسهيل خواهد شد. اين امر 
هزينههاي توليد داخلي را كم خواهد كرد اما 

از سوي ديگر، ممكن است موجب افزايش 
وابستگي كشور به خارج شود. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

عدم آشنايي اساتيد با روش هاي 
جديد ... است منجر به مشكالتي 

ميشود . كشب مهارتهاي 
ارتجاعي را كاهش مي دهد. 

 
عدم آشنايي با روشهاي توزيع 

منجر به بروز مشكالتي مي شود. 
كسب مهارتهاي كلينيكال را نيز 

صدمه مي زند. 

در تمام زمينه هاي ذكر شده تأثير 
مثبت دارد. 

در ... و نظام آموزشي سالمت 
روانپزشكي تاثيرپذير است. 

روش هاي يادگيري نظام سالمت 
روانپزشكي تأثير به سزايي دارد و 
كيفيت آموزشي ارتقاء مي يابد. 

. پيشرفت روشها و فناوريهاي آموزشي و 3
يادگيري در كشور نيز يكي از روندهاي مهم 

در سالهاي آينده خواهد بود. اين روند بر 
نظام آموزش سالمت نيز تاثير بهسزايي خواهد 

داشت. استفاده از روشها و فناوريهاي نوين 
آموزشي، كيفيت آموزش نيروي انساني در 

نظام سالمت كشور را ارتقا ميدهد. اين امر به 
نوبهي خود كيفيت فرايندهاي تصميمگيري 

در بدنهي نظام سالمت و كيفيت ارايهي 
خدمات اين نظام را بهبود خواهد بخشيد. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

رابطه پزشك و بيمار ممكن است 
منجر به صدمه شود. 

به رابطه درماني پزشك و بيمار 
صدمه مي زند. 

تاثير مثبت در روند آموزشي و به 
روز كردن اطالعات نيروهاي 
كارآمد به مسائل ديگر مثل 

مديريت و نظارتي . 
تاثير مثبت در روند آموزش دارد. 
به روز كردن اطالعات انجام مي 
شود و انرژي نيروهاي كارآمد به 

مسائل ديگر معطوف مي شود. 

. گسترش روز افزون فناوريهاي ارتباطات و 4
اطالعات در نظام سالمت مانند پزشكي از راه 

دور، مراقبتهاي هوشمند، استفاده از روباتها 
در فرايندهاي توليد و ارايهي خدمات نيز از 

جمله روندهاي تاثيرگذار فناوري در سالهاي 
آينده خواهد بود. اين امر از يك سو دقت و 
كيفيت خدمات را باال خواهد برد و از سوي 
ديگر، نوع تخصصهاي نيروي انساني را تغيير 
خواهد داد. اگر در آينده برخي از فرايندهاي 
تشخيصي يا درماني كشور از طريق ماشين به 
انجام رسد، نوع آموزش نيروي انساني نيز بر 
اين اساس تغيير خواهد كرد و افراد در آينده 

نيازمند تواناييهاي جديدي براي ارايهي 
خدمات سالمت خواهند بود. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

فراموش كردن جنبه هاي انساني و 
اجتماعي و روانشناختي 

روانپزشكي 
حركت به سمت يك نوع 

روانپزشكي بيولوژيك صرف، كه 
  ياد مي  از آن به عنوان 

  mind less psychiatryشود.

شناسايي تهيه اتيولوژي بيماريها 
كمك به ارائه تصويري علمي تر از 

روانپزشكي 
كمك به تبيين بيشتر روانپزشكي به 

عنوان يك شاخه تخصصي از 
پزشكي 

. پيشرفت دانش طراحي فناوريهاي 5
-ساخت سريع نمونههاي اوليه (مانند نمونه

سازي سريع، چاپهاي سهبعدي و ...) منجر 
به توسعهي هرچه بيشتر تجهيزات پزشكي و 
كوتاه شدن زمان و هزينههاي تبديل ايده به 

محصول خواهد شد.  
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

برخي از استانداردها بايد با توجه 
به شرايط محلي و فرهنگي ما 

تغييراتي پيدا كنند چون 
استانداردهاي ملي در برخي 

مسائل ممكن است متفاوت باشد. 

ارائه بهتر خدمات به بيماران 
افزايش امكان تعامالت بين المللي 

بويژه در حوزه پژوهش 
در برخي موارد موجب ارتقاء 
استانداردهاي ملي مي شود. 

. افزايش بهرهوري با رعايت استانداردهاي 6
بينالمللي و كاهش هزينههاي استفاده از 

فناوري در كشور موجب كاهش هزينههاي 
نظام سالمت خواهد شد. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

ناديده گرفتن تجربيات فردي 
اساتيد و روانپزشكان محلي. 

محدوديت از ديدگاه ها و تجربه 
هاي فردي جامعه. 

 مي تواند EBMتوجه صرف به 
موجب غفلت از ساير جنبه هاي 

دانش بشري شود. 

هماهنگي بيشتر بين مراكز مختلف 
كشور در شيوه ارائه خدمات 

روانپزشكي. 
كمك به پوشش بيشتر خدمات بيمه 

اي در مورد بيماران روانپزشكي. 

. روند افزايش توجه به علوم مبتني بر شواهد 7
در حوزهي سالمت موجب كاهش درصد 

خطاهاي تشخيصي و درماني در نظام سالمت 
خواهد شد. اين امر كيفيت بيشتر خدمات و 
در نتيجه، رضايتمندي بيشتر مردم را در پي 

 خواهد داشت. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

نداشتن امكانات كافي براي 
رسيدگي به سالمت روان 

سالمندان. 
عدم وجود برنامه دراز مدت براي 

دوراني كه جمعيت سالمند 
افزايش مي يابد. 

نداشتن متخصصان كافي در 
حوزه روانپزشكي سالمندي. 

با توجه بهمسائل خاصي كه در 
حوزه روانپزشكي سالمندان وجود 

دارد اين روند ممكن است به 
افزايش اهميت رشته روانپزشكي در 

بين علوم پزشكي منجر شود. 
با كاهش اهميت بيماريهاي واگير و 

ارتقاء بهداشت عمومي توجه به 
سالمت رواني خيلي بيشتر خواهد 

شد. 

. صنعتي شدن سبك زندگي ايرانيان در 1
موضوعاتي از جمله عادات غذايي ناسالم، 

كمتحركي، افزايش استرس و كاهش روابط 
اجتماعي حقيقي نمود پيدا ميكند. اين امر با 

توجه به گذار جامعهي ايراني از فضاي سنتي 
به فضاي مدرن و تغيير در نظام ارزشي افراد، 
سبك زندگي ايرانيان را دستخوش تغييرات 
زيادي خواهد كرد. از سوي ديگر، كشور با 
روند افزايش ميانگين سني جمعيت روبهرو 

است. روند افزايش شاخص اميد به زندگي در 
-كنار كاهش نرخ باروري ادامهي اين كالن

روند را تسهيل ميكند. اين دو كالنروند 
(صنعتي شدن و پير شدن جمعيت) در كنار هم 

منجر به تغيير الگوي بار بيماريها ميشود كه 
آثار و پيامدهاي مهمي بر نظام سالمت كشور 

خواهد داشت. بهعالوه، پير شدن جمعيت 
منجر به افزايش شاخص نسبت سرباري و 

كاهش نيروي كار فعال خواهد شد. به اين 
ترتيب با كاهش نيروي كار فعال، آموزش و 

توليد منابع انساني براي نظام سالمت نيز 
دستخوش تغييرات بسيار زيادي خواهد شد 

كه اين تغييرات در نوع آموزش، عناوين 
درسي و ... نمود پيدا ميكنند. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

.  افزايش سطح تحصيالت و سواد و آگاهي 2  
در جامعه يكي از روندهاي مهم كشور در 

سالهاي آينده خواهد بود. اين امر از يك سو 
به دليل افزايش دسترسي به منابع اطالعاتي و 

ارتباطات آسان فرامرزي مانند استفاده از 
اينترنت و ماهواره و از سوي ديگر، به دليل 
افزايش اهميت آموزش در ميان خانوادهها 
اتفاق ميافتد. اين امر انتظارات افراد از نظام 

سالمت را تغيير خواهد داد. انتظارات و 
مطالبات افزايشيافتهي مردم خود را به شكل 

افزايش نرخ شكايات از نظام سالمت، تقاضا 
براي پاسخگويي بيشتر اين نظام به نيازهاي 
سالمتي و غيرسالمتي گيرندگان خدمات، 

خدمات با كيفيت و درخواست براي توزيع 
عادالنهي خدمات نشان خواهد داد. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

. افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي مانند طالق، 3  
بزهكاري در نوجوانان، خشونت، مصرف مواد 

مخدر و كاهش سن مصرف آن ميشود. اين 
روند بر اقدامات نظام سالمت دربارهي سالمت 
اجتماعي تاثير در خور توجهي خواهد داشت. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

.  كاهش سرمايهي اجتماعي در جامعه منجر 4  
به كاهش اعتماد و مشاركت در بخشهاي 

مختلف نظام سالمت كشور خواهد شد. اين 
-امر به جدا افتادن نظام سالمت از مردم مي

انجامد و فضاي بدبيني و نارضايتي از خدمات 
را در ميان افراد جامعه ايجاد خواهد كرد. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

. افزايش تقاضا براي تحصيالت تكميلي در 5  
-ميان دانشجويان يكي از روندهاي مهم در سال

هاي آينده خواهد بود. بايد به اين روند 
افزايشي در كنار ضعفهاي نظام آموزشي 
كشور در دو مقولهي كيفيت آموزش و 

مديريت و ظرفيت پذيرش نظام آموزش عالي 
نگريست. از يك سو ضعف در كيفيت 

آموزش و مديريت اين نظام موجب افزايش 
نرخ خروج نخبگان كشور ميشود. كه اين امر 

موجب كاهش تعداد نيروهاي متخصص و 
كاهش انگيزهي متخصصان شاغل درون كشور 

ميگردد. از سوي ديگر، ضعف در ظرفيت 
پذيرش موجب افزايش رقابت ميان دانشجويان 

براي دستيابي به مدارج باالتر علمي خواهد 
شد كه اين افزايش رقابت، زمينهساز بروز 

تخلفات و تقلب در آزمونهاي پذيرش شده، 
سطح فساد در اين زمينه را باال ميبرد. بهعالوه، 
سوء مديريت اين تقاضاي باال موجب كاهش 

امنيت شغلي و انگيزهي آن دسته از دانشجوياني 
ميشود كه امكان ورود به سطوح باالتر را 

نيافتهاند. البته نبايد روي ديگر اين روند را كه 
نشاندهندهي ظرفيت باالي دانشجويان براي 

كسب مهارتهاي بيشتر است از نظر دور 
داشت. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

انجام جراحي ها مي تواند باعث 
نارضايتي برخي از بيماران شود 
و يا بيماريهاي رواني را افزايش 

دهد. 

مداخالت روانپزشكي براي افرادي كه 
شكل تصور بدن خود دارند قبل از انجام 
اعمال جراحي مي تواند منجر به كاهش 

تعداد اعمال جراحي شود. 

. افزايش مصرفگرايي در ميان اقشار 6
مختلف جامعه خود را به شكل يك روند 
پيوسته نشان خواهد داد. مدگرايي نيز در 

كنار گرايش به استفاده از خدمات لوكس 
سالمتي مانند جراحيهاي زيبايي، ليزر 
درماني و استفاده از رژيمهاي غذايي 

الغري افزايش خواهد يافت. افزايش اين 
موارد، موجب تغيير در نوع خدمات 

سالمت مورد نياز گروههايي از جامعه 
خواهد شد. از سوي ديگر، از آنجا كه 

-عمدهي اين خدمات از طريق ارايه

-دهندگان خصوصي براي مردم فراهم مي

شود، نظارت اثربخش بر چگونگي و 
كيفيت اين خدمات از اهميت بهسزايي 

برخوردار ميشود. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

مشكالت متعدد اين مناطق از 
جمله مهمترين آنها كه فقد مالي 
و فرهنگي است موجب افزايش 

جرائم، اعتياد و بار هاي متعدد 
روان پزشكي و به مخاطره 

انداختن سالمت روان افرادي 
كه با اين مشكالت روبرو هستند 

مي گردد. 

افزايش حاشيه نشيني و خطرات ناشي از 
آن مانند آسيب هاي اجتماعي لزوم 

دخالت هاي روانپزشكي را در سطح پايه 
اي ترين خدمات سالمت ايجاب مي 

كند و لزوم ارائه خدمات سالمت روان 
 در phcو روانپزشكي را در غالب 

مناطق شهري و خصوص حاشيه اي را 
ضروري مي كند. 

. افزايش حاشيهنشيني يكي از روندهاي 7
مهم در آيندهي كشور بهشمار ميرود. 

اين امر موجب كاهش خدماترساني 
دولتي به اين نواحي خواهد شد. در اين 

نواحي دسترسي به پايهايترين خدمات 
بهداشتي از جمله آب آشاميدني سالم، 
بهداشت محيطي و امنيت در پايينترين 
سطح خود قرار دارد. بهعالوه، از آنجا 

كه پيدايش اين نواحي حاشيهاي، عمدتا 
به شكل غيرقانوني صورت ميپذيرد، 

امكان احداث مراكز بهداشتي درماني در 
اين نواحي بسيار كم است و با توجه به 
جمعيت نسبي و تنوع نژادي باالي اين 

مناطق در كنار سطح باالي جرم و 
بزهكاري و سطح پايين سواد و آگاهي، 
نبود امكانات پايهي بهداشتي و سالمت 

تاثير بسيار جدي خواهد داشت. 
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تاثير روند (تهديدها)   كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها)

اين خطرات و استرس هاي ناشي از 
آن، اختالالت ثانويه روانپزشكي را 
افزايش مي دهد و سبب افزايش بار 
بيماريهاي روانپزشكي خواهد شد. 

ايجاد اين خطرات، با توجه به 
افزايش اختالالت روانپزشكي و 

تشديد اين اختالالت فرصتي براي 
متخصصان اين رشته خواهد بود 

تا در كاهش و مداخالت توجيهي 
و اصالح كردند ارائه طريق دهند. 

. افزايش پسماندهاي خطرناك، 1
مصرف سموم آفات نباتي و مواد 

صنعتي در كنار آشكار شدن تدريجي 
آثار زيستمحيطي فناوريهاي پيشرفته 

مانند ريزفناوري و فناوري زيستي 
-موجب افزايش آاليندههاي زيست

محيطي در آب و هوا خواهد شد. اين 
امر عوارضي مانند آسيبديدن اليهي 

ازون، گرم شدن زمين، افزايش 
بيماريهاي ناشي از آلودگيها و 

كاهش گونهها و تنوع زيستي و ژنتيكي 
ميشود. ادامهي اين روند ممكن است 
الگوي بار بيماريها در كشور را تغيير 

دهد 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
 كد روند

تغيير روند از بيماريهاي مزمن به عفوني 
ممكن است باعث تنزل جايگاه 

اختالالت زوانپزشكي شود. 

در صورت تغيير اپيدميولوزيك 
بيماري ها از مزمن به عفوني 

متخصصين روانپزشكي فرصتي 
براي اقدامات براي كاهش استرس 

ناشي از اين بيماري ها خواهند 
داشت. 

. ادامهي روند گرم شدن زمين كه 2
در درازمدت، موجب تغييرات 

بيولوژيك و افزايش بالياي طبيعي 
مانند سيل، خشكسالي، توفان و ... 
ميشود. اين تغييرات جهاني آب و 

هوا موجب كاهش شيوع بيماريهاي 
عفوني متداول و بروز بيماريهاي 

عفوني نوپديد و بازپديد در حوزهي 
سالمت افراد جامعه ميشود. 
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تاثير روند (تهديدها)   كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها)

كاهش منافع طبيعي موجب 
نزول امكانات مالي و در 

نتيجه افزايش مشكالت و 
آسيب هاي اجتماعي، و در 

عين حال سبب غفلت از نظام 
سالمت روان و تامين اعتبار 

الزم براي آن خواهد شد. 

استفاده از روشهاي پيشگيري از آُيب 
هاي رواني و اجتماعي براي كاستن از 
هزينه هاي درمان و توانبخشي موجب 

توج به روانپزشكي و اهميت آن در 
كاستن از مشكالت هزينه بر اجتماعي و 

رفتارهاي پرخطر مي شود. 
محدوديت هاي منافع در همه حوزه هاي 

سالمت، ضرورت توجه بيشتر به 
پيشگيري ايجاد مي نمايد نياز اين نقش 
روش پيشگيري از آسيب هاي رواني و 

اجتماعي براي كاستن از هزينه هاي 
درمان و توانبخشي برجسته تر مي شود. 

. ادامهي بهرهبرداري بيرويه از منابع 3
طبيعي با توجه به محدود بودن اين منابع 
موجب حركت به سمت زوال اين منابع 
ميگردد. از سوي ديگر، اين محدوديت 
منجر به افزايش اقبال به سمت توسعهي 

منابع انرژي نو و تجديدپذير خواهد شد و 
منابع نظام سالمت نيز به اين حوزهها سوق 

پيدا خواهد كرد. 
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تاثير روند (تهديدها)   كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها)

بي توجهي به فناوريهاي سبز 
منجر به كاهش اعتبار و نزول 

رتبه نظام سالمت كشور و 
محدود شدن دستيابي نظام 

سالمت به بازارهاي جديد و در 
نتيجه كاهش درآمد ملي و كم 

شدن اعتبار و امكانات مالي الزم 
براي ارتقاء سالمت رواني جامعه 

مي شود. 

