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رزومه کاری دکتر بهنام اوحدی ایرانبـُد

الف – سوابق تحصیلی

)1

اخذ دیپلم علوم تجربی در خرداد ماه  1۷۳۱با معدل کتبی  11/۱0از دبیرستان عدل (

دانشگاه ) اصفهان
)2

ورود به رشته ی پزشکی در مهر ماه 1۷۳۱

)۷

اخذ مدرک پزشکی عمومی در شهریورماه  1۷۳۳با معدل کل دوره  1۳/۷2از دانشگاه آزاد

اسالمی نجف آباد ( اصفهان )
)0

ورود به دوره ی آموزشی سه ساله دستیاری روان پزشکی در پاییز  1۷1۷در بیمارستان

روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران
)5

گذراندن دوره ی آموزشی دو ساله روان درمانی بینش مدرا ( سایکو آنالیتیک سایکوتراپی )

در بیمارستان روزبه زیر نظر استاد دکتر محمد صنعتی
)6

گذراندن دوره ی آموزشی دو ساله روان درمانی آنالیتیک ( سایکو آنالیتیک سایکوتراپی ) در

مکتب استاد دکتر عبدالحسین رفعتیان
)۳

گذراندن دوره ی آموزشی یک ساله روان درمانی شناختی – رفتاری در بیمارستان روزبه زیر

نظر استاد دکتر حبیب اهلل قاسم زاده  ،دکتر حسین کاویانی و دکتر گیتی شمس
)1

گذراندن دوره ی آموزشی دو ساله روان درمانی شناختی – رفتاری در مرکز روان شناسی

سگال زیر نظر دکتر الدن فتی و دکتر فرشته موتابی
 )9قبولی در آزمون کتبی و شفاهی دانش نامه ( بورد ) تخصصی اعصاب و روان وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی در شهریور ماه 1۷16
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ب – سوابق کاری

 )1پزشک و سرپرست مرکز بهداشتی درمانی گلوگرد از شبکه ی بهداشت استان چهارمحال و
بختیاری به مدت  19ماه از دی ماه  1۷۳۳لغایت امردادماه  1۷۳9در چهارچوب طرح پیام آوران
بهداشت
)2

پزشک و سرپرست همزمان مرکز بهداشتی درمانی آورگان از شبکه ی بهداشت استان

چهارمحال و بختیاری به مدت  6ماه از بهمن  1۷۳1لغایت امرداد  1۷۳9در چهارچوب طرح پیام
آوران بهداشت
)۷

دستیاری روان پزشکی در بیمارستان روان پزشکی روزبه تهران از مهرماه  1۷1۷تا کنون ( زیر

نظر مستقیم استادان گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  :استاد دکتر شکراهلل طریقتی {
 12ماه }  ،استاد دکتر محمدرضا محمدی {  6ماه }  ،دکتر مجید صادقی {  6ماه }  ،دکتر همایون
امینی {  6ماه }  ،استاد دکتر محمد صنعتی {  6ماه }  ،دکتر فیروزه رئیسی {  ۷ماه }  ،استاد
دکتر حبیب اهلل قاسم زاده  ،دکتر حسین کاویانی و دکتر گیتی شمس {  6ماه }  ،دکتر علی
اکبرنجاتی صفا {  ۷ماه }  ،دکتر زهرا شهریور  ،دکتر مهدی تهرانی دوست و دکتر جواد عالقه بند {
 ۷ماه }  ،دکتر مریم نوروزیان و دکتر مازیار سیدیان {  2ماه }  ،دکتر ونداد شریفی {  1ماه } ،
دکتر مهدی صابری {  1ماه } و ) ............
)0

همکاری با کلینیک مشاوره و ترک اعتیاد رهاجو به عنوان پزشک و درمانگر مشکالت جنسی

و زناشویی از بهمن  1۷1۷تا 1۷16
)5

همکاری با بیمارستان تخصصی اعصاب و روان مهرگان تهران به عنوان پزشک کشیک

اورژانس بیمارستان از اردی بهشت  1۷15تا آبان 1۷15
)6

همکاری با بیمارستان تخصصی اعصاب و روان میمنت تهران به عنوان پزشک کشیک اورژانس

بیمارستان از آبان  1۷15تا اردی بهشت 1۷16
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)۳

