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 محمذ رضا سرگلسایی نام و نام خانوادگی: 

 سوابق تحصیلی:

 1374تا  1367 -زاَذان  ی: داوشگاٌ علًم پسشک یپسشک یحرفٍ ا یدکترا .1

  1379 تا 1376 –مشُذ  ی: داوشگاٌ علًم پسشک یرياوپسشک یتخصص یدکترا .2

 :و افتخارات سیجوا

 1379 -کشًر  یرتثٍ ديم آزمًن پرٌ تًرد رياوپسشک .1

 1379 –کشًر  یرياوپسشک یسًم آزمًن تًرد تخصص رتثٍ .2

ستاد مثارزٌ تا مًاد مخذر کشًر جُت  یاز سً ادیاعت ىٍیکتاب ترتر در زم سىذٌیعىًان وً ذٌیترگس .3

 138۱« مًفق  ادیترک اعت» کتاب  فیتأل

 1381 – فرديسی جشىًارٌ – یکتة علم فیتأل ىٍیومًوٍ در زم پصيَشگر .4

 Health Systems Research - 1381 ىٍیدر زم تیفعال ىٍیزم ومًوٍ در پصيَشگر .5

 1383 –مشُذ  پسشکی علًم داوشگاٌ – یکتة علم فیتأل ىٍیومًوٍ در زم پصيَشگر .6

 – کشًر مخذر مًاد تا مثارزٌ ستاد –ي درمان سًء مصرف مًاد  یریشگیپ ىٍیترتر در زم پصيَشگر .7

1383 

 ی( در سٍ ديرٌ جُت شرکت درديرٌ َاWPA) یسشکرياوپ یاوجمه جُاو Fellowship grant تروذٌ .8

 ( 2۱۱4)  ایتالی( ي ا2۱۱2( ، شاپه )2۱۱1) ایدر اسپاو یآمًزش

  (ELN of WPA)رانیدر ا یرياوپسشک یاوجمه جُاو یتٍ عىًان راتط آمًزش اوتخاب .9

 :ها تیعضو

 سال  2 مذت تٍ –مشُذ  یداوشگاٌ علًم پسشک HSR یاستگساریس یعضً شًرا .1

 سال  2 مذت تٍ –مشُذ  یداوشگاٌ علًم پسشک یپصيَش یشًرا عضً .2



 سال  2( تٍ مذت IEA) یًلًشیذمیاپ یالملل هیاوجمه ت عضً .3

 تاکىًن  2۱۱2( از سال WPA)یرياوپسشک یاوجمه جُاو یآمًزش هیشثکٍ راتط عضً .4

  تاکىًن 1381از سال  رانیا یىیتال سمیپًتیَ یاوجمه علم هیمذرس اتیَ عضً .5

 :یپژوهش یها تیفعال 

 داخل کشًر. یجیتري یي علم یپصيَش یدر مجالت علم یمقالٍ پصيَش 2۱چاج حذيد  .1

سثسيار )اسرار(  یداوشگاٌ علًم پسشک علمی مجلٍ –مشُذ  یداوشگاٌ علًم پسشک ی)شامل مجلٍ علم .2

ي  یستیداوشگاٌ علًم تُس یپصيَش یمجلٍ علم -یمجلٍ اصًل تُذاشت رياو -رفتار شٍیمجلٍ اوذ

 (ي... ( ی)رفاٌ اجتماع یتًاوثخش

 خارج کشًر. یالملل هیت یدر مجالت ي شيروال َا یمقالٍ پصيَش 5حذيد  چاج .3

 یقاتل دسترس یسیاوگل google تیسا یدر مًتًر جستجً Sargolzaeeکلمٍ  یجستجً قی)از طر .4

 است(

 تیسا قی)از طر فیعىًان تال 19عىًان ترجمٍ ي  3اثر چاج شذٌ تٍ صًرت کتاب شامل  22 .5

قاتل  هیاوتشارات قطرٌ عىاي تیوگار ي سا یسيویاوتشارات مروذ تسای –مشُذ  یاوشگاٌ علًم پسشکد

 است( یدسترس

Speci) ژهیو یتخصص یشهایگرا al  i nt er est s  ): 

1. Psychotherapy (especially Jungian Analytical Psychology , Ericksonian Strategic 

Therapy and NLP) 

2. Philosophy and Psychiatry  

3. Mythology and Psychology  

4. Community psychiatry AND social psychology 