اين امر در دراز مدت موجب صرفه 
جوئي در هزينه ها و افزايش درآمد 
ملي مي شود كه مي تواند به تامين 

اعتبار الزم براي توج و ارتقاء سالمت 
رواني جامه و پيشگيري و درمان 

سريع و توانبخشي نابسامانيهاي رواني 
خواهد شد. 

اين امر در دراز مدت به روان پزشكي 
اين فرصت را مي دهد كه در بهبود 
بخشيدن به الگوي رفتاري و سبك 

زندگي نقش ايفا كند. 

. افزايش توجه به فناوريهاي سبز و 4
كاربرد مواد زيستمحيطي تجزيهپذير 
منجر به اخذ استانداردهاي بينالمللي 

زيستمحيطي و در نتيجه افزايش اعتبار و 
بهبود رتبهي نظام سالمت كشور در جهان 
خواهد شد. اين امر موجب دستيابي نظام 

سالمت كشور به بازارهاي جديد براي 
محصوالت و خدمات خود خواهد شد. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

اين امر ممكن است موجب 
محروميت..... پايين جامعه از 

خدمات روانپزشكي گردد. 
استرس ناشي از اين روند باعث 

افزايش شيوع مشكالت رواني و 
آسيب هاي اجتماعي مي شود. 

در نتيجه توجه دولت به اين 
اقشار براي تامين نيازهاي 

روانپزشكي آنان ضرورت 
بيشتري مي يابد.  

اين امر موجب تمايل بيشتر براي 
اشتغال در بخش خصوصي 

روانپزشكي و افزايش رقابت براي 
ارائه خدمات بهتر و در نتيجه ارتقاء 

نظام درماني روانپزشكي مي شود. در 
عين ال توج به روانپزشكي براي 
پيشگيري از آُيب هاي رواني و 

اجتماعي موجب ارتقاء نقش 
روانپزشكي خواهد شد. 

اين امر مي تواند ضرورت افزايش 
حمايت هاي بيمه ها را در نظام 

سالمت روان هر چه بيشتر روشن 
كند. 

-. تحريم اقتصادي و توسعهي خصوصي1

سازي و هدفمندكردن يارانهها منجر به 
رشد اقتصادي غيرقابل پيشبيني، كاهش 

قدرت خريد مردم، افزايش اختالف 
درآمد دهكهاي باال و پايين جامعه، 

افزايش تورم و افزايش هزينههاي 
بهداشتي درماني و افزايش هزينهازجيب 

خانوار ميشود. درك خانوادهها از اقتصاد 
خانواده و سفره افزايش مييابد. 
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تاثير روند (تهديدها)   كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها)

افزايش مشكالت اقتصادي 
موجب آسيب هاي اجتماعي و 

تشديد مشكالت رواني و در عين 
ال محروميت اقشار آسيب پذير 

از خدمات روانپزشكي مي شود. 

اين امر باعث افزايش درآمد عمومي و 
احساس امنيت اقتصادي و نيز افزايش 

سهم اعتبارات نظام سالمت از جمله 
سالمت رواني مي شود، به اين معني 
كه صرفاً بيماريهاي عمده جسمي در 

اولويت نخواهد بود. 
به نظر شرح روند زياد روشن نيست. 

 با.... تاثير منفي بر حقيقت 2مثالً 
داخلي است؟ اينكه باعث افزايش 

قاچاق نبايد شود روشن شود. 

. در صورت عدم وجود تحريم 2
اقتصادي؛ جهاني شدن سبب كاهش 
تعرفههاي گمركي و تاثير بر صنعت 
داخلي، حمايت و حفاظت از حقوق 

مالكيت معنوي، سرمايهگذاري 
خارجي، توسعهي صادرات و واردات، 
افزايش بازارهاي غيررسمي و قاچاق و 
افزايش فاصلهي بين كشورهاي غني و 

فقير و افزايش نرخ بيكاري ميگردد. 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

نگاه اقتصادي در توليد علم 
اگر چه كه علم را مولد و 

كاربردي مي كند اما خود مي 
تواند سبب جهت دهي به 

سودآوري شده و توليد نياز 
 كاذب شود.

افزايش مشوقهاي اقتصادي سبب 
توسعه پژوهش هاي كاربردي در 

روانپزشكي مي شود كه ضمن ارتقاء 
سطح هم باعث ارتقاء سطح سالمت 

روان و كاهش بار بيماريها خواهد شد. 
با بهبود شرايط اقتصادي امكان توجه 

بيشتري به بخش سالمت روان هم 
فراهم مي آيد. 

. نگاه اقتصادي به توليد علم و فناوري 3
سبب فراگير شدن فناوريهاي نوظهور در 

كشورها و توسعهي صادرات و افزايش 
اعتبارات به توليدكنندگان و بنگاههاي 
اقتصادي كوچك و متوسط، شكست 

تدريجي انحصار فناوري پيشرفته ميگردد 
و توجه هر چه بيشتر به مالكيت معنوي، 

تغييرات قانوني ثبت پتنت، افزايش سرعت 
تبديل ايده به محصول قابل انتظار است.  
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

محدوديت بودجه خدمات 
 رساني را محدود مي كند

نقش استرس در تشديد و بروز بيماري 
هاي مزمن جسمي و روان تني و  

اهميت نقش مداخالت روانپزشكي در 
كنترل استرس در اين روند فرصتي 

براي روانپزشكي است. 
 ضرورت توجه بيشتر  به پيشگيري و 
نقش پيشگيري در كاهش هزينه هاي 
درماني و بازتواني  كه روانپزشكي در 

اين زمينه تسهيل گر ي مؤثري مي 
تواند داشته باشد 

 
آموزش والدگري و مهارت هاي 

زندگي (پيشگيري اوليه) نقش بارزي 
در كنترل استرس و افزايش سالمت 

جامعه  دارد. 
 

 مداخالت روانپزشكي در درمان 
بيماري ها (پيشگيري ثانويه)  سبب 

افزايش توانايي نيروي كار مي شود. 
 
 

. افزايش محدوديتهاي بودجهاي 4
بخش سالمت ناشي از افزايش بار 

اقتصادي و بهداشتي بيماريهاي غيرواگير 
و بيماريهاي نوظهور ناشي از تغييرات 

محيطزيست، افزايش گرايش به پوشش 
همگاني خدمات پايهي نظام سالمت و 

افزايش پوشش جمعيتي بيمه، پرداخت به 
ازاي پيامدهاي سالمت و عملكرد، 

-افزايش تمايل جامعه به كنترل رفتار ارايه

كنندگان خدمت را تحت تاثير قرار 
مي دهد. همچنين تغيير نگرش جهاني به 

سالمت از هزينهاي به سرمايهاي، تجاري 
-شدن طب و توسعهي توريسمدرماني مي

تواند مورد انتظار باشد 

ECO4 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

كاهش منابع ناشي از تخريب 
محيط زيست منجر به تقليل بودجه 
امكانات سالمت روان مي شود در 
حاليكه كاهش سطح زندگي ناشي 

از اين تخريب منجر به افزايش 
سطح نابسامانيهاي رواني و آسيب 

 هاي اجتماعي مي شود. 

 اصالح الگوي مصرف، اهميت به 
محيط زيست و درك محدوديت 
مصرف همگي مواردي هستند كه 

در ارتباط با رفتار سبك زندگي 
افراد است و همگي اين موارد در 

حيطه روانشناسي و روانپزشكي 
اجتماعي تعريف مي شود و 

روانپزشكي در اين موارد مي تواند 
نقش مؤثري داشته باشد. 

. افزايش رشد اقتصادي كشورهاي در 5
حال توسعه با افزايش مصرف  انرژي در 
جهان همراه بوده كه به افزايش توجه به 

بار اقتصادي تخريب محيطزيست (در 
سطح ملي و جهاني) و بهبود 

سازوكارهاي ارايهي يارانههاي مالي با 
هدف حفاظت منابع محيطي در جهان و 

تقويت حمايت از شكلگيري مكانيزم 
جبران خريد ارزشهاي طبيعي ملي در 

 جهان منجر ميگردد.

 

ECO5 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

 
امكان گسيخته شدن بخش هاي 

گوناگون وزارت بهداشت از جمله 
پژوهش، درمان، سياستگذاري و 

 آموزش وجود دارد.

 ECO4 با توجه به مواردي كه در
 ذكر شده فرصتي براي ECO5 و 

پژوهش و ارائه مدل هاي مداخله اي 
مناسب به نظام بهداشتي و ساير 

واحدهاي مرتبط با سالمت فراهم 
مي آيد. 

با بهبود شرايط سالمت رواني، 
امكان توسعه علم در ساير شاخ ها 

نيز فراهم مي شود. 
در جهت پيشبرد علوم محض موثر 

است و ارتباط موثر بين علوم 
مختلف را برقرار مي كند. 

. ادامهي توجه سياسي به علم و در نتيجه 1
دانش و فناوري سالمت كه منجر به 

حمايت از نوآوريهاي درجهي يك از 
سوي دولت ميگردد. بر اين اساس، برخي 

از هزينههاي پژوهش و فناوري ميتواند 
بهشكل مستقيم از طرف دولت انجام شود 
و بودجهي پژوهشي وزارت متبوع ميتواند 

صرف حل مشكالت مردم و سالمت 
كشور گردد. 

 

PO1 
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 
 روند

اين روند سبب كاهش 
هماهنگي بين بخشي شده و 

مداخالت پيشگيري اوليه كه 
يك امر بين سازماني است را 

محدود مي كند ... مي توان 
به سازمان نظام پزشكي و 

انجمن هاي علمي اشاره كرد. 

توليد و نظارت بر درمان بر عهده وزارت 
بهداشت، درمان، آموزش پزشكي موجب 

ارتقاء كيفيت ارائه خدمان به لزوم ميگردد. 
در اين راستا هر گونه اعطاي محور براي 

مداخالت درماني صرفاً براي وزارت 
بهداشت ..... از جمله ميتوان به حدود 

پروانه فعاليت به روان شناسان غيرباليني 
توسط وزارت علوم سبب اختالل و كاهش 

كيفيت درمان براي بيماران خواهد شد. 

. تداوم درونگرايي سياسي و ادامه يافتن 2
تنشهاي سياسي به همراه سياست زدگي 

كه مي تواند توليت وزارت خانه هاي 
مرتبط با سالمت را به عدم همكاري با هم 

سوق دهد. در نتيجه مشكالت نظام 
سالمت فقط در حد اختيار و توان وزارت 

بهداشت قادر به پيگيري و حل شدن 
خواهد بود. 

 

PO2 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

تارسيدن به مرله خودكفائي 
ممكن است زمان و هزينه زياد 

صرف شود. 

اين روند مي تواند با عث افزايش حوزه 
پژوهش در روانپزشكي شود. 

. ادامهي رويكرد ايرانستيزي قدرتهاي 3
-جهاني منجر به افزايش و گسترش تحريم

هاي اقتصادي و فناورانه و تبادالت 
اجتماعي ايران ميشود كه در نتيجهي آن، 
توجه مسووالن به موضوعات روز سوق 
پيدا ميكند و موضوع سالمت از فهرست 

اولويتهاي آنان خارج ميشود. بهعالوه، 
نظام سالمت كشور در بلندمدت امكان 

بهرهگيري از فناوريهاي پيشرفته و 
مناسب را بدست خواهد آورد. 

 

PO3 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

نداشت برنامه دقيق نظام 
مسئوليت باعث كاهش خدمات 

رساني و در نتيجه افزايش بار 
بيماري هاي روانپزشكي مي 

گردد. 

. ادامهي روند عدم وجود فلسفه و ديدگاه 4 
مناسب دربارهي سالمت و ابعاد مختلف آن 

در ميان احزاب و تشكلهاي سياسي كشور 
موجب ميشود مشكالت پيچيدهي نظام 

سالمت، كماكان به شكل سابق باقي بمانند و 
-عزم جدي براي درك و برطرف نمودن آن

ها در بدنهي سياسي/اجرايي كشور شكل 
نگيرد. 

 

PO4 
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تاثير روند (تهديدها)   شرح روند تاثير روند (فرصت ها)
كد 
 روند

خالء حاصلي از برنامه هاي 
اجرائي كالن ممكن است سبب 
بي نظمي در ارائه خدمات شود. 

اين روند سبب فراهم شدن فرصتي 
براي انجمن ها و نهادهاي غيردولتي 

جهت مداخله در امر طراحي و 
مداخالت روانپزشكي به عنوان يك 

نهاد كارشناسي فراهم مي كند از ديگر 
سو مالحظه نيازهاي منطقه اي در برنامه 

ريزي ها را فراهم مي كند. 

. ادامهي روند كوچكسازي دولت 5
براساس قوانين مختلف و از جمله اصل 

 كه موجب ميشود سياستمداران 44
توجه بيشتري را معطوف به داشتههاي 

خود مانند آموزش و سالمت داشته باشند 
كه در نهايت منجر به مطرح شدن 

موضوع سالمت به عنوان ديالوگ برتر 
بين نهادهاي سياستگذار از جمله: 

مجمع، مجلس، دولت و ديگر بازيگران 
سياسي ايران خواهد شد. اين توجه منجر 
به شكلگيري تحقيقات در نظام سالمت، 

شكلگيري پانلهاي بررسي مشكل و 
رقابت بين نهادها براي سبقت گرفتن در 

اين زمينه خواهد شد. همچنين ميتواند 
حوزههاي صنعتي و اقتصادي وزارت 

بهداشت را از حيطهي مديريت مستقيم 
اين وزارتخانه خارج كرده و موجب 
-دگرگوني مداوم در طول زمان پانزده

سالهي آيندهي نظام سالمت كشور شود. 

PO5 
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دستيابي به جايگاه مؤثر و نقش واقعي روان پزشكي در پيشگيري از رفتارهاي پر : تعيين دورنماي رشته-3-5
خطر و مشكالت رفتاري و اجتماعي، ايفاي نقش مشورتي در سياست گذاري هاي كالن كشور، گسترش 

جايگاه روانپزشكي در آموزش ساير تخصص هاي پزشكي، آموزش و پژوهش با هدف ارائه خدمات و ارتقاء 
دانش روانپزشكي، با تأكيد بر نيازها و توانايي هاي ملي  و منطقه اي و بهره گيري از ميراث علمي فرهنگي مرتبط 

  سال آينده با توليد علم و ارائه خدمات به جامعه آرماني سالم برسيم.10با روان پزشكي به نحوي كه ما در 
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ارزيابي موضوع علمي  شاخص هاي - 4

 انساني- شاخص 4-1

 جهت بررسي وضعيـت 1378سال  طبق پژوهشي كه در وضعيت فعلي به احتياجات:مقايسه  -4-1-1

 نفر) انجام پذيرفت، شيوع 35014نمونه باال (  سال و باالتر در كشور با حجــم15سالمت روان افراد 

در درصد  20.9 درصد در مناطق روستايي و 21.3سال كشور  اختالل هاي رواني در جمعيت باالي پانزده

ميان اختالل هاي افسردگي و اضطرابي بيش ترين شيوع را داشته و ميزان  مناطق شهري برآورد شد كه در اين

 درصد بوده 6.0روان پريشي(سايكوز) كه فرم بسيار شديدتر اختالل هاي رواني مي باشد،  شيوع اختالل هاي

بيماري شايع تر از   حتي پس از كنترل عوامل مخدوش كننده، در افراد متاهل، جداشده يا طالق گرفته.است

اختالل هاي روان پزشكي بيش تر بوده  افراد مجرد بوده است. همچنين در افراد بي كار يا باز نشسته شيوع

درمان به دليل اختالل هاي رواني به داليلي، بسيار كم تر  مراجعه به سرويس هاي خدماتي بهداشت و  .است

 صــورت مي پذيرد كه يكي از اين داليل انگ بيماري رواني و ديگري ماهيت اين از بيماري هاي جسماني

 گاهي  توسعه اختالل هاي، باورهاي سنتي، و عدم دسترسي به اين خدمات مي باشد. در كشورهاي در حال

د.  مبتاليان از درمان محروم مي مانن%90  تا

در خصوص مسير مراجعه بيماران رواني به بيمارستان تخصصي 1378شده در سال   پژوهش انجام ر اساسب

 درصد افراد مورد بررسي در نخستين اقدام براي درمان بيماري خود به پزشكان و مراكز 3/84مشخص شد 

 درصد كل 5/42و  درصد به درمانگران سنتي و درمان هاي جايگزين مراجعه نموده بودند5/14درماني و 

 .افراد در طول مدت بيماري خود مراجعه به دعا نويس داشتند

 مراجعه به نخستين درمانگر، نكته مهم آن كه ميانگين فاصله زماني ميان بروز نخستين نشانه هاي بيماري تا

نشانه هاي بيماري تا مراجعه به روان پزشك يا   و ميانگين فاصله زماني ميان بروز نخستين سال4.08 2.2±

  .است  سال بوده6.3 ±4.5مركز روان پزشكي

دسترسي به خدمات  پژوهش ديگري نيز در ايران به منظور شناسايي مسير مراجعه بيماران رواني براي

درمانگران سنتي، استفاده ازداروهاي  روان پزشكي، ميزان مراجعه آن ها به پزشكان عمومي، مراكز درماني و
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انجام شد و نشان داد كه نزديك به نيمي ازمراجعه  گياهي و چگونگي ارجاع ايشان به مراكز روان پزشكي

 85.9بستگان، دوستان و آشنايان به اين مراكز معرفي شده اند و  كنندگان به مراكز مورد بررسي توسط

 14.1درنخستين اقدام براي درمان بيماري فعلي خود به پزشكان و مراكز درماني و  درصد از جمعيت نمونه

ناراحتي را   درصد از كل افراد درطول مدتي كه اين36.1به درمانگران سنتي مراجعه كرده اند؛ اما  درصد

 .كرده اند داشتند، افزون بر پزشكان مراكز روان پزشكي به درمانگران سنتي نيز مراجعه

به درمانگران سنتي،  در اين تحقيق بين متغيرهايي چون سن، جنس، وضعيت تاهل، درارتباط با ميزان مراجعه

تفاوت معني داري مشاهده نشد. به طور كلي  استفاده از داروهاي گياهي و مراجعه به مراكز بهداشتي درماني

درمانگران سنتي دركشور ما هنوز نقش موثري درجلب بيماران  نتايج اين مطالعه نشان داد كه ضمن آن كه

درصد بااليي از بيماران رواني به پزشكان عمومي در مراكز بهداشتي درماني  رواني به سوي خود دارند،

 .مي كنند مراجعه

 به نوعي به يكي از اختالالت رواني دچار هستند كه  درصد مردم20 تا 15بر اساس برآوردهاي موجود بين 

 1385اين آمار مشابه كم و بيش در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد. هم اكنون با توجه به سرشماري سال 

 ميليون و پانصد هزار نفردر كشور وجود دارد كه بر مبناي استاندارد هاي پذيرفته شده 70جمعيتي بالغ بر 

سازمان بهداشت جهاني و براي ارائه خدمات روانپزشكي مناسب به مردم، يعني براي خدمت رساني به 

 1400 پزشك به ازاي 1هزار روانپزشك ( 10ازمند خدمات روانپزشكي حداقل به ي ميليون بيمار ن14حدود 

روان پزشك در كشور به طور خصوصي يا دولتي  1200بيمار) نياز داريم. اين در حالي است فقط حدود 

اقدامات نسبتًا خوبي  وجود دارند و مشغول كار هستند. هر چند در طي سال هاي گذشته در وزارت بهداشت

حوزه سالمت روان در ساختار اجرايي  در حوزه تحقيقات روانپزشكي انجام شده است اما متأسفانه هنوز

عقب ماندگي ها در اين حوزه نيازمند اقدامات زيربنايي در كشور  كشور جايگاه مناسبي ندارد و براي جبران

 هستيم.