همکاری با مرکز مشاوره و روانشناسی شکیبا به عنوان روانپزشک و درمانگر مشکالت جنسی و

زناشویی از آبان  1۷15تا 1۷11
 )1همکاری با کلینیک مشاوره و مددکاری یارا به عنوان پزشک و درمانگر مشکالت جنسی و
زناشویی از آذر  1۷15تا 1۷1۳
 )9پزشک متخصص اعصاب و روان بیمارستان تخصصی الزهرای اشتهارد  ،شبکه بهداشت و درمان
کرج ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،از تاریخ  1۷1۳/۳/۳تا 1۷11/11/1۷
 )1۱همکاری با مرکز مشاوره و روانشناسی راه نو به عنوان روانپزشک و درمانگر مشکالت جنسی و
زناشویی از بهمن  1۷1۳به مدت یکسال
 )11تاسیس مطب شخصی ( کلینیک روانپزشکی – رواندرمانی و درمان های جنسی ،زناشویی و
خانوادگی ) در تهران ،خیابان ولی عصر ،از بهار  1۷11تاکنون
 )12عضو کمیته سکسولوژی ( بهداشت و سالمت جنسی – زناشویی ) انجمن علمی روانپزشکان
ایران از سال  1۷11تاکنون به سرپرستی و ریاست استاد دکتر فریدون مهرابی
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ج  -سوابق آموزشی و تدریس

 )1تدریس مبحث « مصاحبه با بیماران روان پزشکی » برای دانشجویان و نیز اینترن های دانشگاه
علوم پزشکی تهران در بیمارستان روزبه از تیر ماه  1۷10لغایت امرداد ماه1۷15
 )2تدریس مبحث « اختالالت شخصیت » برای دانشجویان و نیز اینترن های دانشگاه علوم پزشکی
تهران در بیمارستان روزبه ازامرداد ماه  1۷10لغایت مهرماه 1۷15
 )۷تدریس مبحث « اختالالت خلقی و خودکشی » برای دانشجویان و نیز اینترن های دانشگاه علوم
پزشکی تهران در بیمارستان روزبه از مهر ماه  1۷10لغایت اردی بهشت ماه 1۷16
 )0انتصاب به عنوان « مسئول آموزش دانشجویان پزشکی بیمارستان روزبه ( دانشگاه علوم پزشکی
تهران ) » از سوی معاونت آموزشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت  11ماه از
سال  1۷10تا 1۷15
 ) 5تدریس مبحث « اختالالت جنسی و زناشویی » برای اینترن های دانشگاه علوم پزشکی تهران در
بیمارستان روزبه از مهر ماه  1۷15تا آذر ماه 1۷16
 )6تدریس کارگاه های آموزشی تخصصی شصت ساعته ی « تشخیص و درمان مشکالت جنسی و
زناشویی » برای دانش آموختگان پزشکی  ,پیراپزشکی  ,روان شناسی  ,مشاوره و مددکاری از آبان
ماه  1۷15تا کنون
 )۳تدریس کارگاه های آموزشی تخصصی « مشاوره ازدواج و طالق » برای دانش آموختگان پزشکی ,
پیراپزشکی  ,روان شناسی  ,مشاوره و مددکاری
 )1تدریس کارگاه های آموزشی تخصصی « مشاوره ،مدیریت ترنس سکشوالیزم و هومو سکشوالیزم »
برای دانش آموختگان پزشکی  ,پیراپزشکی  ,روان شناسی  ,مشاوره و مددکاری
 )9سخنرانی با عنوان « میل جنسی – کلیات » در کارگاه تخصصی « اختالالت میل جنسی »
بیست و ششمین همایش سراسری انجمن علمی روانپزشکان ایران در آذر ماه 1۷11
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 )1۱سخنرانی با عنوان « ارزیابی بالینی و تشخیص افتراقی اختالل برافراشتگی آلت مردانه ( ناتوانی
جنسی ) » در کارگاه تخصصی « اختالل برافراشتگی آلت ( ناتوانی جنسی )

