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  بسمه تعالی
 ضا نورآذررسیّد غالمدکتر 

   گروه روانپزشکی استادیار

  :متولد

  تبریز 1354

   :تحصیالت 

 .استان آذربایجان شرقیشهر تبریز : تا پایان دوره دبیرستان

  رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال 

  دانشگاه علوم پزشکی تبریزروانپزشکی فارغ التحصیل سال رشته 

  فارغ التحصیل سال رشته روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس پورسینا

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روش تدریس، مشاوره و : شامل کارگاههای آموزشی "مهارتهای دانشگاهی"گذراندن دوره 
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز .....و تفاده از رایانهراهنمایی آموزشی، ارزیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه، روش پژوهش، و اس

  :تا کنون فعالیت های اجرایی

 تبریز رازی درمانی آموزشی مرکز )مواد به مربوط های بیماری( بوعلی بخش ریاست 

  )روانپزشکی جلسات( تبریز پزشکی علوم دانشگاه استان، پزشکی کمسیون عضو 

 )روانپزشکی تجلسا( قضائیه قوۀ قانونی، پزشکی کمسیون عضو 

  تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی کمسیون عضو 

  شرقی آذربایجان شاخۀ روانپزشکان علمی انجمن مدیرۀ هیأت بازرس 

  روانپزشک عنوان به دانشجویان، رسان آسیب خود رفتارهای در مداخله کمیتۀ در عضویت 

  تبریز رازی درمانی و آموزشی مرکز علمی کمیتۀ در عضویت 
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  روانپزشکی گروه ارتقاء سواالت بررسی ۀکمیت در عضویت 

 تبریز رازی درمانی آموزشی مرکز )مواد به مربوط های بیماری( الکتروشوک درمانی بخش ریاست 

  :91تا سال در رشته روانپزشکی پژوهشی  -سوابق آموزشی 

   :دروس نظری سوابق تدریس

 تبریززاد اسالمی واحد دانشگاه آ چندین سال تدریس در 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز واحد نظری در دانشکده توانبخشی دهزدواتدریس  

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در دانشکده پرستاری و ماماییواحد نظری  چهار 

 بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر دانشکده  واحد نظری هفت  

ساعت در سال طبق برنامه گروه محترم  102 کنونتا  86از سال  تدریس در کالس های نظری اینترنی، اکسترنی و رزیدنتی 
 .دانشگاه علوم پزشکی تبریز روانپزشکی

 86سالهای ازدانشگاه علوم پزشکی تبریز  تدریس در در دوره های باز آموزی اداره آموزش مداوم 

 شرکت درکنگره های متعدد با ارائه سخنرانی یا پوستر 

 عضو مدرسین  

  : سوابق تدریس دروس عملی

 و در مقاطع آموزشی اکسترنی، اینترنی و رزیدنتی 1387در سال های  روانپزشکی آموزشی هایی  تخت سرپرست 

 و در مقاطع آموزشی رزیدنتی 1387سرپرستی  تخت های آموزشی روانپزشکی کودک و نوجوان در سال های  

 1387اداره درمانگاه آموزشی روانپزشکی روزهای شنبه از سال  

 1390روانپزشکی کودک و نوجوان روزهای شنبه از سال  آموزشی اداره درمانگاه 

 1390آموزشی روانپزشکی مشاوره رابط کودک و نوجوان روزهای شنبه از سال  اداره درمانگاه 

مرکز آموزشی و درمانی رازی دانشگاه روانپزشکی کودک و نوجوان  راه اندازی درمانگاه و دفتر مداخالت غیر دارویی 
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 چهارشنبهیک هفته در میان روزهای ) Morning Report(برگزاری جلسه گزارش صبحگاهی  

 شنبهسه هفته روزهای  هر گرند راندجلسه  شرکت در 

و درمانی رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مرکز آموزشی  اختالالت وابسته به مصرف موادریاست بخش آموزشی  
  88اواسط سال تا  87سال از اواسط بهداشتی و درمانی تبریز از 
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ریاست بخش آموزشی الکتروشک درمانی مرکز آموزشی و درمانی رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  
 درمانی تبریز

 

   :مقاله ها و کتاب
 به عنوان نویسنده اول، نویسنده مسئول یا یکی از نویسندگان متعدد تمقاال مشارکت در نگارش 

  "اختالل دلیریوم "گرد آوری و ترجمه کتاب  

  :پایانامه ها و طرح های تحقیقاتی
  استاد راهنما یا مشاور پایانامه های مقطع پزشکی عمومی و تخصصی 
  مجری یا همکار پروژه های متعدد تحقیقاتی 

  : قاتیعضویت در تیم ها و مراکزتحقی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ) اخیرا به عنوان مرکز تحقیقات روانپزشکی بالینی(عضو تیم پژوهشی روانپزشکی و علوم رفتاری  

  87از سال 

  تا کنون  90دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال و علوم رفتاری بالینیعضو شورای مرکز تحقیقات روانپزشکی  
 .تا کنون 90اعصاب دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال  عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری و 

  :ارائه سخنرانی در کارگاهها  و کنگره ها

  .در برنامه های آموزش مداومسخنران  یاعنوان دبیر برنامه  حدود 35 

  :و کنگره ها شرکت در کارگاهها

  .کارگاه تخصصی و اخذ مدارک مربوطه 55 شرکت در بیش از 
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روش تدریس، مشاوره : شامل کارگاههای آموزشی "ی دانشگاهیمهارتها"گذراندن دوره  

  .88و راهنمایی آموزشی، ارزیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه، روش پژوهش، و استفاده از رایانه در آموزش از آبان تا اسفند 

  :ژورنال کالب -برگزاری کنفرانس

  دوشنبهروز های 

  : درمانیفعالیت 

  روز در هفته  4فعالیت در کلینیک های درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز در ساعت های عصر به میزان 
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  دکتر سیّد غالمرضا نورآذر: امضا                                                                                                                                                    

   