اين ميزان روانپزشك را ندارند و البته  شايان ذكر است كه با پتانسيل فعلي، دانشگاه ها توان تربيت بيش از

است. روانپزشكان مانند پزشكان عمومي تالش مي كنند  نظام جذب روانپزشكان در كشور نيز دچار اشكال

  .فعاليت كنند، در حالي كه نياز به روانپزشك در اقصي نقاط كشور مشهود است در مراكز استان ها و شهرها
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 عضو 200در حال حاضر نزديك به   روان پزشكي در دانشگاه هاي ايران: هيات علمي: 2- 4-1

هيات علمي در دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور مشغول به تدرس مقطع باليني و تخصصي يا فوق 

 درصد به 73.8 درصد زن مي باشند. 45 درصد مرد و 55تخصصي روانپزشكي هستند. از اين جمع حدود 

 درصد استاد مي باشند. ساير اعضاي هيات علمي 3 درصد به عنوان دانشيار و كمتر از 14.7عنوان استاد يار 

 17.9 درصد مدرك تخصص روان پزشكي و 80.2به عنوان مربي فعاليت دارند. در بين اعضاي هيات علمي 

درصدمدرك فوق تخصصي روان پزشكي را دارا هستند. همچنين باقيمانده اساتيد كه در گروه هاي 

روانپزشكي بعضي از دانشگاه ها فعاليت دارند تخصصي غير از روانپزشكي دارند كه از اين ميان درصد 

اعظم را گروه تخصص اعصاب و روان تشكيل مي دهند. از كل هيات علمي دانشگاه هاي كشور تنها حدود 

 ساعت ) يا نيمه فعال 20 درصد مشغول تحقيقات به صورت فعال(متوسط هفتگي اختصاص زمان 10.7

 ساعت) دارند. در حال حاضر تعداد دانشجويان دوره تخصص در سراسر 7(متوسط هفتگي اختصاص زمان 

 نفر 9 درصد مرد مي باشند.  هم چنين تعداد 32 در صد زن و 68 نفر مي باشد كه از اين ميان 90كشور 

دانشجويان فوق تخصص اطفال در كشور مشغول طي دوران تحصيل مي باشند. متاسفانه از بين جمعيت 

هيات علمي روانپزشكي دانشگاه هاي سراسر كشور و همچنين دانشجويان دوره تخصص و فوق تخصص 

 Web of در ليست ارائه شده سايت highly citedفردي به عنوان رتبه علمي پژوهشي ملي يا افراد 

Scienceوجود ندارد  .

 به تفكيك دانشگاه هاي 88- نمايش شاخص هاي توليد علم روانپزشكي در سال 1- جدول شماره4فصل 

علوم پزشكي كشور 
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 تعداد مقاالت داخلي تعداد مثاالت خارجي تعداد پايان نامه ها تعداد طرح تحقيقاتي شركت در كنفرانس ها تعداد كل كتاب ها هيات علمي نام دانشگاه

 167 123 35 16 36 7 29 تهران

 64 48 13 9 14 2 13فارس 

 45 33 9 14 9 1 15 شهيد بهشتي

 18 13 7 12 39 1 23 اصفهان 

 16 12 6 15 35 1 8 خراسان رضوي

 15 11 12 14 31 2 3 آذربايجان شرقي

 12 9 7 11 26 0 6 اهواز

 10 8 5 10 22 0 2 سمنان

 9 7 9 9 20 1 3 مازندران

 8 6 6 7 16 0 4 اراك

 7 5 5 6 15 0 2 زنجان 

 7 5 4 6 15 0 6 كاشان

 4 3 9 4 9 0 2 البرز

 4 3 7 5 8 0 5 زاهدان

 4 3 4 4 6 0 7 كرمان

 4 3 7 7 11 0 5 كرمانشاه

 4 3 3 6 9 0 4 يزد

 3 3 7 5 7 1 3 بوشهر

 3 3 7 8 5 0 5 كردستان

 3 3 4 7 6 0 8 همدان

 3 2 5 3 12 0 4 بابل

 3 2 4 6 3 0 3 گلستان

 3 2 7 8 5 0 6 قزوين

 2 1 6 7 8 0 5 گيالن

 1 1 3 2 9 0 3 ايالم

 1 1 3 6 11 0 4 رفسنجان

 1 1 6 3 4 0 2قم 

 1 1 8 7 6 0 3 لرستان

 3 0 6 4 4 0 2اردبيل 

 2 0 7 2 7 0 1 بيرجند

 1 0 2 6  0 1 جهرم

 2 0 1 2 2 0 5 چهارمحال و بختياري

 2 0 4 6 8 0 8 دانشگاه ازاد

 3 0 2 8 6 0 1 سبزوار

 1 0 1 4 4 0 1فسا 

 2 0 3 6 8 0 2هرمزگان 



 ارزیا�ی و م��زی ر��ه روا��زش�ی � ا�ان��ارش 

50 
 

Pa
ge

50
 

 شاخص هاي مالي- 4-2

 بودجه تحقيقاتي كل كشور 1388طبق آمار دفتر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در سال 

 ميليارد تومان به وزارت بهداشت تعلق 79دود هزار و ششصد ميليارد تومان بوده است كه از اين ميان حدود ح

 درصد اعتبارات تحقيقاتي كشور به دانشگاه هاي علوم 15داشته است. اين آمار نشان مي دهد كه كمتر از 

پزشكي اختصاص پيدا كرده است. همچنين آمار موجود از بودجه دفتر سالمت روان وزارت بهداشت نشان مي 

 ميليون 800 ميليون تومان به  يك ميليارد و 800 حدود 81دهد علي رغم روند افزايشي بودجه اين دفتر از سال 

 25حدود  و سرانه سالمت روان هر ايراني درصد از كل بودجه وزارت بهداشت) 0.22(حدود  88تومان در سال 

تومان در سال همچنان ضعف زيادي در حوزه تامين بودجه هاي تحقيقاتي روانپزشكي وجود دارد. اين در حالي 

 درصد نيروي انساني در ارتباط با تحقيقات اين حوزه در دانشگاه هاي مي باشند و بر اساس 80است كه حدود 

نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني كشور كه فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال 

فعاليت رسمي مركز تحقيقاتي روانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران در رديف اول قرار گرفته است. 

 درصد از بودجه مراكز تحقيقاتي صرف طرح هاي توامان بنيادي وكاربردي مي شود. اين اختصاص 89حدود 

بودجه كامال در تعارض با بار بيماري هايي است كه در كشور محاسبه شده است. در حقيقت هر بيماري كه بار 

ن بر نظام سالمت بود كه اين امر ميسر نخواهد آبيشتري را دارد بايد تمهيداتي جهت كاهش هزينه هاي تحميلي 

شد مگر انجام پروژه هاي پژوهشي متعدد در آن زمينه تا ريشه حقيقي مشكالت در آن حوزه مشخص شود. تاثير 

مولد بودن آنان بسيار مهم است.   به مراقبت از بيماران و كاهش اختالل هاي رواني روي جامعه به لحاظ نياز

بهداشتي است كه ايجاد مي كنند. به طور سنتي اين بار توسط  يكي از جنبه هاي مهم بار بيماري هاي رواني، بار

 اين شاخـص ها براي بيماري هاي .شيوع، بروز و مرگ و مير سنجيــده مي شده است شاخص هاي بهداشتي نظير

مناسب مي باشد اما براي بيماري هاي مزمن و ناتوان كننده،  حادي كه منجر به بهبــودي كامل يا مرگ مي شوند

به ويژه براي اختالل هاي رواني- رفتاري كه بيش از آن كه باعث مرگ زود هنگام  .محدوديت هاي زيادي دارند

 Global  موجب ناتواني مي باشند، اين امر برجسته تر است. يك روش براي منظور كردن اين شوند،

Burden of Disease  (GBD) توسط 1993كه در سال  ناتواني ها متدولوژي بار كلي بيماري ها مي باشد 

 .جهاني بهداشت انجام پذيرفت دانشكده بهداشت عمومي  هاروارد با همكاري بانك جهاني و سازمان
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سال هاي  =Disability Adjusted Life years)شد معرفي DALY در اين روش شاخصي كمي به نام

بر اطالعات تأثيرات ناشي از مرگ زود هنگام و ساير پيامدهاي  تعديل شده با ناتواني). اين شاخص مشتمل

براي يك بيماري مجموع سال هايي از زندگي كه به دليل   DALYs  .مي باشد غيركشنده بيماري همزمان،

 .مي باشد (YLD) و سال هاي از دست رفته به علت ناتواني (YLL) از دست رفته مرگ زودهنگام

 .دارند ، داده هاي بروز، دوره ابتال به بيماري و وزن بيماري نقش اصليYLDدرمحاسبه

مختلف جهان براي  وزن ناتواني متوسط، توسط سازمان جهاني بهداشت به كمك بحث هاي كارشناسان مناطق

تا يك مي باشد كه صفر نشانگر   بيماري اصلي) تعيين و كمي شده است و مقياسي از صفر135هر بيماري (

مليون نفر از مردم دنيا از يك بيماري رواني يا رفتاري  450 امروزه حدود .سالمت كامل و يك برابر مرگ است

 ، سي و سه درصد از عمر سپري شده با ناتواني2001سازمان جهاني بهداشت در سال  رنج مي برند. بر طبق آمار

 .دليل بيماري هاي عصبي- روان پزشكي است به

سومين رتبه را بين   درصد از سال هاي سپري شده با ناتواني است و15/12بيماري افسردگي تك قطبي، علت 

اصلي سال هاي سپري شده عمر با ناتواني به   علت 6 مورد از 4علل نسبت داده شده به بار كلي بيماري ها دارد. 

بيماري هاي رواني چون: افسردگي، بيماري هاي وابسته به مصرف  دليل بيماري هاي عصبي - روان پزشكي را،

  مليون نفر از مردم دنيا در هر150بيماري دو قطبي به خود اختصاص داده است . بيش از  الكل، اسكيزوفرني و

 مليون نفر 25 هرسال در جهان داريم و حدود   مليون خودكشي1 حدود .برهه از زمان از افسردگي رنج مي برند

مصرف   مليون نفر از يك بيماري وابسته به90 مليون نفر از صرع و بيش از 38اسكيزوفرني،  از مردم جهان از

 .الكل و يا ساير مواد رنج مي برند

 اولين بار جهت تعيين بار بيماري ها در ايران در دبيرخانه تحقيقات كاربردي معاونت در اولين پژوهشي كه براي

بدون مرز از سال  سالمت با كمك ساير بخش هاي اين معاونت از جمله اداره سالمت روان و گروه پژوهشگران

چهارمحال بختياري و آذربايجان شرقي مورد   انجام پذيرفت، بار بيماري ها در سه استان بوشهر،1383 تا1381

بار بيماري هاي رواني پس از حوادث غيرعمومي به طور  بررسي قرار گرفت و براساس نتايج اين پژوهش

 درصد بار بيماري ها 28رتبه دوم را به خود اختصاص داد. به اين ترتيب كه  مشترك با بيماري هاي قلبي عروقي،

بيماري هاي   درصد متعلق به14 درصد متعلق به بيماري هاي قلبي عروقي و 14حوادث غيرعمومي،  متعلق به

 .رواني بود
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باال و در بيماري هاي   YLLs بار بيماري به دليل نكته قابل ذكر آن كه در بيماري هاي قلبي عروقي سهم عمده

بيماري هاي قلبي عروقي ميزان مرگ ومير زود هنگام باالتري دارند و  باال بود. يعني YLDs رواني به علت

 .سال هاي همراه با ناتواني بيش تري را موجب مي شوند بيماري هاي رواني

به رتبه بندي اختالل هاي رواني نگاه كنيم، در مردان سو مصرف مواد بعد از  اگر به تفكيك بيماري و جنس

را به خود  بيماري هاي ايسكميك قلبي رتبه سوم را دارد و در زنان اختالل هاي افسردگي رتبه اول سوانح و

براي تصميم گيري استراتژيك   با توجه به مطالب ذكر شده، اهميت تعيين بار بيماري ها.اختصاص مي دهد

 .روان روشن مي شود بهداشتي منطقه اي و ملي، به ويژه اهميت توجه به بهداشت

اجتماعي و پيش آگهي سالمت در ارتباط  روشن است كه عمل كرد رواني به طور بنيادي با عمل كرد فيزيكي،

بيماري هايي مثل سرطان ها و بيماري هاي قلبي است و از طرفي  است. به طور مثال افسردگي عامل خطري براي

افسردگي، اضطراب و وابستگي به مواد در افرادي كه از بيماري هاي جســمي رنج  بيماري هاي رواني مانند

كشيدن   رفتارهاي مخاطره آميزي چون.موجـب عدم پذيرش و شكست در برنامه هاي درماني مي شود مي برند

 عامل خطر براي بار 10در بين  .سيگار، فعاليت جنسي غير ايمن، با بيماري هايي مثل سرطان و ايدز مرتبط هستند

 مورد آن 3 آمده است، 2002 بهداشت  جهاني محاسبه شده و در گزارش سازمان DALY كلي بيماري كه در

 مورد ديگر تحت تاثيـر 3ايمن، مصرف تنــباكو و الكل) و  رفتـاري بوده (روابط جنــسي غير_رواني 

 .(قرار مي گيرد (چاقي، فشار خون و كلسترول باال  رفتاري_فاكتورهاي رواني 

 است ولي در افرادي كه دچار بيماري هاي مزمن %10 تا 3به طور كل بين  شيوع افسردگي اساسي در جمعيت  

درماني خود را   افسرده مبتال به بيماري هاي عفوني ممكن است برنامه هاي افراد. بيش تر است هستند اين ميزان

دارويي شده و عوارض جدي بر روي  نپذيرند و رژيم درماني مربوط را رعايت نكنند و اين مساله باعث مقاومت

بيش تر مصرف كننده مراقبت هاي بهداشتي و درماني  سالمت عمومي جامعه مي گذارد و از طرفي اين افراد

 .وارد مي كنند هستند و هزينه مضاعفي را بر جامعه

درصد از افراد مبتال به انفاركتوس قلبي، 22  درصد از افراد مبتال به فشار خون افسردگي اساسي دارند؛ تا29  تا

 درصد از 33 درصد افراد مبتال به سكته مغزي، 31افراد مبتال به ديابت،   درصد27درصد افراد مبتال به صرع، 30

اساسي رنج   درصد از افراد مبتال به سل از افسردگي46 درصد افراد مبتال به ايدز و 44به سرطان،  افراد مبتال

 .مي برند
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و جراحي از مشكالت روان شناختي رنج  در ايران نيز درصد بااليي از بيماران بستري در بخش هاي داخلي

بيماران بستري در بخش هاي داخلي و جراحي  مي برند. بررسي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در

 71نشان داد كه ميزان شيوع افسردگي در بخش داخلي زنان با   ماهه4بيمارستان هاي شهر كرمان در يك دوره 

 متوسط ميزان شيوع افسردگي . درصد كم ترين حد را دارا بود39جراحي مردان با  درصد بيش ترين و در بخش

 درصد و 65اضطراب در بخش داخلي زنان   درصد بود. بيش ترين ميزان شيوع6/53در بخش هاي مختلف 

 اضطراب در بخش هاي مختلف  ميانگين ميزان شيوع . درصد بوده است39كم ترين در بخش جراحي مردان 