» بیست و

هفتمین همایش سراسری انجمن علمی روانپزشکان ایران در آذر ماه 1۷19
 )11برنامه هفتگی علمی – آموزشی روانپزشکی و رواندرمانی و درمان های جنسی – زناشویی و
خانوادگی به بیان ساده در رادیو تهران از بهار  1۷11تا زمستان  1۷19به مدت  2۱ماه
 )12تدریس در کارگاه دو روزه آموزشی تخصصی « تشخیص ،ارزیابی و درمان اختالل هویت
جنسیتی ( ترنس سکشوالیزم ) » سازمان بهزیستی زیر نظر اداره کل بهزیستی استان گلستان در
پاییز 1۷19
 )1۷سخنرانی با عنوان « رفتارهای جنسی متنوع » در کارگاه تخصصی انجمن علمی مامایی ایران
در دی ماه 1۷19
 )10برنامه علمی – آموزشی روانپزشکی و رواندرمانی و درمان های جنسی – زناشویی و خانوادگی به
بیان ساده در رادیو سراسری سالمت از زمستان  1۷19تا کنون
 )15سخنرانی با عنوان « اختالالت کارکرد جنسی زنان و مردان » در کارگاه تخصصی انجمن علمی
مامایی ایران در خرداد ماه 1۷9۱

رزومه کاری دکتر بهنام اوحدی ایرانبـُد

د – سوابق پژوهشی

 )1پایان نامه پژوهشی دوره ی پزشکی عمومی با عنوان « بررسی میزان شیوع افسردگی در
دانشجویان پزشکی  ,اینترن ها و پزشکان عمومی و متخصص شهر اصفهان در سال های  1۷۳6و
» 1۷۳۳
 )2پایان نامه و طرح پژوهشی دوره ی دستیاری تخصصی روان پزشکی با عنوان « مقایسه ی ویژگی
های تصویربرداری مغز افراد دچار اختالل هویت جنسی مراجعه کننده به بیمارستان روزبه و پزشکی
قانونی تهران با افراد سالم »
 )۷پذیرفته شدن و انتشارمقاله ی پژوهشی
» D fast spin echo T2 weighted sequence magnetic resonance ۷
« imagingVolumetric measurement of human red nucleus with
در ژورنال جامعه ی نورولوژی اروپا
Society ( ENS ) June 2007 European Neurological
 )0پذیرفته شدن مقاله ی پژوهشی اصیل « ویژگی های تصویر برداری مغز افراد دچار اختالل هویت
جنسی در مقایسه با افراد سالم » در فصل نامه ی تازه های علوم شناختی در شهریور ماه 1۷16
 )5تصویب پروپوزال طرح پژوهشی در دست اجرای « مقایسه ی ویژگی های تصویر برداری مغز
افراد هم جنس گرای مرد با مردان نا هم جنس گرا » در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
تهران
 )6تصویب پروپوزال طرح پژوهشی در دست اجرای « مقایسه ی ویژگی های تصویر برداری مغز
افراد هم جنس گرای زن با زنان نا هم جنس گرا » در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 )۳انتشار مقاله ی پژوهشی اصیل « ویژگی های تصویر برداری مغز افراد دچار اختالل هویت جنسی
در مقایسه با افراد سالم » در فصل نامه ی تازه های علوم شناختی در شماره ی  ( ۷5شماره  ۷سال
نهم )  ،پاییز 1۷16
 )1عضو رسمی هیئت داوری پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد با عنوان « بررسی و مقایسه ی
ویژگی های شخصیتی و خانوادگی دختران همجنس گرا با دختران دگرجنس گرا » خانم زهرا
ابوالحسنی در دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در اسفند 1۷1۳
 )9استاد مشاور پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد با عنوان « بررسی نقش آموزش جنسی در
افزایش خویشتنداری جنسی دختران دانشجو » خانم سودابه میرزایی در دانشکده ی روانشناسی و
مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی در بهمن 1۷11
 )1۱استاد راهنمای پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد با عنوان « بررسی و مقایسه ی ویژگی
های شخصیتی و خانوادگی پسران همجنس گرا با دختران دگرجنس گرا » جناب آقای محمد جواد
بالکانه در دانشگاه خاتم تهران در پاییز 1۷19
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 – ۳سوابق تالیف  ,ترجمه و ویراستاری
 – 5ا  -کتاب ها :
 )1تالیف و انتشار کتاب « افسردگی  :شناخت  ,شرط شفا – درمان  :راه رهایی » برای پزشکان غیر
روان پزشک و کادر پیرا پزشک بهداشتی – درمانی درسال 1۷۳1

