به نام خدا
نيلوفر مھدوی ھزاوه
 oفارغ التحصيل رشته روانپزشکی از دانشگاه ش ھيد بھش تی تھ ران در س ال  ١٣٨١و قب ول در آزم ون
دانشنامه تخصصی ھمان سال.
سابقه کار:
 oدو سال کار در سازمان انتقال خون ايران بعنوان پزشک بخش اھ دا کنن دگان و مس ئول وق ت آم وزش
از راه دور کارکنان ) طرح نيروی انسانی .(١٣٧۴-١٣٧۶
 oسه س ال ک ار در اداره س المت روان وزارت بھداش ت ،درم ان و آم وزش پزش کی ) ط رح ض ريبK
 (١٣٨١-١٣٨۴بعنوان کارشناس سالمت روان  .زمينه ھای عمده فعاليت به شرح ذيل:
مسئول اصلي برنامه ھاي بھداشت روان كشور در زمينه ھاي :
آموزش مھارت ھاي زندگي
پيشگيري از كودك آزاري
فعال در برنامه ھاي كشوري :
حمايت ھاي رواني اجتماعي در باليا
آموزش مھارت ھاي فرزند پروري
 oھمکاری ب ا مرک ز م ديريت بيم اری ھ ای وزارت بھداش ت،درمان و آم وزش پزش کی بعن وان م درس
کارگ اه ھ ای ) VCTآم وزش مھ ارت ھ ای مش اوره و مش اوره اختصاص ی قب ل و پ س از آزم ايش
داوطلبانه (HIV
 oاستاديار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خ دمات بھداش تی درم انی ش ھيد بھش تی از س ال ١٣٨٧
)مسئول آموزش کارآموزان -پرسپتور -از سال  ١٣٨٧تا مھر ماه  ،١٣٩٢مس ئول آم وزش دس تياران
از مھ ر م اه  ،١٣٩١مع اون آموزش ی مجموع ه روانپزش کی بيمارس تان ام ام حس ين )ع( از س ال
 ،١٣٨٩مسئول آموزش روان درمانی دستياران(.
مقاالت و پژوھش ھا:
 oپايان نامه دکترای تخصصی :بررسی سالمت روانی در کارکنان شاغل در يکی از مراکز برق فش ار
قوی تھران در سال ) ١٣٨٠پذيرفته شده با درجه بسيار عالی(.
 oارتباط بين اشتغال در حريم ميدان ھ ای االکترومغناطيس ی ب ا فرک انس بس يار ک م ب ا وض عيت س المت
روان) چاپ شده در شماره  ، ٢جلد  ،٢٧فصلنامه پژوھش در پزشکی تابستان .(١٣٨٢
 oتعيين بار بيماری ھای روانی سه استان در قالب ط رح پژوھش ی ک اربردی تعي ين ب ار بيم اری ھ ا ی
سه استان آذربايجان شرقی ،بوشھر ،و چھار مح ال و بختي اری دبيرخان ه تحقيق ات ک اربردی معاون ت
سالمت وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی ). (١٣٨١
١

 oتعي ين ب ار بيم اری ھ ای روان ی کش ور در قال ب ط رح پژوھش ی ک اربردی تعي ين ب ار بيم اری ھ ای
کش ور دبيرخان ه تحقيق ات ک اربردی معاون ت س المت وزارت بھداش ت ،درم ان و آم وزش پزش کی
).(١٣٨١
 oھمک اری در پ ژوھش اخ تالالت خ واب در کودک ان دبس تانی تھ ران )ارائ ه ش ده در پنجم ين کنگ ره
بھداشت روان کودکان و نوجوانان  -آبان .(١٣٨٢
 oبرآورد ني از ب ه تخ ت ھ ای بس تری روانپزش کی ب ا اس تفاده از م دل س ازی )ب ه س فارش اداره س المت
روان(.١٣٩٠ -
 oھمکاری در طرح " تعيين اولويتھای موضوعی سالمت روان کشور" .
 oمجری طرح بررسی سير دو ساله اختالل افس ردگی اساس ی در دو مرک ز درم انی از س ال  ٩٠ت ا ٩٢
به سفارش مرکز مطالعات بھداشت روان انستيتو روانپزشکی.
 oعضو کارگروه تعيين بار اختالالت روانپزشکی در کشور برای دھه اخير )مسئول تعيين ب ار اخ تالل
اضطراب منتشر و اختالل وسواسی جبری( 1394
o The burden of disease and injury in Iran 2003.Mohsen Naghavi, Farid
Abolhassani, Farshad Pourmalek, Maziar Moradi Lakeh, Nahid Jafari, Sanaz
Vaseghi, Niloufar Mahdavi Hezaveh and Hossein Kazemeini. Population
health matrics, 2009
o Correlation of manic and mixed episode severity in bipolar disorder and
obsessive symptom severity in comorbidity of these disorders, Niloufar
Mahdavi Hazaveh; Marjan Freidoonimehr; Yousef Semnani; Shahrokh Sardar
Journal of Fundamentals of Mental Health,وPour Goodarzi; Azar Pirdehghan
2015 July-Aug, 17(4): 172-7.
o Determination of the Satisfaction of Patients and Therapists (2nd, 3rd, and
4th-Year Psychiatric Residents of Shahid Beheshti University) with
Psychotherapy, Farzaneh Radaie,Yasaman Mottaghipour,and Niloufar
Mahdavi , American journal of life science researches, Vol.3, Issue 1, 1-12,
2015.
 oھمک اری در ط رح و مقال ه " تعي ين اولوي ت ھ ای س المت روان کش ور"  ،مجل ه روانپزش کی و
روانشناسی بالينی ايران ،سال بيستم ،شماره ،٣پاييز  ،٩٣ص .٢٠١-١٨٩
تاليفات:
ھمكاري در تاليف كتابھاي:
-

حمايت ھاي رواني اجتماعي در باليا و حوادث غير مترقبه  -متن پزشكان عمومي ) -نويس نده اص لي
.(١٣٨٣

-

حمايت ھاي رواني اجتماعي در باليا  -متن مديران بھداشتي .(١٣٨٣)-

-

م تن آموزش ي بھداش ت روان و مھ ارت ھ اي زن دگي ب راي زن ان  -وي ژه پزش كان عم ومي )نويس نده
اصلي -نشر آرويج .(١٣٨۴-

٢

-

سالمت روان كاربردي براي پزشكان عمومي و پزشكان خانواده )نشر آرامش .(١٣٨۴ -

-

مشاور علمی تھيه متون بھبود ارتباط والد و کودک )شامل کتاب داستان و پمفلت ھای مربوطه(

-

تاليف کتاب مھارت ھای زندگی )نشر قطره – (١٣٨٩

-

ھمکاری با سازمان جھانی بھداشت )بخش منطقه مديترانه شرقی( جھت تاليف بسته آموزشی مھ ارت
ھای زندگی ).(١٣٨٧

-

ھمکاری در تاليف دستورالعمل بالينی آزمايش و مشاوره اچ آی وی برای مرک ز م ديريت بيم اری ھ ا
)فروردين .(١٣٨٩

-

ت اليف فص ل " م ديريت خ دمات س المت روان" کتابچ ه " راھنم ای روانپزش کی جامع ه نگ ر ب رای
دستياران روانپزشکی ). (١٣٨٩

٣