در ايران بر روي بيماران مبتال به انفاركتوس ميوكارد، شيوع افسردگي   درصد بود. همچنين مطالعه ديگري4/50

 .است درصد نشان داده66وباالتر ) را در اين بيماران  Beck  پرسش نامه15يعني از نمره ي  (خفيف تا متوسط

امتياز باالي ده پرسش نامه  غربالگري افسردگي در بيماران مبتال به ديابت در ايران نشان داده است كه بر اساس

  از باري كه برخانواده ها تحميل مي شود نبايد غفلت. بيماران ديابتيك افسردگي داشته اند%78  افسردگي بك

كرد 

حمايت هاي فيــزيكي و عاطفي گرفته تا بار  افراد خانواده اين بيماران اغلب اولين مراقبين آن ها هستند و از

بر مبناي پژوهشي  چه در سطح جهاني و چه .بيمارانشان به عهده آن هاست سنگين هزينه هاي درمان و مراقبت از

به اختالل   خانوار، دست كم يك فرد مبتال4 خانوار از 1انجام شده است، تخمين زده مي شود در هر  كه در ايران

از مشاهده بيماري در يكي از  رواني يا رفتاري وجود دارد. خانواده ها عالوه بر فشار و استرس باالي ناشي

تبعيضي هستند كه بيماري رواني در اجتماع به روي  اعضاي مورد عالقه و عزيزشان، در معرض انگ اجتماعي و

دوستان بستگان و همسايگان، احساس منفك بودن و محدوديت در  آن ها مي گذارد. طرد شدن از طرف

 خود به همراه دارد. در اغلب موارد خانواده ها هزينه درمان بيـماران رواني را متحمل فعاليت هاي اجتماعي را با

 .مي شوند و اغلب سهم دولت ها و سازمان هاي بيمه گر ناچيز است

 مليون دالر صرف هزينه كليه 148امريكا، ساالنه  در اياالت متحد  :بار اقتصادي بيماري هاي رواني

 مليون پوند برآورده 32، انگلستان هزينه بيماري هاي رواني را 1997و  1996 بيماري هاي رواني مي شود. در سال

اسكيزوفرني  بيماري   درصد آن به دليل از دست دادن كارآيي و توانايي سازندگي بوده است.45كه  كرده بود

و ناهنجاري هاي مادرزادي قلب،  و آلزايمر، از بيماري هايي چون آرتريت، آسم، سرطان ونارسايي احتقاني قلب

 بيماري رواني .متوسط هزينه درماني بيش تري دارد ديابت، فشارخون و سكته مغزي، براي هر بيمار به طور
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 45 تا 35در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا   .مي دهد كارآيي، كار يابي و حفظ شغل را در فرد كاهش

كار به دليل مشكالت بهداشت رواني است. به طور متوسط تعداد روزهاي از دست رفته  درصد غيبت از محل

روزهاي كم كاري   كارگر و تعداد100 روز در ماه در هر 6كه به بيماري هاي رواني نسبت داده مي شود  كاري

 .  كارگر است100 روز در ماه در 31

درصد از كارگران از افسردگي اساسي رنج مي برند و شاغلين با افسردگي در مقايسه  6/3 تا8/1در اياالت متحد 

 . برابر بيش تر احتمال ناتواني در كار دارند2افراد بدون افسردگي  با

مربوط به  تامين اجتماعي در مورد از كارافتادگيها نشان مي دهد، بيش ترين ميزان از كار افتادگي گزارش سازمان

خود اختصاص داده است. بررسي   كل افراد از كار افتاده را به%32كميسيون اعصاب و روان است كه به تنهايي 

اجتماعي شهر تهران نشان داد كه اختالل هاي  مراجعه كنندگان به كميسيون اعصاب و روان سازمان تامين

اختالل هاي عصب شناختي منجر به از كارافتادگي و استراحت پزشكي  روان پزشكي به طور معناداري بيش از

كل مراجعان درصد 5.83موارد از كارافتادگي ودرصد  9.56اختالل هاي رواني مسوول  مي شوند به طوري كه

 .مي باشند استراحت پزشكي
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 شاخص هاي ساختاري- 4-3

 مجله معتبر حوزه پزشكي، مجالت تخصصي در حوزه روان 200از بين   مجالت تخصصي: 4-3-1

 مجله معتبر به زبان فارسي 3 درصد را تشكيل مي دهد كه شامل 2.5پزشكي در داخل كشور در حال حاضر 

 مجله معتبر به زبان انگليسي در حال انتشار مي باشد. فصل نامه اصول بهداشت رواني، فصل نامه روان 2و 

شناسي باليني استان سمنان و فصل نامه روانپزشكي و روانشناسي باليني (با عنوان انديشه و رفتار- سال 

 مقاله علمي در سال در حوزه مقاالت فارسي به طور تخصصي 60) با متوسط انتشار حدود 88پانردهم سال 

 شماره و در 4 كه ساالنه Iranian Journal of Psychiatric(IJP)فعاليت مي كنند.  هم چنين مجله 

 Iranian Journal of Psychiatric and مقاله  را ارائه مي دهد. همچنين مجله 4هر شماره 

Behavioural Sciences مقاله به چاپ مي رساند. در مجموع 10 كه در سال دو دوره و در هر دوره 

 مقاله در هر سال به زبان انگليسي در مجالت معتبر داخلي چاپ مي شوند كه هر دو در 36حدود 

 ايندكس مي شود. CINHAL و  IranMedexپايگاه

ساير مجالت شناخته شده كشور در زمينه روانپزشكي عبارتند از: خبرنامه انجمن روانپزشكان ايران، 

روانشناسي و روانپزشكي(دانشگاه علوم پزشكي و  دوفصلنامه روانشناسي معاصر، فصلنامه شناخت - مجله

 Psychotherapicalمشهد-  ( درماني فصلنامه تازه هاي روان خدمات بهداشتي درماني كردستان) 

Noveltiesشناختي ( ) پژوهشهاي روانPsychological Researches( مجله روانشناسي و علوم ، 

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي) مي باشد.  تربيتي (دانشگاه شهيد چمران اهواز ،

تنها يك شبكه علمي پژوهشي روانپزشكي در كشور در حال فعاليت  شبكه علمي پژوهشي:- 4-3-2

مي باشد. شبكه تحقيقات سالمت روان ايران مجموعه اي از مؤسسات تحقيقاتي، آموزشي و خدماتي دولتي 

و غير دولتي است كه با هدف سازماندهي و برنامه ريزي هدفمند پژوهش ها براساس اولويت ها و نيازهاي 

عملي كشور و ظرفيت سازي در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي پژوهش ها در حيطه سالمت روان زير نظر 

 آغاز به 27/7/85با تدوين اساسنامه از تاريخ  وزارت تحقيقات و فناوري به فعاليت مي پردازد. اين شبكه 

 مركز داراي موافقت قطعي و 8 مركز تحقيقاتي را تحت پوشش دارد كه از اين تعداد 14كار نموده است و 

 مركز با موافقت اصولي مي باشد كه از هريك نمايندگاني در شوراي راهبردي و پژوهشي- آموزشي 6

http://iranpa.org/JCP.asp�
http://iranpa.org/JCP.asp�
http://iranpa.org/JCP.asp�
http://iranpa.org/JCP.asp�
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شبكه حضور دارد. اين شبكه از طرح هاي كاربردي و ملي حمايت به عمل مي آورد كه ابتدا در يكي از 

مراكز عضو به تصويب رسيده باشد و سپس بتواند مصوبه شوراي پژوهشي- آموزشي شبكه را دريافت 

نمايد. از تسهيالت ديگر شبكه، بانك هاي اطالعاتي مقاالت، پايان نامه ها، آزمون هاي روانشناختي، 

طرح هاي پژوهشي و محققين كشور در حوزه بهداشت روان مي باشد كه جهت تسهيل در امر پژوهش، 

شبكه از بروزرساني اين بانك ها نيز حمايت مي نمايد. شبكه تحقيقات سالمت روان به منظور كمك به توليد 

دانش پيشرفته در عرصه سالمت روان، پاسخگويي به نياز مردم، سياستگذاران، مديران و ارايه دهندگان 

خدمات سالمت روان كشور براي تأمين، حفظ و ارتقاي كليه جنبه هاي سالمت روان فردي، خانوادگي و 

اجتماعي تأسيس شده است و تالش دارد از طريق ايجاد هماهنگي بين محققين و كاربران تحقيقات سالمت 

 روان سهم بسزايي در ارتقاي سالمت جامعه و توسعه پايدار كشور داشته باشد.

در ايران دودسته مراكز تحقيقاتي در زمينه روانپزشكي فعال هستند: دسته اول   مراكز تحقيقاتي:–4-3-3

 مراكز به اين 14مراكز تحقيقاتي تحت پوشش شبكه تحقيقات سالمت روان ايران هستند كه ليست اين 

شرح مي باشد: 

 اداره سالمت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -1

 مركز ملي مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشكي تهران  -2

مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ايران   -3
مركز تحقيقات روانپزشكي و روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران  -4
مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز   -5
مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران   -6
مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي   -7
مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   -8
مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   -9
مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه بقيه ا...  -10
پژوهشكده خانواده  -11
مركز تحقيقات سالمت زنان فردا  -12
مركز تحقيقات سوء مصرف و وابستگي به مواد  -13
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 مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -14

دسته دوم مراكز تحقيقاتي به صورت پراكنده در سطح كشور به موضوعات اختصاصي مي پردازند  كه از اين 
گروه مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

مركز تحقيقات پيشگيري از آسيبهاي رواني اجتماعي در استان ايالم :دانشگاه علوم پزشكي ايالم به عنوان  -1
با تالشهاي فراوان اعضاء، موفق به اخذ مجوز تاسيس مركز 1387يكي از ارگانهاي متولي سالمت در سال 
اجتماعي ازوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي گرديد.اين –تحقيقات پيشگيري ازآسيب هاي رواني

مركز كه دردور دوم ازسفر هاي استاني رياست محترم جمهوري به استان، به تصويب رسيد كارخود را در 
 به همت رياست محترم دانشگاه با تجهيزامكانات مناسب 1389بيمارستان طالقاني شروع نمود.  در سال 

بطور مستقل دريكي ازساختمان هاي دانشگاه مستقرگرديد. اعضاء مركز با تشكيل گروههاي پژوهشي آماده 
پذيرش افراد فعال و فعاليت هاي پژوهشي آنها در زمينه آسيب هاي اجتماعي مي باشد. اين مجموعه توسط 

  عضو هيات علمي فعاليت مي كند .6دكتر كوروش ساكي و در زمينه بيو مديكال و با 

مركز تحقيقات مسائل اجتماعي، رواني سالمندان كه تحت نظر دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اداره مي  -2
 مشغول 83شود و توسط مديريت دكتر رضا فداي وطن در زمينه هاي باليني روانپزشكي سالمندان از سال 

 عضو هيات علمي در اين 5 بلوار دانشجو مي باشد. تعداد –فعاليت مي باشد و محل آن در تهران- اوين 
 مركز فعاليت مي كنند.

انستيتو روانپزشكي تهران يكي از بزرگترين مراكز  : Center of Excellence  قطب يا  4-3-4

تخصصي آموزشي، پژوهشي و درماني روانپزشكي و روانشناسي باليني است كه در حال حاضر وابسته به 

. اين مركز  و همچنين قطب علمي كشور در زمينه روانپزشكي مي باشددانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد

 به نام فعلي 1358 با عنوان مركز آموزشي-رزيدنسي تاسيس شد و پس از انقالب در سال 1356در سال 

 كه آموزش پزشكي در وزارت بهداشت ادغام شد، انستيتو روانپزشكي تهران 1365تغيير نام يافت. در سال 

از بهداري جدا شد و به عنوان يكي از مراكز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران قرار گرفت. تا اين 

 و پس از ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران با دانشگاه علوم پزشكي تهران، به عنوان يكي 1389كه در سال 

از مجموعه هاي دانشگاه به دانشگاه جديد منتقل شد. در زمينه آموزش، عالوه آموزش روانپزشكي به 

 در مقطع كارشناسي ارشد 1365دانشجويان پزشكي و دستياران تخصصي روانپزشكي، اين انستيتو از سال 

 در مقطع دكتراي روانشناسي باليني اقدام به تربيت دانشجو نموده است. 1376روانشناسي باليني و از سال 
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يكي از زمينه هاي اصلي فعاليت اين انستيتو انجام طرح هاي كاربردي در زمينه بهداشت روان بوده است. طرح 

ادغام خدمات بهداشت روان در سيستم ارائه خدمات بهداشتي اوليه توسط مرحوم دكتر داود شامحمدي و 

دكتر جعفر بوالهري طراحي و آماده اجرا گرديد. همچنين طرح «بررسي بررسي نقش مداخالت دارويي و 

روان شناختي در كاهش مخاطرات ناشي از مصرف مواد مخدر و بهبود وضعيت رواني زندانيان معتاد» نقش 

مهمي در پذيرش اجراي مداخالت درماني اعتياد از جمله متادون درماني در زندان هاي كشور داشت. 

 به عنوان مركز همكاري هاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در 1376انستيتو روانپزشكي تهران از سال 

 توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت به 1380بهداشت روان تعيين گرديده است و باالخره در سال 

عنوان قطب علمي-آموزشي و پژوهشي روانپزشكي كشور انتخاب شده است. درمانگاه انستيتو روانپزشكي 

تهران نيز در زمينه درمان هاي دارويي و غيردارويي به مراجعان ارائه خدمت مي نمايد. 

به عالوه فصلنامه علمي-پژوهشي روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران كه در نمايه نامه بين المللي 

PsycINFO .نمايه مي شود، توسط اين انستيتو منتشر مي گردد  

دفتر ، دفتر بهداشت روان و دين، دفتر روانپزشكي اجتماعي، گروه روانشناسي باليني، گروه روانپزشكي

درمانگاه ، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، همكاري هاي مشترك سازمان جهاني بهداشت

سالن مجموعه كارگاهي ، كلينيك اختالالت جنسي، كلينيك رفتارهاي اعتيادي، دارويي و غيردارويي

 از مراكز اين قطب مي باشد. كتابخانه، انديشه

 دبير شوراي  كارشناس مسئول ورياست  اين قطب در حال حاضر توسط دكتز جعفر بوالهري مي باشد و 

 به عنوان محمد شمس مهرآبادي مي باشد. مهرداد كاظم زاده عطوفي آن پژوهشي قطب علمي آموزشي و

 فعاليت دارد.  كارشناس امور رواني

لواساني  دكتر مريم رسوليان دكتر بنفشه غرايي دكتر فهيمه فتحعلياعضاي شوراي پژهشي قطب عبارتند از 

. تر امير حسين جاللي ندوشنو دك

روان و  انستيتو روانپزشكي تهران به عنوان قطب آموزشي و پژوهشي كشور و مركز تحقيقات بهداشت

هاي  كه در زمينه اي دولتي است  سال سابقه، مؤسسه25با بيش از  WHO هاي مشترك با مركز همكاري

بهداشتي درماني و بهداشت روان و  روانپزشكي،  روانشناسي باليني و بهداشت روان در جهت اهداف كالن
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در زمينه بهداشت  WHO اين مركز تنها همكار كند پيشگيري از اعتياد و ايدز وزارت بهداشت حركت مي

بهداشتي درماني مطلوب، مبتني بر شواهد و نيازهاي جامعه  روان در ايران است و به منظور ارائه خدمات

گذاري مديريت و ارائه خدمات بهداشتي  كه منجر به تغيير در سياست هاي كاربردي را انجام پژوهش

هاي آموزشي نوين را به عنوان بستر اجراي مأموريت  پژوهش شود و همچنين فعاليت درماني، آموزش و

و ارتقاء  خود قرار داده است. ارتقاء كيفيت آموزش روانپزشكي، روانشناسي باليني و بهداشت روان اصلي

باشد. اين  اين مركز مي هاي رواني در ايران اهداف كالن سطح كمي و كيفي پژوهش و كاهش بار بيماري

، اعضاي EMRO و ساكنين منطقه اي هاي منطقه مركز خدمات خود را به عموم مردم جامعه، سازمان

مختلف روانپزشكي، روانشناسي باليني و  هاي هيئت علمي مركز تحقيقات، جامعه پزشكي كشور، گروه

علمي و پژوهشي، معاونت تحقيقات و فناوري وزارت  هاي ها، انجمن بهداشت روان در ساير دانشگاه

نمايد هدف كلي اين مركز رشد كمي و   بيماران و عموم جامعه ارائه مي بهداشت، مراكز علمي و تحقيقاتي،

المللي در زمينه   و بين (EMRO) اي  آموزشي و پژوهشي داخلي منطقه–علمي  هاي كيفي فعاليت

  .باشد روانشناسي باليني و بهداشت روان مي روانپزشكي،

ساير شاخص هاي پيشنهادي انجمن :   -4-3-5

طبق آمار هاي موجود، در زمان حاضر در حوزه خدمات روانپزشكي در كشور متاسفانه با  بيمارستان ها:

تعداد كل تخت هاي روانپزشكي در كشور اكنون در خوشبينانه ترين برآورد از  كمبودهاي زيادي مواجهيم،

 براي  . هزار تخت روانپزشكي در كشور نيازمنديم40تجاوز نمي كند در حالي كه حداقل به  هزار تخت11

 10رفع اين كمبود طبق آيين نامه هاي تنظيم شده و با حمايت وزير بهداشت محترم مقرر گرديده است تا 

اختصاص يابد، اما  درصد تخت هاي بيمارستاني تمام بيمارستان هاي عمومي كشور به بستري بيماران رواني

بيمارستان هاي  در عمل چون خدمات روانپزشكي در مقايسه با ساير خدمات پزشكي سودآور نيست، حتي

بيمارستان هاي دولتي هم بايد خودكفا  دولتي هم اين دستور را اجرا نكردند شايد دليل آن اين باشد كه

هزار تخت بيمارستاني در حال ساخت است كه ساخت آ نها بخشي از نياز 12تا 10البته  هم اكنون  باشند.