 )2تالیف و انتشار چاپ نخست کتاب « تمایالت و رفتارهای جنسی انسان » در سال  ( 1۷۳9که
چاپ هشتم آن منتشر شده است )
 )۷ترجمه و انتشار چاپ نخست کتاب « احساسات و پاسخ های جنسی انسان » نوشته ی ویلیام
مسترز و ویرجینیا جانسون در سال  ( 1۷1۱که چاپ هفتم آن منتشر شده است )
 )0ویراستاری و پیشگفتارنویسی و انتشار چاپ نخست کتاب « پنج گفتار در بیان روان کاوی »
زیگموند فروید با ترجمه ی دکتر فرشاد امانی نیا در سال 1۷11
 )5ترجمه ،ویراستاری و انتشار چاپ نخست کتاب « روان شناسی اینترنت » انتشارات دانشگاه
کمبریج ،نوشته ی دکتر پاتریشیا ولیس – با همکاری استاد فضل ا ...قنادی و خانم حمیرا صفوی –
در سال 1۷11
 )6تالیف کتاب « شخصیت من و تو »
 )۳تالیف کتاب « روانشناسی من و تو » ( مجموعه مقاالت )
 )1تالیف کتاب « آشنایی با مبانی فیلم و سینما درمانی »
 )9ترجمه کتاب « عشق از ازدواج جداست » تالیف کودی ساتیش کامات
 )1۱ترجمه کتاب « پندارها و کردارهای جنسی انسان » تالیف روت وستهیمر ،سانفورد لوپاتر (
انتشارات لیپین کات ویلیامز اند ویلکینز )
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 )11ترجمه و تلخیص کتاب « احساس و جنسیت » ویراسته آجنتا اچ فیشر ( انتشارات کمبریج )
 )12ترجمه و ویراستاری کتاب « تله های زندگی من و تو ( زندگی تان را از نو بیافرینید ) » تالیف
جفری ای یانگ و جانت اس کلوسکو ( انتشارات پالم ) با همکاری خانم گلناز قدرتی
 )1۷ترجمه کتاب « زبان پنهان صمیمیت » تالیف رابرت جی لی ( انتشارات گشتالت پرس ) با
همکاری خانم ها زهرا حسین زاده و الهام شفیعی
 )10ترجمه و تلخیص کتاب « کودک آزاری جنسی » ویراسته مارگرت الن پایپ ،مایکل ای لمب،
یال اوربخ و آن کریستین سدربورگ ( انتشارات راتلج ) با همکاری خانم بهاره نیکجو
 )15ترجمه کتاب « رهایی از نگرانی » تالیف رابرت لی هی ( انتشارات هارمونی – پیاتکوس بوکز )
با همکاری خانم گلناز قدرتی
 )16ترجمه کتاب « درمان با حیوانات خانگی » تالیف سینتیا کی چندلر ( انتشارات راتلج )
 )1۳تالیف کتاب « عشق درمانی ( پله پله تا دیدار یار ) »

ه – ب – مقاالت :