 درصد اين مصوبه اجرا 2 درصد پيش بيني شده تنها 10كشور به تختهاي رواني را نيز جبران مي كند. لذا از 

شده است كه با ورود تخت هاي جديد و اضافه شدن آنها به مجموعه، تا پايان برنامه چهارم اين مصوبه به 

 طور كامل اجرا خواهد شد. 
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 شاخص هاي عملكردي– 4-4

) مرتبط با full-text مقاله كامل (64682 تعداد 89 تا 80در طي سالهاي  مقاالت تخصصي: - 4-4-1

حوزه پزشكي در حوزه علوم پايه و باليني به زبان فارسي در داخل كشور در مجالت معتبر به چاپ رسانده 

 درصد) مربوط به رشته روانپزشكي مي باشد. با اينكه از نظر تعداد 1.5 مقاله (1011است كه از اين ميان 

مقاالت منتشر شده روانپزشكي در رتبه هفتم در بين ساير رشته هاي پزشكي مي باشد ولي از نظر ميزان اثر 

 مقاله) از مقاالت در 313 درصد (31 مقاله نزديك به 1011 را كسب كرده است. از بين اين 27گذاري رتبه 

 مقاله به صورت خالصه 49 نزديك به تعداد 1388 به چاپ رسيده است. هم چنين در سال 1388سال 

) چاپ گرديده است. congress abstractكنگره (

 مقاله خارجي در حوزه پزشكي و پيراپزشكي در 39238 تعداد 2011 تا 2000هم چنين در طي سالهاي 

 مقاله) در حوزه روانپزشكي 2026 درصد (5.1پايگاه معتبر داده ايندكس گرديده اند كه از اين ميان تنها 

 به چاپ رسيده است كه 2010 تا ماه مارس 2009 مقاله در بين ماه مارس 423بوده است. از اين تعداد مقاله 

 مجالت Impact factor ايندكسي شده كه متوسط ISI مقاله) در پايگاه اطالعات 266 درصد (62.9

)  Original Article درصد مقاالت اصيل (87 مقاله ذكر شده 423 مي باشد. از بين 1.3چاپ شده معادل 

) و ساير آنها به صورت كنفرانس يا نامه بوده است. Review Article درصد مقاالت مروري(5.5، 

  1271 كرده بودند كه با حذف ارجاع هاي خودي به تعداد Cite مقاله مذكور 423 مقاله به 2040تعداد 

مقاله ارجاع داده رسيديم. 

 18.9 درصد حضور در مقاالت، دكتر آخوند زاده با 23.2در بين نويسندگان برجسته دكتر غني زاده با 

 درصد از مقاالت باالترين تعداد مقاالت معتبر خارجي را 13.7درصد حضور در مقاالت و دكتر احمد ي با 

 مقاله نويسنده مشترك خارجي يا مركز مشاركت كننده غير داخلي حضور داشت. 17داشته اند.تنها در 
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 88 تا 86- نمايش روند توليد مقاالت داخلي و خارجي و مجموع مقاالت در طي سالهاي 1- شكل شماره7فصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد مشاركت در توليد علم . علم سنجي استانهاي مختلف كشور به تفكيك دانشگاه علوم پزشكي در رشته روان پزشكي- 2- شكل شماره7فصل 
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  كنفرانس هاي برگزار شده داخلي- بين اللملي–4-4-2

 88در حال حاضر هيچ كنگره بين المللي در زمينه روانپزشكي در داخل كشور برگزار نمي شود.  اما در سال 
نهمين همايش ساليانه روانپزشكان ايران با همكاري انجمن جهاني روانپزشكي برگزار گرديد و مخاطبان آن  

پزشكان عمومي و روانشناسان بودند و در محل  روانپزشكان، متخصصين مغز و اعصاب، داخلي، داروسازان،
سالن همايش هاي كتابخانه ملي ايران در آذر ماه با  امتياز باز آموزي بوده است. اطالعات تكميلي در مورد 

موجود مي باشد. هم چنين چهارمين همايش روانپزشكي فرهنگي www.ipacongress.ir كنگره در سايت 
و اجتماعي يادمان دكتر محمدعلي شيرازي سالن همايش هاي زكرياي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار 

گرديد.  چهارمين همايش كلوب نشاط نيز در مجتمع فرهنگي- رفاهي دربند در خرداد ماه برگزار گرديد.  
چهارمين كنگره سراسري خانواده و سالمت جنسي  نيز در دانشگاه شاهد گروه پژوهشي خانواده و سالمت 

 برگزار گرديد. همچنين اولين كنگره كشوري پيشگيري از اعتياد با امتياز بازآموزي در 1388جنسي در آبان ماه 
 در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي برگزار گرديد. دومين همايش 88 اسفندماه سال 4-6تاريخ هاي 

سراسري روانپزشكي كودك و نوجوان نيز با همكاري گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و 
 نيز نخستين 89). در ابتداي سال http://www.iacap.info  برگزار شد( .88بيمارستان روزبه در مهر ماه 

 مهرماه 29 لغايت 27 روز در تاريخ 3سمينارملي بازتواني رواني اجتماعي در مورد بيماران رواني مزمن به مدت 
 در دانشگاه علوم پزشكي كاشان با حضور متخصصان و عالقمندان وهمچنين مشاورمعاونت بهداشتي در 1389

 امور بهداشت رواني اجتماعي و اعتياد برگزار گرديد.

طبق آمار انستيتو روانپزشكي تهران (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات   تعداد كتب چاپ شده:- 4-4-3
بهداشتي درماني ايران) ، كتابخانه و اسناد روانپزشكي كه به نشاني:تهران، ستارخان، خيابان نيايش، نبش كوچه 

شهيد منصوري، انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت و روان، و در زمينه هاي اصلي موضوع 
مجموعه روانشناسي، روانپزشكي فعالبت دارد در حال حاضر تعداد كل كتابهاي موجود در گنجينه فارسي و 

 درصد كل مجموعه خزانه كتاب مرتبط با روان پزشكي را ارائه مي دهد 53 جلد مي باشد كه حدود 4320عربي
 مورد 21 در زمينه روانپزشكي در داخل كشور به تبع رسيده كه 88 كتاب در سال 29كه از اين ميان تعداد 

  مورد تاليفي مي باشد.8ترجمه و 

 

 

http://www.iacap.info/�
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 در رشته روانپزشكي پتنت خاصي ثبت نشده است. 88در سال  : عملكرديساير شاخص هاي - 4-4-4

از دانشجويان تخصصي و فوق تخصصي و همچنين اعضاي هيات علمي كسي در جشنواره هاي معتبر 

هم چنين دوره هاي مشترك آموزشي با ساير كشور ها، طرح  خوارزمي  و رازي  رتبه اي را كسب نكرد.

 صنعتي شده يا مراكز رشد و پارك فناوري وجود ندارد.
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 در رشته روانپزشكي و مباحث  ساير كشور ها- ارائه تصويري از5
تحليلي  مرتبط و مقايسه وضع علمي كشور ايران با ساير كشورها 

 جهت ارائه تصويري از وضعيت ايران نسبت به كشورهاي منطقه و بويژه كشور تركيه و هم چنين كشور هاي 

توسعه يافته كه در جبهه اول توليد علم روانپزشكي حضور دارند از شاخص توليد علم در زمينه توليد مقاالت 

علمي معتبر و ساير شاخص هاي مرتبط با آن استفاده كرديم. در نهايت اين قسمت مبحث تحليلي در باب 

در چهارمين كنگره مقايسه اين كشور ها با كشور عزيزمان ارائه شده است. در ابتدا شايان ذكر است كه 

 در شهر پراگ (جمهوري چك) و با حضور روساي 2010در سال جهاني انجمن جهاني روانپزشكي كه 

 كشور جهان برگزار شد، صورت گرفت و 120انجمن هاي روانپزشكي جهان يا نمايندگان آنان از بيش از 

هدف از آن تعيين نمايندگان انجمن جهاني روانپزشكي جهت هماهنگ كردن فعاليت هاي علمي كشورها به 

منظور ارتقاي بهداشت رواني در جهان و رعايت مباني اخالقي روان پزشكي، «انگ زدايي» از بيماران رواني 

و همچنين فراهم كردن امكاناتي كه خدمات علمي تر و دقيق تري را به بيماران ارايه مي كند، با انتخاب ايران به 

عنوان نماينده آسياي مركزي انجمن جهاني روانپزشكي ازاين پس كليه برنامه ريزي هايي كه در زمينه هاي 

ارتقاي بهداشت رواني از سوي انجمن روانپزشكان ايران صورت مي گيرد عالوه بر تمامي كشورهاي همسايه 

ايران،  كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي مركزي را نيز در برمي گيرد. برتري ايران نسبت به كشور هاي 

منطقه مي تواند كمكي در زمينه فعاليت هاي مربوط به به بهداشت رواني، تحقيقات روان پزشكي، درمان ها و 

برنامه ريزي براي حمايت از بيماران رواني و ارتباطات ميان روان پزشكان با كمك انجمن روانپزشكان ايران 

به ويژه رييس اين انجمن كه به دليل فعاليت هاي علمي - پژوهشي در سطح ملي و جهاني انتخاب شده اند، 

 سال قبل كه دكتر هاراتون 25شايان ذكر است اين برتري كشورمان از حدود  گام هاي موثري بردارد. 

داويديان از پايه گذاران علم روانپزشكي نوين به عنوان اولين فرد ايراني به مدت دو دوره در هيات مديره 

انجمن جهاني روان پزشكي و در كنار نمايندگان كشورهاي آمريكا، انگليس، فرانسه، ژاپن، يونان و پرتغال 

 انتخاب شد وجود داشت. 
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 در كشور هاي منطقه خاور ميانه 88- نمايش مقايسه درصد مشاركت در توليد علم در سال 1- شكل شماره9فصل 

 تا ماه مارس 2009 مقاله در بين ماه مارس 423تعداد مقاله در بخش شاخص هاي عملكردي اشاره شد كه 

 ايندكسي شده كه متوسط ISI مقاله) در پايگاه اطالعات 266 درصد (62.9 به چاپ رسيده است كه 2010

Impact factor درصد مقاالت 87 مقاله ذكر شده 423 مي باشد. از بين 1.3 مجالت چاپ شده معادل 

) و ساير آنها به صورت Review Article درصد مقاالت مروريOriginal Article ،  (5.5)اصيل (

 كرده بودند كه با حذف ارجاع Cite مقاله مذكور 423 مقاله به 2040كنفرانس يا نامه بوده است.تعداد 

   مقاله ارجاع داده رسيديم.1271هاي خودي به تعداد 

جهت مقايسه ايران با كشور هاي منتطقه شكل مقابل بر اساس تحليل آماري تهيه شد كه نشان مي دهد ايران 

 توليد كرده و اين درحالي است كه در اين 88 درصد از كل توليدات منطفه خاورميانه را دز سال 26.1

 درصد  مي 15 درصد توليدات را دارا بوده است وفاصله بعدي ايران كه حدود 31منطقه تنها كشور تركيه 

باشد با كشور عربستان سعودي مي باشد. جدول زير، اطالعات ريز مقايسه كشورايران را باتركيه در زمينه 

توليد علم روانپزشكي نشان مي دهد. 
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 1388- جدول مقايسه كشور ايران با  كشور تركيه و كشور امريكا در توليد علم روانپزشكي در سال 1- جدول شماره9فصل 

 

درصد توليد كشور 

علم منطقه 

تعداد مقاالت 

ايندكس شده 

در پايكاه هاي 

معتبر 

در صد از كل 

مقاالت پزشكي 

كشور 

متوسط  ISIمقاالت ايندكس شده در 

impact 
factor 

مقاالت 

 اصيل

مقاالت 

 مروري

كنفرانس يا 

 نامه

تعداد ارجاعات به 

مقاالت 

تعداد ارجاعات به 

حذف  با  مقاالت

 ارجاع هاي خودي

نويسنده مشترك 

خارجي يا مركز 

مشاركت كننده غير 

 داخلي

  مقاله17   مقاله1271  مقاله2040 درصد 7.5  درصد 5.5  درصد 87 1.3)  مقاله266 درصد (62.9  درصد5.1  مقاله423 درصد 26.1ايران 

 مقاله 409 مقاله 4063 مقاله 5118 درصد 6 درصد 14درصد 80 3.9مقاله) 437 درصد (86.8 درصد 7.4 مقاله 503  درصد31تركيه 

 مقاله 1208 مقاله 7399 مقاله 10437 درصد 7 درصد 19 درصد 74 7.8مقاله) 3270 درصد (94.3  درصد 8.3 3468- امريكا 

 

 3468دود همچنين در اين جدول، نتايج تحليل آماري كشور اياالت متحده امريكا نشان مي دهد كه ح

 مي باشد و 7.8 مقاالت  Impact factorمقاله در رشته روانپزشكي به انتشار رسيده است كه متوسط 

در كشور انگلستان و كانادا نيز به ترتيب   و اختالالت دوقطبي است.PTSDبيشتر اين مقاالت در زمينه 

 پرداخته  mental health مقاله توليدي در رشته روانپزشكي داشتند كه بيشتر به موضوع 942 و 1017

 مقاله با ارجحيت موضوعي اسكيزوفرني و سالمت روان تعداد مقاالت 964اند.كشور هندوستان نيز با 

زيادي را دربين كشور هاي آسيايي به خود اختصاص داده است. در مقايسه اي كه در توليد علم در منطقه 

 درصد توليدات علمي پژوهشي 31اسياي ميانه بر مبناي علم سنجي انجام شده بعد از كشور تركيه با حدود  

ايران در رتبه بعدي دارد.  اگر بخواهيم مقايسه اي را برمبناي اطالعات موجود در پايگاه موسسه اطالعات 

 در كار نمايه كردن استنادهاي كليه علوم همانند پزشكي فعاليت دارد انجام 1962) كه از سال ISIعلمي (

 در حوزه روانپزشكي كشور هاي امريكايي و 2004دهيم . طبق نظر مطالعه پژوهشي فاوا و اتوليني در سال 

 درصد 6 كشور اول جايگاهي ندارد. تنها 30اروپايي در راس اين امار حضور دارندو متاسفانه ايران در بين 

 درصد 90از مقاالت منتشر شده در شش مجله معتبر روانپزشكي به كشورهايي تعلق دارد كه بيش از 

 اين تفاوت ممكن است علل متفاوتي داشته باشد از جمله ناتواني محققان جمعيت جهان را تشكيل مي دهند.

ايراني در انتشار نتايج خود در مراكز معتبر، عدم هدايت مناسب نيروهاي موجود در زمينه هاي پژوهشي، 

عدم تامين اعتبار گسترده جهت پرداختن به موضوعات روز و عناوين موثر در جبهه توليد علم روز. 
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همان طور كه در روش محاسبه شاخص ها اشاره شد با توجه به اهميت موضوع مقايسه وضعيت موجود 

 & SCImago Journalايران و كشور هاي منطقه و پيشرفته تصميم برآن شد تا با كمك سايت رسمي 

Country Rank كه امكان جستجوي مقايسه اي را در كشور ها و بر مبناي سال ميالدي انجام مي دهد  

انجام شود. تنها محدوديتي كه در روش دوم وجود دارد آن است كه اين سايت تنها داده هاي موجود در 

 وجود .database Elsevier B.V را پشتيباني مي كند در واقع مقاالتي كه Scopusپايگاه داده هاي 

دارد در اين سايت ارائه شده كه لذا آمار ارائه شده در روش دوم به علت محدوديت داده ها اندكي با داده 

هاي كلي محاسبه شده در روش دوم متفاوت خواهد بود. 

آمار ارائه شده از اين سايت را در قالب جداول زير در شش شاخص توليد علم و براي هفت كشور ايران، 

امريكا، انگليس، كانادا، تركيه، هند و عربستان سعودي مي بينيد. 