 )1بیش از  2۱مقاله تالیفی علمی – آموزشی – اجتماعی در مورد آسیب های اجتماعی با راهبرد
روانپزشکی به بیان ساده برای همگان در هفته نامه سراسری « صدا » از اردیبهشت  1۷۳9تا
فروردین  ( 1۷12که مقاله « بیماری همسرآزاری » جایزه ی ممتاز جشنواره ی مطبوعات را از آن
خود نمود) .
 )2بیش از  ۳مقاله تالیفی علمی – آموزشی – اجتماعی در مورد آسیب های اجتماعی با راهبرد
روانپزشکی به بیان ساده برای همگان در هفته نامه استانی « تندر » در سال 1۷12
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 )۷بیش از  5مقاله علمی – آموزشی – اجتماعی در مورد آسیب های اجتماعی با راهبرد روانپزشکی
به بیان ساده برای همگان در ویژه نامه استانی روزنامه « همشهری » در سال1۷12
 )0سه مقاله تالیفی علمی – آموزشی – اجتماعی در مورد آسیب های روانی  -اجتماعی و جنسی در
ایران با راهبرد روانپزشکی و سکسولوژی بالینی به بیان ساده برای همگان در روزنامه توقیف شده
شرق در سال های  1۷12و 1۷1۷
 )5بیش از دوازده مقاله تالیفی علمی – آموزشی – اجتماعی با راهبرد روان پزشکی به بیان ساده
برای همگان در ماهنامه توقیف شده « روان شناسی جامعه » از سال  1۷12تا سال 1۷15
 )6بیش از ده مقاله تالیفی علمی – آموزشی – اجتماعی در مورد آسیب های اجتماعی با راهبرد
روانپزشکی به بیان ساده برای همگان در روزنامه « جام جم » در سال های  1۷10 ،1۷1۷و 1۷15
 )۳یک مقاله علمی – آموزشی روانپزشکی شخصیت در هفته نامه « چلچراغ » در بهمن 1۷15
 )1یک مقاله علمی – آموزشی روانپزشکی شخصیت در ماهنامه « شوکران » در بهمن 1۷15
 )9شانزده مقاله علمی  -آموزشی با راهبرد روانپزشکی به بیان ساده برای همگان در ماهنامه «
فردوسی » از زمستان  1۷16تا 1۷19
 )1۱بیش از یکصد و ده مقاله علمی – آموزشی هفتگی با راهبرد روانپزشکی به بیان ساده برای
همگان در روزنامه توقیف شده اعتماد از زمستان  1۷16تا 1۷19
 )11دو مقاله علمی – آموزشی در مورد « دگرگونی همسرگزینی در آدمی » در دو شماره فصل نامه
ی آموزشی – پژوهشی « تازه های علوم اعصاب » در سال  1۷1۳و 1۷11
 ) 12چندین مقاله علمی – آموزشی با راهبرد روانپزشکی و سکسولوژی بالینی به بیان ساده برای
همگان در وب سایت ها و وبالگ های گوناگون از مهر  1۷15تا کنون
 )1۷چهار مقاله علمی – آموزشی – اجتماعی در روزنامه توقیف شده « بهار » در سال 1۷11
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 )10بیش از سی مقاله علمی – آموزشی – اجتماعی در روزنامه « شرق » ( نوبت انتشار دوم ) از
سال  1۷19تا کنون
 )15مصاحبه ها و مقاالت مکرر و متعدد در زمینه آسیب های روانی – اجتماعی با هفته نامه ها و ماه
نامه های گوناگون از جمله « همشهری مثبت ( خانواده ) » « ،همشهری جوان » و ...
 )16چهار مقاله علمی – آموزشی – اجتماعی در روزنامه « ملت ما » در سال 1۷19
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ی – دیگر فعالیت های وابسته

 )1برگزاری کالس ها و سخنرانی های آموزشی متعدد در مراکز دانشگاهی ،آموزش و پرورش،
مدارس ،باشگاه دانشجویان ،فرهنگسراها و ...
 )2نگارش چندین مقاله ی اجتماعی ،فرهنگی ،هنری ،تاریخی و ادبی در روزنامه ها  ،هفته نامه ها ،
ماهنامه و فصل نامه های گوناگون از سال  1۷۳1تا کنون
 )۷راه اندازی و نگاشتن در چندین وبالگ در زمینه ی روانپزشکی ،روان شناسی ،سکسولوژی ،علمی،
اجتماعی ،فرهنگی ،هنری ،سینمایی و تاریخی از سال  1۷15تا کنون
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