 مي بينيد 2009 تا 1996در ابتدا روند توليد مقاالت در منطقه را در اين گراف در سالهاي 

 

http://www.elsevier.com/�
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در شكل بعدي مقايسه همين روند رد ايران و كشور هاي طراز اول را در رشته روان پزشكي مي بينيد 

 

 2009 مقاالت كشور هاي مختلف باهم را در سال H indexدر شكل زير هم مقايسه اي از ميزان متوسط 

را مشاهده مي كنيد 
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 كانادا انگليس امريكا عربستان هند تركيه ايران 

UDocuments U (مقاالت) 

2007 23.214 14.706 34.000 100.000 5,979 2,298 1,004 
2008 24.638 15.984 37.143 75.000 5,667 2,258 954 
2009 23.377 15.408 32.558 62.500 5,854 2,290 1,082 

Citable Documents(تعداد مقاالت كه توسط ساير مقاالت ارجاع شده است) 

2007 51 220 106 1 5,246 1,937 893 
2008 68 223 106 4 5,007 1,876 862 
2009 69 316 153 8 5,125 1,898 952 

UCites U (تعداد مقاالت كه مقاالت ان كشور را ارجاع داده اند) 

2007 248 964 573 4 53,577 16,097 7,555 
2008 139 583 468 10 29,623 9,642 4,462 
2009 90 110 177 4 10,853 4,187 1,802 

USelf Cites U (تعداد ارجاعات به مقاالت توسط همان كشور)

2007 65 227 150 1 29,587 5,477 1,698 
2008 33 108 125 0 16,649 3,188 964 
2009 19 41 58 1 6,487 1,546 493 

UCites per Document U(متوسط ارجاع به ازاي هر مقاله)  

2007 4.429 4.050 3.820 4.000 8.961 7.005 7.525 
2008 2.014 2.389 3.343 2.500 5.227 4.270 4.677 
2009 1.169 0.332 0.823 0.500 1.854 1.828 1.665 

U% cited documents U(درصد مقاالتي كه ارجاع شده اند) 

2007 75.000 65.546 65.333 100.000 82.957 73.890 81.175 
2008 63.768 56.967 66.429 75.000 75.948 67.272 75.996 
2009 38.961 19.637 34.419 50.000 55.449 51.354 55.638 

UInternational collaboration U(تعداد مقاالتي كه به صورت چند كشوري نوشته شده است) 

2007 23.214 14.706 34.000 100.000 31.092 33.377 39.343 

2008 24.638 15.984 37.143 75.000 32.116 39.814 44.759 
2009 23.377 15.408 32.558 62.500 29.672 39.476 45.471 

http://www.scimagojr.com/compare.php?un=countries&c1=IR&c2=US&c3=GB&c4=CA&area=2700&category=2738&in=it�
http://www.scimagojr.com/compare.php?un=countries&c1=IR&c2=US&c3=GB&c4=CA&area=2700&category=2738&in=ci�
http://www.scimagojr.com/compare.php?un=countries&c1=IR&c2=US&c3=GB&c4=CA&area=2700&category=2738&in=au�
http://www.scimagojr.com/compare.php?un=countries&c1=IR&c2=US&c3=GB&c4=CA&area=2700&category=2738&in=cd�
http://www.scimagojr.com/compare.php?un=countries&c1=IR&c2=US&c3=GB&c4=CA&area=2700&category=2738&in=citd�
http://www.scimagojr.com/compare.php?un=countries&c1=IR&c2=US&c3=GB&c4=CA&area=2700&category=2738&in=ic�
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) SWOTنقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهديدها (- 6
 الف: قوت

 وجود نيروي انساني عالقمند و داراي انگيزه .1

 وجود انجمن علمي روانپزشكان ايران .2

 وجود سيزده گروه آموزشي تخصصي روانپزشكي در كشور .3

 وجود نشريات تخصصي روانپزشكي فارسي و انگليسي زبان .4

 وجود سابقه نظري و تجربه علمي در زمينه روانپزشكي از دوهزار و پانصد سال پيش در ايران .5

 وجود موسسات دولتي و خصوصي روانپزشكي در ايران با سابقه طوالني .6

 وجود مراكز تحقيقات روانپزشكي ، قطب علمي روانپزشكي و شبكه تحقيقات روانپزشكي .7

 وجود منابع متنوع روانپزشكي به زبان فارسي .8

 حضور روانپزشكان ايراني در جوامع بين المللي .9

 
ب: ضعف 

 كمبود روانپزشك در سطح كشور براي رسيدن به دورنما. .1

 كم توجهي به آموزش روانپزشكي در دوره پزشكي عمومي و ساير تخصصي هاي پزشكي. .2

 ضعف همكاري بين بخش روانپزشكي و ساير رشته هاي روانپزشكي .3

 عدم رابطه تنگاتنگ با مراجع تصميم گيري و سياستگزاري كالن .4
 

ج: فرصت ها 
وجود تقاضا براي دريافت خدمات روانپزشكي كه با انگيزه جامعه روانپزشكي براي گسترش كمي و  .1

 كيفي خدمات همراه است.

 آگاهي مسئوالن از نقش روانپزشكي در در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي. .2

امكان ارتقاء سطح آگاهي در خصوص تشخيص ، پيشگيري و درمان بيماريهاي روانپزشكي در جامعه  .3
 از طريق رسانه هاي گروهي با توجه به سطح مناسب سواد عمومي جامعه

 وجود پزشكان جوان و عالقمند با سطح علمي باال براي ورود به رشته روانپزشكي. .4

 وجود قوانين حمايتي .5

 وجود نگرش مثبت به روانپزشكي در برخي مسئوالن .6
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 .  اضافه شدن رشته روانپزشكي به چهار رشته اصلي پزشكي7

  .  مكان افزايش پذيرش دستيار روانپزشكي با لحاظ تخصيص امكانات پشتيباني8      

 .  وجود عالقه مندي در رسانه هاي عمومي در جهت ارتقاء دانش سالمت روان9

 - تاكيد رويكرد انساني- پزشكي در دين اسالم نسبت به بيماران رواني 10
.  وجود شبكه بهداشت دركشور و ادغام برنامه هاي سالمت روان در آن 11
 .  توجه به سالمت روان در برنامه پزشك خانواده12

 
د: تهديدها: 

 عدم تخصيص منابع مالي و پژوهشي به سوي رشته روانپزشكي .1

همكاري ناكافي سازمانهاي سياست گذار وسازمانهاي بيمه گر در مورد بيماران بستري در بخش هاي  .2
 روانپزشكي و بيماران مراجعه كننده به متخصصين روانپزشكي

 درآمد كم  روانپزشكان در مقايسه با ساير متخصصان پزشكي .3

عدم ارتباط شوراي سياستگزاري سالمت صدا و سيما با مراكز علمي و دانشگاهي در خصوص انتخاب  .5
 كارشناسان حوزه سالمت روان برنامه هاي صدا و سيما

سوء تعبير در مورد داروهاي روانپزشكي كه گاه از سوي مسئوالن و پزشكان غيرروانپزشك صورت  .6
 مي گيرد.

گسترش دخالت افراد فاقد صالحيت در زمينه بيماريهاي رواني در كار روانپزشكي (نظير فالگير، رمال  .7
و معادل امروزي آن نظير انرژي درمانگر و برخي فارغ التحصيالن رشته هاي علوم انساني كه طبق 

 قوانين وزارت متبوع صالحيت درمان نداشته ولي در امر درمان دخالت مي نمايند.)

 عدم اجراي وظايف نظارتي، بر اقدامات غيرقانوني افراد فاقد صالحيت در درمان اختالالت رواني. .8

ناپايداري تصميم گيري ها و تغيير نگرش سياست گزاران در زمان كوتاه  .9
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 اهداف  و پيشنهادات و ديد به آينده- 7
:  اهداف سالمت •

% وضعيت كنوني. 50كاهش شيوع اختالالت رواني در هر واحد زماني به ميزان 
 

اهداف توليد دانش:   •
دستيابي به مقام اول از نظر تعداد مقاالت روانپزشكي در ژورنال هاي معتبر بين المللي در منطقه و تدوين 

ي ايران. موقكتب مرجع روانپزشكي با نگرش به ويژگيهاي ديني و فرهنگي و 
 

اهداف ظرفيت سازي نيروي انساني:  •
 هزار نفر در جمعيت يك روانپزشك گسترش آموزش 10 ترتبيت نيروي انساني متخصص به ازاي هر 

 ترتبيت دستيار تخصصي روانپزشكي كليه مراكز آموزش درماني كشور.

 
اهداف استراتژيك:  •
 تأمين تعداد روانپزشك مورد نياز در كشور. .1

 تأمين تعداد پژوهشگر مورد نياز در حوزه روانپزشكي كشور. .2

 گسترش همكاري بين بخش ميان رشته روانپزشكي و ساير رشته هاي پزشكي. .3

 ايجاد ارتباط با نهادهاي تصميم گيرنده و سياست گذار كالن كشور. .4

 گسترش آموزش روانپزشكي در دوره پزشكي عمومي و ساير تخصصهاي پزشكي. .5
 

هدف استراتژيك: تأمين تعداد روانپزشك مورد نياز در كشور  -1
الزامات آموزشي: گسترش مراكز تربيت دستيار روانپزشكي. 

الزامات پژوهشي: انجام يك تحقيق ملي در خصوص نياز سنجي منطقه اي كشور به روانپزشك. 
الزامات نهادي: تأمين و گسترش دپارتمان هاي روانپزشكي. 

الزامات مالي: اختصاص بودجه مورد نياز در رديف هاي آموزشي وزارت متبوع. 
% كنوني. 300الزامات نيروي انساني: تأمين هيئت علمي و كادر ماهر مورد نياز به ميزان 

الزامات همكاري: همكاري نهادهاي قانونگذار و تأمين بودجه جهت رسيدن به هدف فوق. 
 

 تأمين تعداد پژوهشگر مورد نياز در حوزه روانپزشكي در كشور -2
الزامات آموزشي: تربيت دستيار با نگرش تحقيقاتي. 
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از طريق انجام مطالعات اپيدميولوژيك ملي الزامات پژوهشي: تعيين اولويت هاي پژوهشي در حوزه روانپزشكي 
در كشور 

الزامات نهادي: گسترش و توسعه مركز تحقيقات روانپزشكي و بهداشت روان در سطح كشور. 
الزامات مالي: تأمين اعتبار مناسب براي رسيدن به هدف فوق. 

 از ميان فارغ التحصيالن روانپزشكي. research fellowالزامات نيروي انساني: تربيت اساتيد پژوهشگر 
الزامات همكاري: همكاري نهادهاي قانونگذار و تأمين بودجه جهت رسيدن به هدف فوق. 

 
 گسترش همكاري بين بخشي ميان رشته روانپزشكي و ساير رشته اي پزشكي -3

، روانپزشكي قانوني،  درد،الزامات آموزشي: توسعه رشته هاي فوق تخصصي بين رشته اي (مثل سايكوسوماتيك
روانپزشكي سالمندي و...) 

 در ميان متخصصين و اعضاي هيئت علمي KAPالزامات پژوهشي: انجام تحقيقات نيازسنجي و مطالعات از نوع 
ساير رشته هاي تخصصي پزشكي. 

 و تاسيس بيمارستان روانپزشكي قانوني در ايران الزامات نهادي: تأسيس مراكز تحقيقاتي بين رشته اي
الزامات مالي: تأمين اعتبار مناسب بين رشته اي. 

الزامات نيروي انساني: با انجام هدف يك به اين موضوع دست پيدا خواهيم كرد. 
الزامات همكاري: همكاري نهادهاي قانونگذار و تأمين بودجه جهت رسيدن به هدف فوق. 

 
 ايجاد ارتباط با نهادهاي تصميم گيرنده و سياست گذار كالن كشور -4

الزامات آموزشي: برگزاري سمينار و كارگاههاي مداوم آموزش با نهادهاي تصميم گيرنده و سياست گذار مثل 
مجلس و وزارتخانه ها. 

 - منظور ارزيابي آگاهي نگرش و عملكرد مسئولين در KAPالزامات پژوهشي: طراحي يك تحقيق ملي از نوع 
خصوص روانپزشكي و تأمين آن در سالمت عمومي جامعه. 

الزامات نهادي: تأمين مركز استراتژيك سالمت روان در قواي سه گانه. 
الزامات مالي: تأمين اعتبار تحقيقات فوق و  

انجام است الزامات نيروي انساني: با هدف شماره يك قابل 
الزامات همكاري: پيشنهاد تصويب قانوني براي تأسيس مركز استراتژيك سالمت روان در قواي سه گانه توسط 

مجلس شوراي اسالمي. 
 

 گسترش آموزش روانپزشكي در دوره پزشكي عمومي و ساير تخصص هاي پزشكي -5
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الزامات آموزشي: افزايش طول دوره آموزش روانپزشكي در دوره پزشكي عمومي به ميزان دو برابر مقدار فعلي 
ماه) ايجاد دوره هاي چرخشي سه ماهه حضور در بخش روانپزشكي در كليه رشته هاي تخصصي پزشكي. 4(

الزامات پژوهشي:طراحي تحقيقاتي به منظور ارزيابي نتايج اين هدف در ارتقاء سطح سالمت روان جامعه. 
الزامات نهادي: الزام خاصي مدنظر نمي باشد. 

الزامات مالي: الزام خاصي مدنظر نمي باشد. 
الزامات نيروي انساني: با هدف يك قابل تأمين است. 

الزامات همكاري: همكاري در تدوين قوانين آموزشي مورد نظر توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و 
ساير مراكز ذيصالح. 
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 پيوست ها:

 شاخه هاي انجمن روانپزشكي سراسر كشورو فعاليت هاي آنهاعملكرد آشنايي 

-6666269 فكس: 0131-6666268 ( تلفن دفتر انجمن : - انجمن علمي روانپزشكان شاخه گيالن1

 -آقاي دكتر سيدعلي پيرنيا (رئيس) -آقاي دكتر محمدجعفر مدبرنيا (دبير) - خانم دكتر ربابه 0131

 خرداد، بيمارستان شفا) 15سليماني (عضو هيات مديره) -آدرس: رشت، بلوار امام خميني، خ 

-6279319 فكس: 0711-6271533-6( تلفن دفتر انجمن : - انجمن علمي روانپزشكان شاخه فارس2

 -آقاي دكتر غالمرضا تديني (رئيس) -آقاي دكتر رامين افشاري (خزانه دار) -آقاي دكتر عمجتبي 0711

نقش واريان (دبير) -آدرس: شيراز، بلوار چمران، بيمارستان حافظ، بخش روانپزشكي) 

 برگزاري سمينارهاي ماهيانه:  

 مهرماه  21الف: سمينار بنيادهاي فلسفي روانپزشكي داراي امتياز بازآموزي مورخ 

 آبان ماه  16ب: سمينار روان درماني داراي امتياز بازآموزي مورخ 

 آذرماه  19 و 18 روزه اختالالت جنسي داراي امتياز بازآموزي مورخ 2ج: سمينار 

 روزه اختالالت سايكوتيك، جسماني شكل، اصول و تست هاي آزمايشگاهي و اختالالت 4د: سمينار 

 بهمن ماه.  1 دي ماه و 30 لغايت 28خلقي داراي امتياز بازآموزي مورخ 

 اسفندماه.  6ه: سمينار اختالالت خواب داراي امتياز بازآموزي مورخ 

معرفي نمايندگان در كميته هاي مختلف جهت همكاري با سازمان نظام پزشكي شيراز كه به شرح ذيل 

اعالم مي گردد:  

الف: كميته اخالق پزشكي- جناب آقاي دكتر مسعود موسوي نسب و سركار خانم دكتر ميترا ظريف 

صنايعي  

ب: كميته نظارت- سركار خانم دكتر مرجان خسروپور و سركار خانم دكتر فرح قريشي  

ج: كميته بازآموزي- سركار خانم دكتر نسرين دانش  

د: كارشناس پرونده هاي پزشكي: سركار خانم دكتر شهره دالكي و آقايان دكتر محمدحسين روشن، 

دكتر مهدي عتيق و دكتر فريدون فاتح نژاد.  

برگزاري جلسات ماهيانه هيئت مديره انجمن كه در اولين پنجشنبه هرماه تشكيل مي گردد.  
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دوره آموزش تئوري- عملي دو هفته اي (درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست)، كه در 

 نفر پزشك آموزش ديده اند.  11دوره هاي ذكر شده تعداد 

( آقاي دكتر محمد كيهاني (رئيس) -آقاي دكتر حسين فاكر - انجمن علمي روانپزشكان شاخه قم3

 متري گلستان، 20 متري صدوق، 45(نائب رئيس) -آقاي دكتر محمد ربيعي (دبير) -آدرس مطب: قم، 

) 11 متري كياني، ساختمان 30

-3803351 فكس: 0411-3804486-8(تلفن دفتر انجمن:  انجمن علمي روانپزشكان شاخه تبريز-4

 -آقاي دكتر سيدمحمدعلي قريشي زاده (رئيس) -آقاي دكتر يونس نابدل (دبير) -آقاي دكتر 0411

عليرضا فرنام (خزانه دار) -آدرس: تبريز، جاده ائل گلي، مركز آموزشي درماني رازي) 

  1387- بر گزاري مجمع عمومي و انتخابات انجمن در بهار1

 و همزمان با بر گزاري انتخابات انجمن  1387- بر گزاري باز آموزي مدون براي روانپزشكان در بهار 2

- ثبت نام ساالنه اعضا و تسويه حساب با مركز  3

- ارسال خبر نامه هاي مركزو پيام ها به اعضا.  4

- همكاري با مركز جهت صدور كارت عضويت براي اعضاي جديد.  5

- ارتباط با گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و بر قراري جلسات مشاوره و تبادل نظر با آنها  6

- اطالع رساني و دعوت از اعضا براي شركت در جلسه ساالنه انجمن در تهران.  7

- بر قراري ارتباط با كميته بهداشت روان استان جهت شناسائي نيازهاي بهداشتي رواني استان و 9

اقدامات الزم براي رفع آنها.  

- ارتباط با شركت هاي داروئي جهت تقبل هزينه باز آموزي ها و سمينار هاي علمي انجمن.  10

- برگزاري جلسات درون انجمن بمنظور بر رسي مشكالت و دخل و خرج انجمن و حساب رسي.  11

- بر گزاري و برنامه ريزي دوره هاي باز آموزي مختلف روانپزشكي براي پزشكان عمومي با امتياز باز 12

آموزي بمنظور ارتقاي سطح دانش روانپزشكي همكاران پزشك عمومي با عناوين اختالالت 

اضطرابي،افسردگي و سايكو فارماكولوژي هر كدام در سه دوره مختلف با همكاري گروه روانپزشكي 

تبريز.  

- همكاري با معاونت درمان استان در بر گزاري كارگاه هاي متادون نگهدارنده براي همكاران و 13

 پزشكان عمومي . 



 ارزیا�ی و م��زی ر��ه روا��زش�ی � ا�ان��ارش 

79 
 

Pa
ge

79
 

 بمنظور رفع مشكالت دستياران OSCE- همكاري با گروه روانپزشكي در بر گزاري كارگاه 14

 روانپزشكي در امتحان بورد. 

-2539310 فكس: 0261-2556474( تلفن دفتر انجمن: انجمن علمي روانپزشكان شاخه كرج- 5

 -آقاي دكتر ناصر حاجيان مطلق (رئيس) -آقاي دكتر حسين عبدالهي ثاني (دبير) -خانم دكتر 0261

) 104مريم دليلي (خزانه دار) -آدرس: كرج- عظيميه- سازمان نظام پزشكي- طبقه اول- اتاق 

انجمن روانپزشكان ايران شاخه كرج به همت عده اي از همكاران و با حمايت رئيس شبكه بهداشت وقت 

 در محل شبكه بهداشت و 1384كرج (آقاي دكتر حاجيان مطلق) اولين انتخابات خود را در تابستان سال 

درمان كرج برگزار نمود و آقاي دكتر خشنودي و خانم دكتر دليلي و آقاي دكتر حسين عبداللهي ثاني 

بعنوان هيئت مديره انخاب گرديدند.  

بدليل مشكالت دروني اين گروه نتوانستند وظايف خود را بخوبي به پيش ببرند و دو تن از اعضاء مجبور 

 انتخابات 26/2/1386به استعفا شدند و بعد از يك سال و چند ماه هيئت مديره انجمن منجل و در تاريخ 

مجدد با حضور دكتر مظاهري در محل كلينيك مغز و اعصاب كرج برگزار و افراد زير انتخاب 

- آقاي 3- خانم دكتر مريم دليلي خزانه دار 2- آقاي دكتر ناصر حاجيان مطلق رئيس انجمن 1گرديدند. 

- خانم دكتر مهسا هوشدار بعنوان بازرس انتخاب گرديدند.  4دكتر حسين عبداللهي ثاني دبير انجمن 

 عضو روانپزشك ميباشد و فعاليت خود را در دفتر انجمن 20انجمن علمي روانپزشكان شاخه كرج داراي 

برگزاري سه دوره بازآموزي مخصوص  واقع در محل سازمان نظام پزشكي كرج آغاز نموده است. 

پزشكان عمومي و شركت در سخنرانيها و سمينارها و مشاوره ها و برگزاري سمينار آموزشي درمانهاي 

غيردارويي ترك اعتياد از جمله فعاليتهاي انجمن ميباشد.  

-3284102 فكس: 0151-3283886(تلفن دفتر انجمن: - انجمن علمي روانپزشكان شاخه مازندران6

 آقاي دكتر سيدحمزه حسيني (رئيس) -آقاي دكتر غالمرضا ناطقي (نائب رئيس) -آقاي دكتر 0151

جواد ستاره (دبير) -آدرس: مازندران، اتوبان ساري نكا، جنب پارك چنگلي شهيد زارع، بيمارستان 

بدينوسيله فعاليتهاي انجمن روانپزشكان شاخه مازندران به شرح ذيل ميباشد:   زارع)

. كالس آموزشي بهداشت روان براي پرستاران بيمارستان بهشهر.  1

. كالس فرزند پروري براي پرسنل بيمارستان امام (ره) ساري.  2

. كالس آموزش مهارتهاي ارتباطي براي پرسنل دانشگاه علوم پزشكي مازندران.  3
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. برگزاري كارگاه اعتياد با نيروي انتظامي مازندران.  4

. برگزاري بازآموزي انجمن براي روانپزشكان در شهرستان بابل.  5

. برگزاري بهداشت روان براي سالمندان با معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران.  6

. برگزاري اورژانس روانپزشكي با همكاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران.  7

 ويژه پزشكان عمومي با همكاري معاونت درمان و مركز MMT. برگزاري دوره هاي آموزشي 8

تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران.  

. همكاري در برگزاري كارگاه يك روزه نوروفيدبك با مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري 9

دانشگاه علوم پزشكي مازندران.  

. برگزاري كنفرانسهاي علمي به صورت دوره اي ويژه با مركز تحقيقات روانپزشكي استان با امتياز 10

 بازآموزي. 

-2212744 فكس: 0611-2215263( تلفن دفتر انجمن: انجمن علمي روانپزشكان شاخه اهواز -7

 - آقاي دكتر سيدمحمدكاظم علوي فاضل (رئيس) -آقاي دكتر عزت اهللا قاسمي (دبير) -آقاي 0611

دكتر پاك سرشت (عضو هيات مديره) -آدرس: اهواز، خ نادري، خ شهيد سراج، پشت كليسا، باالي 

داروخانه دكتر طاهري) 

 0351-7258413 فكس: 0351-7249333( تلفن دفتر انجمن: - انجمن علمي روانپزشكان شاخه يزد8

-آقاي دكتر محمدعلي حرازي زاده (رئيس) -آقاي دكتر سيدمجتبي ياسيني (دبير) -آقاي دكتر ناصر 

، دانشگاه 2دشتي (خزانه دار) -آدرس: يزد، ميدان باهنر، ابتداي بلوار شهيد صدوقي، ساختمان شماره 

 تاكنون هر دو ماه يكبار جلسات 1387) انجمن روانپزشكان شاخه يزد، از ابتداي سال 3علوم پزشكي، ط 

خود را برگزار نموده است و براساس مصوبات جلسات مقرر گرديده است كه سمينار روانپزشكي رابط 

تحت عنوان دستگاه قلب و عروق به رياست جناب آقاي دكتر حرازي در يزد برگزار گردد، ضمنًا اين 

 مهرماه سالجاري توانسته است با همكاري 19 لغايت 18انجمن افتخار دارد اعالم نمايد كه از تاريخ 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و مركز تحقيقات اعتياد، اولين كاركاه بين المللي اپيدميولوژي و 

) با ICDPپيشگيري از اعتياد را از طريق دعوت از كارشناسان اعتياد دفتر بين المللي سياستگزاري اعتياد (

حضور نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار نمايد.  
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-2116330 فكس: 0341-2117623( تلفن دفتر انجمن: - انجمن علمي روانپزشكان شاخه كرمان9

 -آقاي دكتر حسن ضياءالديني (رييس) -خانم دكتر قدسيه بني واهب (دبير) -آقاي دكتر نبي 0341

بنازاده (عضو هيات مديره) -آدرس: كرمان، بلوار جمهوري اسالمي، بيمارستان روانپزشكي شهيد بهشتي) 

-2227383 فكس: 0171-2228363( تلفن دفتر انجمن: - انجمن علمي روانپزشكان شاخه گلستان10

 -آقاي دكتر حسن رئيسي (رييس) -آقاي دكتر مبشري (دبير) -آقاي دكتر محمد صالحي (عضو 0171

، مجتمع دكتر رئيسي) 41هيات مديره) آدرس: گلستان، خ وليعصر، كوچه عدالت 

 فكس: 0831-8260700(تلفن دفتر انجمن: - انجمن علمي روانپزشكان شاخه كرمانشاه11

 - آقاي دكتر حبيب اله خزائي (رييس) - آقاي دكتر شاپور كريمي (دبير) -آقاي دكتر 8264163-0831

سيف اله اسالمي (عضو هيات مديره) -آدرس: كرمانشاه، ميدان ايثار، جاده دولت آباد، مركز آموزشي 

درماني فارابي) 

 -آقاي دكتر منصور 0441-2779850( تلفن دفتر انجمن: - انجمن علمي روانپزشكان شاخه اروميه12

قوام (رييس) -آقاي دكتر انوشه (دبير) -آقاي دكتر آقامحمدي (عضو هيات مديره) -آدرس: اروميه، 

) 486ميدان مدرس، پست مركزي، صندوق پستي 

-5242403 فكس: 0241-5244001 (تلفن دفتر انجمن: شاخه زنجان - انجمن علمي روانپزشكان13

 -خانم دكتر مينا شعباني (رييس) -آقاي دكتر قدرت اله انصاري پور (دبير) - آقاي دكتر 0241

محمدرضا انصاري پور (خزانه دار) -آدرس: زنجان، ميدان ارگ، بيمارستان بهشتي، بخش روانپزشكي) 

 0511-7112701-4( تلفن دفتر انجمن : - انجمن علمي روانپزشكان شاخه مشهد14

 -آقاي دكتر سيدعلي ميالني (رئيس ) -آقاي دكتر جميد صالحپور (نائب 0511-7112563فكس:

رئيس)-خانم دكتر شعله بهمن نخجوان (دبير) -آدرس: مشهد، پشت فلكه فردوسي، جنب نقليه آستان 

بعد از اعالم انتخابات تحت نظر دانشگاه  )91959قدس رضوي، بيمارستان روانپزشكي ابن سينا، كد پستي 

علوم پزشكي و دفتر بازآموزي و نظام پزشكي خراسان رضوي و رياست انجمن روانپزشكان ايران و 

اعالم نتيجه، جلسات انجمن بصورت مرتب و ماهانه و در مواقع ضروري خارج از نوبت در مركز 

روانپزشكي ابن سينا در دفتر انجمن برگزار گرديد و در دفتر انجمن ثبت شد. در اين مدت بررسي 

درخواستهاي همكاران براي مسايل علمي، آموزشي، صنفي انجام شد و اقدام مقتضي به عمل آمد در 
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ضمن مشكالتي مانند اختالف نظر بين همكاران روانپزشك و سازمانهايي مثل دارايي- شهرداري، 

شركت برق و ساير ارگانهاي مشهد از طريق انجمن با همكاري واحد رفع اختالف سازمان نظام پزشكي 

 تاكنون سه سمينار بازآموزي با عناوين اسكيزوفرني و 87در حد امكان حل و فصل گرديد. از سال 

وسواس، تازه هاي روانپزشكي و مشتركات با ساير رشته هاي وابسته و افسردگي و اضطراب برگزار 

% مدعوين از 75گرديد كه صددرصد همكاران روانپزشك در كليه بازآموزي ها شركت نموده و حدود 

 نفر شركت كننده بود كه مورد تشويق دفتر 100-150ساير رشته ها نيز شركت نمودند كه آمار بين 

ضمنًا از طرف انجمن روانپزشكان خراسان براي  بازآموزي و ساير گروههاي تخصصي قرار گرفته است. 

 نفر آسيستان شركت نمودند.  الزم به 12 نفر روانپزشك و 38انتخابات هيأت مديره تهران حدود 

يادآوري است بعد از اعالم تاريخ برگزاري همايش ساليانه انجمن تهران اقدام مقتضي جهت اطالع 

همكاران و شركت فعال آنان در اين همايش بزرگ بعمل آمد و نسبت به ثبت نام و مسايل مربوط به 

اياب و ذهاب آنها اقدام گردد.  

-6289966 فكس: 0311-2222475( تلفن دفتر انجمن: - انجمن علمي روانپزشكان شاخه اصفهان14

 -آقاي دكتر سيدمرتضي واعظي (رئيس) -آقاي دكتر حميد افشار (نائب رئيس) -آقاي دكتر 0311

 )51مسعود ازهر (دبير) -آدرس: اصفهان، خ عباس آباد، كوي مسرور، پالك 

 رمضان، ضيافت افطاري انجمن علمي روانپزشكان شاخه 25 مصادف با 87روز جمعه پنجم مهرماه 

اصفهان در ميهمانسراي بزرگ دانشگاه اصفهان با حضور روانپزشكان و خانواده هاي آنان برگزار گرديد. 

در اين ضيافت، از جناب آقاي دكتر قربانعلي اسداللهي براي سالها خدمات ارزنده و بي شائبه در سمت 

مدير گروهي روانپزشكي با تقديم لوح تقدير و تشكر تجليل به عمل آمد. همچنين انتصاب جناب آقاي 

غالمحسين احمدزاده به مدير گروهي روانپزشكي با لوح يادبود تبريك گفته شد.  

در اين مراسم از سركار خانم غزال زاهد رتبه اول كشوري آزمون دانشنامه فوق تخصصي روانپزشكي 

اطفال، آقاي دكتر محمد حقيقي رتيه اول كشوري آزمون دانشنامه تخصصي روانپزشكي، خانم دكتر ليال 

جهانگرد رتبه دوم كشوري آزمون دانشنامه تخصصي روانپزشكي و خانم دكتر مريم كي پور رتبه چهارم 

كشوري آزمون دانشنامه تخصصي روانپزشكي تجليل به عمل آمد. در پايان از پنج تن از روانپزشكان 

(سركار خانم دكتر كتايون شفيعي، سركار خانم دكتر شهال آكوچكيان، جناب آقاي دكتر حميد 
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ميرزايي، جناب آقاي دكتر يعقوب سپهري و جناب آقاي دكتر سيروس صادقي) براي همكاريشان با 

انجمن با تقديم لوح يادبود تقدير و سپاسگزاري شد. 

 

كميته هاي مختلف انجمن روانپزشكي  عملكرد شنايي با آ

 مسئول: آقاي دكتر شاهرخ سردار پور گودرزي  - كميته اختالالت خلقي:  1

اعضا: خانمها دكتر معصومه امين اسماعيلي، دكتر فاطمه خدايي فر، دكتر گيتا صديقي ، دكتر نيلوفر 

هزاوه آقايان دكتر محيد بركتين، فرهاد فريد حسيني، دكتر يوسف سمناني، دكتر مهدي صميمي 

كميته اختالالت خلقي انجمن روانپزشكان ايران . اردستاني، دكتر عليرضا غفاري نژاد، دكتر عليرضا فرنام

 نيز به صورت فعال به كار خود ادامه داد. گزارش پيش رو بخشي از فعاليت هاي اين 87در تابستان 

 صبح بصورت 8 تا 7- جلسات هفتگي مرور مقاالت: هر پنجشنبه از ساعت 1كميته در اين مدت است: 

منظم توسط اعضاء كميته برگزار گرديده است. اين جلسات به منظور بروز در آوردن اطالعات اعضاء 

در زمينه پژوهشهاي جديد اختالالت خلقي مفيد بوده و ايده هاي پژوهشي براي فعاليت اعضاء كميته 

 بصورت يك هفته در ميان 87- جلسات متدولوژي پژوهش : از نيمه شهريور ماه 2ايجاد مي كند . 

 صبح در محل انجمن به اجرا در آمده است. اين جلسات به توسط اعضاء 8 تا 7پنجشنبه ها از ساعت 

كميته بصورت نظام مند ارائه مي شود و به نيازهاي اعضاي كميته در زمينه هاي متدولوژي ، آمار و 

تحليل داده هاي پژوهشي كمك شاياني خواهد كرد. برنامه هر در جلسه فوق بصورت هفتگي براي 

 كارگاه يك روزه آموزش نرم افزار آماري 87 مرداد 17- در 3 مي شود. e-mailاعضاء عالقه مندان 

Endnote براي اعضاء كميته اختالالت خلقي از سراسر ايران برگزار گرديد اين كارگاه براي اعضاء : 

به صورت رايگان بود و در طي كارگاه حاضرين با اين نرم افزار كه تسريع كننده انتشار مقاالت است 

 كارگاه يك روزه آموزش نرم افزار ثبت اطالعات بيماران روانپزشكي: 87 مرداد 18- در 4آشنا شدند. 

كه توسط گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تهيه شده بود و مجوز استفاده آن قبال توسط 

كميته اختالالت خلقي براي اعضاء آن كميته در سراسر ايران گرفته شده بود توسط همكاران گروه 

روانپزشكي آن دانشگاه برگزار گرديد. اين نرم افزار اسباب يكسان سازي ثبت اطالعات بيماران در 

مراكز عضو كميته را فراهم خواهد آورد و اساس پژوهشهاي چند مركزه روانپزشكي در زمينه اختالالت 

خلقي در ايران خواهد بود. در اين كارگاه دانشگاههاي اصفهان، ايران ، كرمان، مشهد، مازندران، 
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- نشست اختالالت خلقي 1همدان، قزوين و شهيدبهشتي شركت داشتند. فعاليت هاي پيش روي: 

) به بحث بين Debafeكه در غالب مناظره دوطرفه ( دوقطبي : بيشت تشخيصي يا كم تشخيصي 

متخصصين مربوطه در اين زمينه مي پردازد در زمان برگزاري همايش ساالنه انجمن روانپزشكان ايران به 

- سمپوزيوم يك روزه اختالالت دوقطبي با شروع زودرس: توسط كميته 2اجرا در خواهد آمد. 

 به اجرا در خواهد آمد. 87اختالالت خلقي و با همكاري انجمن روانپزشكي اطفال و نوجوان در دي ماه 

اين سمپوزيوم به بررسي نحوه بروز ، تشخيص و درمان مناسب اين اختالل در كودكان و نوجوانان 

- با همكاري مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني مقرر گرديده است تا يك شماره 3خواهد پرداخت. 

از اين مجله به ويژه نامه اختالالت دوقطبي اختصاص يابد اين ويژه نامه در سال به چاپ خواهد رسيد و 

- راهنماي تجويز داروهاي روانپزشكي در 4در حال حاضر به دريافت مقاالت اعضاء مشغول است. 

شيردهي: كه با حمايت واحد بهداشت خانواده وزارت بهداشت و با همكاري كميته اختالالت خلقي و 

 به چاپ خواهد رسيد . راهنماي فوق كه به 87دانشگاههاي تهران و شهيد بهشتي تهيه شده و در زمستان 

روز بوده به تجويز داروهاي مبتني بر شواهد روانپزشكي در شيردهي توسط همكاران روانپزشك كمك 

خواهد كرد. در پايان از كليه همكاران عالقه مند دعوت مي كنيم تا با سهيم شدن در فعاليت هاي 

مختلف اين كميته، به توسعه كمي و كيفي آن كمك نموده و اين قسمت از انجمن را با دانش و خالقيت 

 www.ismd.irخود بارور نمايند. جهت اطالع دقيق تر از فعاليت هاي اين كميته مي توانيد به تارنماي 

مراجعه فرمائيد.  

مسئول: آقاي دكتر حسن رفيعي   :- كميته روانپزشكي اجتماعي2

آقايان دكتر مهرداد احترامي، دكتر همايون پوركرامتي، دكتر مهدي  خانم دكتر فروزان اعضا 

هفدهمين جلسه كار گروه و پورنامداري، دكتر سامان توكلي، دكتر علي زجاجي، دكتر عليرضا نوروزي

 در دفتر انجمن با حضور خانمها: دكتر 15 تا 12 از ساعت 17/7/87روانپزشكي اجتماعي در تاريخ

فروزان، دكتر وامقي، و آقايان: دكتر الهي، دكتر قائم مقام فراهاني، دكترايرواني، دكتر احترامي، آقاي 

- پيش از دستور جلسه آقاي دكتر ايرواني به برنامه هاي پخش شده در 1 مدني و دكتر رفيعي تشكيل شد. 

- جناب 2شبهاي ماه رمضان در تلويزيون درباره تناسخ و جاي خالي روانپزشكان در بحثها اشاره كردند. 

آقاي مدني، روان شناس و فعال در زمينه هاي اجتماعي كه با تصويب جلسه چهاردهم براي جلسات 

- صورتجلسه مورخ 3كارگروه دعوت شده بودند، به حاضران معرفي و حضورشان خوشامد گفته شد. 
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 قرائت شد و جلسات برگزار شده براي اعالم نظر گروه درباره طرح تدوين برنامه آموزش 6/6/87

روانپزشكي اجتماع نگر/جماعتي و نيز دعوت از دكتر رفيعي به نمايندگي از گروه براي شركت در 

- سخنراني سركار خانم دكتر وامقي در زمينه «حقوق 4نهمين جلسه طرح مزبور به اطالع اعضا رسيد. 

بيماران رواني» ارائه شد و اعضا درباره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنين قرار شد جلسه بعد نيز 

- سركار خانم دكتر فروزان پيشنهاد كردند طي مكاتبه اي با «شبكه 5به همين موضوع اختصاص يابد. 

تحقيقات سالمت روان كشور» موضوع «ارزشيابي برنامه كشوري سالمت روان» پيشنهاد شود. قرار شد 

- جناب آقاي دكتر ايرواني موضوع «آموزش و غربالگري 6 پيش نويس مكاتبه را ايشان تهيه كنند. 

دانش آموزان از نظر سالمت روان» را مطرح كردند و پس از كمي بحث قرار شد در جلسه آينده با 

تفصيل بيشتري به آن پرداخته شود. 

 مسئول: آقاي دكتر محمد صنعتي  - كميته رواندرماني:3

آقايان دكتر  اعضا: خانمها دكتر الهه سهيمي ايزديان، دكتر منصوره كياني، دكتر مهديه معين الغربايي 

الف ـ در ادامه ي فعاليت  سامان توكلي، دكتر علي ناظري،دكتر ونداد شريفي، دكتر علي اكبر نجاتي صفا

كميته ي روان درماني انجمن روان پزشكان ايران، و در جهت فعال شدن زيركميته هاي تعريف شده، اين 

ـ زيركميته ي روان درماني تحليلي 1 زيركميته ها با تعيين مسووالن شان فعاليت خود را آغاز كرده اند: 

ـ زيركميته ي درمان شناختي- رفتاري: دكتر ونداد شريفي 2 انفرادي و گروه درماني: دكتر سامان توكلي 

ـ زيركميته ي درمان زناشويي و زوج درماني: 4 ـ زيركميته ي رفتاردرماني: دكتر علي اكبر نجاتي صفا 3

ب ـ جلسه اي از همايش ساليانه ي انجمن روان پزشكان ايران به روان درماني  دكتر الهه سهيمي ايزديان 

ها اختصاص يافته است كه امسال اين جلسه با تمركز بر روان درماني هاي پويا و روان كاوي به مباحث 

پراهميت و مجادالت مرتبط با اين نوع درمان خواهد پرداخت. اين جلسه از دو بخش سخن راني و جلسه 

ـ جايگاه 1) تشكيل شده است. سخنراني هاي اين جلسه به شرح زير است: panelي بحث و گفت وگو (

ـ روان كاوي و 2روان درماني هاي پويا در آموزش و خدمات روانپزشكي امروز: دكتر سامان توكلي 

ـ روان كاوي و اسالم: 4ـ روان كاوي و اخالق: دكتر محمد صنعتي 3پژوهش: دكتر كاظم عاطف وحيد 

دكتر مهديه معين بعد از ارايه ي سخنراني ها جلسه ي بحث و گفت وگو با شركت سخنرانان فوق و 

ج ـ كميته ي روان درماني با توجه به اولويت هاي جاري اجراي  دكتر احمد محيط برگزار خواهد شد. 

ـ تدوين 2ـ تدوين منشور اخالق روان درماني 1برنامه هاي زير را براي سال آينده در نظر گرفته است: 



 ارزیا�ی و م��زی ر��ه روا��زش�ی � ا�ان��ارش 

86 
 

Pa
ge

86
 

ـ طراحي و 3 منابع و راهنماهاي مرتبط با دوره ي آموزش روان درماني براي دستياران روان پزشكي 

اجراي كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت براي ارتقاي آموزش روان درماني براي اعضاي هيات علمي و 

ـ ايجاد پايگاه اينترنتي كميته ي روان درماني با هدف اطالع رساني و ارتباط 4 دستياران روان پزشكي 

ـ ايجاد بخش ويژه ي روان درماني در خبرنامه ي انجمن براي 5 صاحب نظران و آموزش به عموم مردم 

انعكاس فعاليت هاي اين كميته و نيز ارايه ي اطالعات روزآمد در زمينه ي روان درماني به روان پزشكان 

دـ كميته ي روان درماني از دريافت ديدگاه ها و پيشنهادهاي  ـ برگزاري سخنراني هاي ي روان درماني 6

همه ي همكاران در جهت گسترش و ارتقاي فعاليت هاي خود استقبال مي كند و بر اين باور است كه 

تنها با ياري همكاران عالقمند به اين حيطه ي بنيادين از روان پزشكي قادر به فعاليت خواهد بود. از 

همكاران عزيز درخواست مي شود تا با ارايه ي نظرات خود درباره ي برنامه هاي اين كميته و نيز 

 مشاركت خود در اجراي اين برنامه ها كميته را ياري دهند. 

مسئول: آقاي دكتر پرويز مظاهري   - كميته رسانه و روابط عمومي:4

اعضا: خانمها دكتر الهام شيرازي، دكتر فريبا عربگل آقايان دكتر احمد جليلي، دكتر ارسيا تقوي، دكتر 

مجيد صادقي، دكتر سيدسعيد صدر، دكتر افشين يداللهي، دكتر محمدمهدي قاسمي، دكتر فرهاد شفيقي، 

- تقاضاي تشكيل جلسه  دكتر كورش شهبازي، دكتر فدايي، دكتر محمدي، دكتر علوي، دكتر جاللي

آموزي فيلم داستاني د در مورد ب4كميته رسانه با مسئولين تلويزيون و راديو سالمت. - مكاتبه با شبكه 

پريشاني و صحبتهاي دكتر روانپزشك فيلم. - تقدير از تهيه كننده و كارگردان سريال روزگار قريب در 

مورد پرداختن به روابط انساني پزشك و بيمار و ديالوگهاي مرتبط. - پيگيري مكاتبات قبلي با صدا و 

سيما، نظام پزشكي و وزارت بهداشت. - استفاده بيشتر از مطبوعات جهت نقد برنامه هاي صدا و سيما. - 

مكاتبه و اعالم موجوديت كميته رسانه به روزنامه و صدا و سيما. حاضرين: دكتر مظاهري، دكتر يداللهي، 

دكتر تقوي، دكتر فريدحسيني، دكتر محمدي، دكتر علوي، دكتر جاللي و دكتر فيروزي زاده و خانم 

 شروع شد و در ابتدا دكتر مظاهري در مورد دستور جلسه توضيحاتي 10خسروشاهي. جلسه راس ساعت 

به شرح زير ارائه دادند. مجله خانواده همشهري از اوايل بهمن ماه با شكل و محتوي جديد و با مطالب 

 صفحه از مجله با مسئوليت خانم خسروشاهي در زمينه هاي معرفي 20روانشناختي چاپ خواهد شد و 

موارد روانپزشكي و شرح حال بيماران و تجزيه و تجليل بيماري، ارتباط سالمت روان و تغذيه، ارتباط 

هنر و سالمت روان (موسيقي، سينما، نقاشي، مجسمه سازي، ادبيات و شعر). استفاده از نور در فضاهاي 
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شهري و تأثير روانشناختي آن چاپ خواهد شد و بخشي نيز با عنوان صندلي داغ گفتگوي مستقيم با 

 2بعضي افراد و بررسي مسائل مربوط به آن خواهد بود. با توافق اعضاي كميته مقرر شد در هر شماره (

 صفحه در اختيار سردبير جهت چاپ گذاشته شود و براي اولين شماره تا 20هفته يك مرتبه) مطالب اين 

يك هفته ديگر مطالب داده شود. و مجله نيز حق التحرير نويسنده را پرداخت خواهد نمود و مطالب بنام 

نويسنده چاپ خواهد شد. مطالب در زمينه هاي زير باشد: ازدواج، روابط في ما بين والدين، روابط في 

، فرزند پروري، اوقات فراغت، Aids/Hivمابين والدين و فرزندان، بحرانهاي نوجواني، اعتياد، 

شخصيت، فرهنگ مشاوره، مهارتها، تفاوت روانشناس و روانپزشك، درمانهاي دارويي و غيردارويي، 

انگ زدايي، باورهاي غلط، روابط دختر و پسر، بهداشت روان، سالمت روان و تغذيه، سالمت روان و 

ورزش، سالمت روان و هنر، خودكشي. 

 مسئول: آقاي دكتر مجيد صادقي  - كميته انتشارات:5

آقايان دكتر احمد جليلي،  اعضا: خانمها دكتر نسرين اميري، دكتر مريم رسوليان، ذكتر ربابه مزيناني 

دكتر غالمرضا ميرسپاسي، دكتر پرويز مظاهري، دكتر محمد اربابي، دكتر امير شعباني، دكتر يوسف 

سمناني، دكتر سيدسعيد صدر، دكتر ميرفرهاد قلعه بندي، دكتر آرش ميراب زاده، دكتر علي اكبر نجاتي 

صفا 

 مسئول: آقاي دكتر غالمرضا ميرسپاسي  - كميته دارويي:6

اعضا: آقايان دكتر همايون اميني، دكتر امير شعباني، دكتر مجيد صادقي، دكتر سيدسعيد صدر 

 مسئول: آقاي دكتر احمد محيط  - كميته ادبيات و روانپزشكي:7

اعضا: آقايان دكتر جليلي، دكتر معزي، دكتر صنعتي، دكتر رازافشاء، دكتر فدايي و دكتر رفيعي 

 مسئول: آقاي دكتر اسماعيل شاهسوند :- كميته ژنوميكي8

 دكتر مسعود افضلي - كميته روانپزشكي نظامي:9

 مسئول: آقاي دكتر سيدعلي احمدي ابهري ميته آموزش:ك-10

 مسئول: آقاي دكتر مهدي صابري -كميته قانون و روانپزشكي:11

 رابط مسئول: آقاي دكتر نصراصفهاني و عضاء: خانم دكتر بيرقي و آقايان دكتر :-كميته روانپزشكي12

قلعه بندي، دكتر نجاتي صفا و دكتر سردارپور گودرزي 
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 مسئول: آقاي دكتر فريدون مهرابي و اعضا: آقايان دكتر عبهري، دكتر اوحدي، دكتر :sex-كميته 13

ناصحي، دكتر رازافشا، دكتر باجغلي، دكتر قائدي، دكتر افتخار، دكتر صالحي خانمها دكتر توكلي، دكتر 

رئيسي، دكتر صالحيان   

 مسئول: آقاي دكتر محمد اربابي و اعضا آقايان: دكتر احمد جليلي، دكتر - كميته نوروسايكياتري:14

فرهاد فريدحسيني، دكتر كورش سليماني، دكتر حاجتي و خانمها: دكتر مينا بيگدلي، دكتر فاطمه رحيمي 

اولويت هاي. كميته نوروسايكياتري را در حال حاضر آموزشي و تقويت دانش باليني و نظري اعضاء  نژاد

پژوهش، ايجاد بانك ابزارها و ارزيابي و حوزه ارتباط بين رشته هاي بين المللي ذكر كرده كه اعضا با 

اين مورد موافق بودند.  دكتر بيگدلي تاكيد داشتند در مرحله نخست دانش پايه نوروسايكياتري آموزش 

 اشاره شد كه در مرحله اول اعضا Neuropsychological assessmentداده شود در اين حوزه 

ذكر شد كه الزم است در NPآموزش الزم را در اين راستا دريافت نمايند.  جنبه هاي تخصصي رشته 

 ,Me memory, Traumatic Brain injury, MS, Dementia, Epilepsyحوزه هاي 

personality Disorder, Substance افراد عالقه مند شروع به فعاليت كنند. - تصميم گرفته شد 

از اعضاء جديد براي عضويت در دپارتمان دعوت بعمل آيد. - قرار شد جلسات علمي كميته هر دو هفته 

 تشكيل خواهد شد. - اسم مختصر 23/8/87 كه جلسه بعد 10-12يكبار پنجشنبه ها برگزار گردد ساعت 

 تعيين شد. - قرار شد خانم دكتر بيگدلي بروشور آشنايي با كميته و جذب همكاران را NIPAكميته 

 براي كنگره آماده كنند.

 مسئول: آقاي دكتر نورباالو اعضا: آقايان دكتر داويديان، دكتر واعظي، -كميته اخالق در پزشكي:15

 اولين جلسه كميته در روانپزشكي  دكتر نصر، دكتر نقوي، دكتر تواليي، دكتر ظهيرالدين، دكتر فرهادي

 به رياست آقاي دكتر احمدعلي نورباال در محل انجمن روانپزشكي تشكيل شد و 17/5/87در تاريخ 

تاكنون سه جلسه كميته برگزار شده است. اعضا كميته شامل استاد دكتر هاراطون داويديان- دكتر 

احمدعلي نورباال- دكتر سيداحمد واعظي- دكتر يدا... فرهادي- دكتر حميدرضا نقوي- دكتر 

سيدمحمود طباطبايي- دكتر مهدي نصر- دكتر آصفي- دكتر عليرضا ظهيرالدين- دكتر سيدعباس 

تواليي از دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و بخش خصوصي هستند. در جلسات كميته اخالق ضمن 

تاكيد بر اهميت و ضرورت وجود ضوابط اخالقي در روانپزشكي مقرر شد ضوابط موجود در جهان مورد 

بررسي قرار گيرد و با توجه به قوانين و فرهنگ و مشكالت موجود در كشور پيش نويس منشور اخالق 
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در روانپزشكي كشور تهيه گردد و سپس به اطالع صاحب نظران رسيده و در مجمع عمومي تصويب 

گردد. الزم به ذكر است كه تاكنون منشور اخالق در روانپزشكي در كشور وجود نداشته است. در حال 

حاضر كميته اخالق در حال تدوين اين منشور اخالقي ميباشد. 

 مسئول: آقاي دكتر محمدرضا محمدياعضاء: آقايان دكتر صابري زفرقندي، دكتر -كميته انگ زدايي :16

سيدعلي احمدي ابهري، دكتر محمد اربابي، دكتر مهدي حسن زاده، دكتر مجيد صادقي، دكتر محسن 

ارجمند، دكتر فربد فدايي، دكتر جواد محمودي، دكتر ونداد شريفي، دكتر علي اكبر نجاتي صفا، دكتر 

سامان توكلي 

  اعضاء هيئت مديره : علي محمدي، دكتر حسن ابراهيمي-كميته تخصصي روان درماني:17
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Abstract: 

Introduction: Psychiatry had a great heritage similar to the history of medicine in IRAN. 

Modern psychiatry entered to our country with building of Tehran University of Medical 

Sciences. Nowadays, after 75 years, IRAN is an agent of international psychiatric society in 

the central Asia region and Iranian psychiatrics association manages whole universal 

programs and politics in this zone. Although psychiatric disorders consist an important 

proportion of burden of diseases, health policy makers has not enough consideration in this 

field. This short report explains current status of this field regarding new consequences and 

finding during 1388. 

Methodology: In order to perform, designed protocol was used for gathering quantified and 

qualitative indexes based on the recommendation of governmental health organization to all 

associations. Equivalent systematic approach was avail to assemble similar data for other 

countries in our region and developed countries during March 2009 to March2010.  

Results: According to finding of this study, psychiatrics association impetrate the first status 

among all Iranian research association without independent budget support. In time of study, 

313 and 423 published full-text articles were indexed in eligible Persian and English 

language database respectively, which vocalized 1.5 percent of all medical and paramedical 

sciences resources. From all English language articles, 62.9% were presented in ISI web of 

sciences site with mean impact factors of 1.3. Eighty seven percent of mentioned manuscripts 

were original article, 5.5 % were review articles and remaining were congress abstracts. 

Keywords: Psychiatry, Burden of diseases, Pediatric psychiatry  
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