رزومه سخنران

نام و نام خانوادگی :محمذ رضا سرگلسایی
سوابق تحصیلی:

 .1دکترای حرفٍ ای پسشکی  :داوشگاٌ علًم پسشکی زاَذان  1367 -تا 1374
 .2دکترای تخصصی رياوپسشکی  :داوشگاٌ علًم پسشکی مشُذ –  1376تا 1379
جوایس و افتخارات:

 .1رتثٍ ديم آزمًن پرٌ تًرد رياوپسشکی کشًر 1379 -
 .2رتثٍ سًم آزمًن تًرد تخصصی رياوپسشکی کشًر – 1379
 .3ترگسیذٌ عىًان وًیسىذٌ کتاب ترتر در زمیىٍ اعتیاد از سًی ستاد مثارزٌ تا مًاد مخذر کشًر جُت
تألیف کتاب « ترک اعتیاد مًفق » 138۱
 .4پصيَشگر ومًوٍ در زمیىٍ تألیف کتة علمی – جشىًارٌ فرديسی – 1381
 .5پصيَشگر ومًوٍ در زمیىٍ فعالیت در زمیىٍ 1381Health Systems Research -
 .6پصيَشگر ومًوٍ در زمیىٍ تألیف کتة علمی – داوشگاٌ علًم پسشکی مشُذ – 1383
 .7پصيَشگر ترتر در زمیىٍ پیشگیری ي درمان سًء مصرف مًاد – ستاد مثارزٌ تا مًاد مخذر کشًر –
1383
 .8تروذٌ  Fellowship grantاوجمه جُاوی رياوپسشکی ( )WPAدر سٍ ديرٌ جُت شرکت درديرٌ َای
آمًزشی در اسپاویا ( ، )2۱۱1شاپه ( )2۱۱2ي ایتالیا ( )2۱۱4
 .9اوتخاب تٍ عىًان راتط آمًزشی اوجمه جُاوی رياوپسشکی در ایران()ELN of WPA
عضویت ها:

 .1عضً شًرای سیاستگساری  HSRداوشگاٌ علًم پسشکی مشُذ – تٍ مذت  2سال
 .2عضً شًرای پصيَشی داوشگاٌ علًم پسشکی مشُذ – تٍ مذت  2سال

 .3عضً اوجمه تیه المللی اپیذمیًلًشی ( )IEAتٍ مذت  2سال
 .4عضً شثکٍ راتطیه آمًزشی اوجمه جُاوی رياوپسشکی( )WPAاز سال  2۱۱2تاکىًن
 .5عضً َیات مذرسیه اوجمه علمی َیپًتیسم تالیىی ایران از سال  1381تاکىًن
فعالیت های پژوهشی:

 .1چاج حذيد  2۱مقالٍ پصيَشی در مجالت علمی پصيَشی ي علمی تريیجی داخل کشًر.
( .2شامل مجلٍ علمی داوشگاٌ علًم پسشکی مشُذ – مجلٍ علمی داوشگاٌ علًم پسشکی سثسيار (اسرار)
مجلٍ اوذیشٍ رفتار -مجلٍ اصًل تُذاشت رياوی -مجلٍ علمی پصيَشی داوشگاٌ علًم تُسیستی ي
تًاوثخشی (رفاٌ اجتماعی )ي) ...
 .3چاج حذيد  5مقالٍ پصيَشی در مجالت ي شيروال َای تیه المللی خارج کشًر.
( .4از طریق جستجًی کلمٍ  Sargolzaeeدر مًتًر جستجًی سایت  googleاوگلیسی قاتل دسترسی
است)
 22 .5اثر چاج شذٌ تٍ صًرت کتاب شامل  3عىًان ترجمٍ ي  19عىًان تالیف (از طریق سایت
داوشگاٌ علًم پسشکی مشُذ – سایت اوتشارات مروذیسيوی وگار ي سایت اوتشارات قطرٌ عىايیه قاتل
دسترسی است)
گرایشهای تخصصی ویژه (: ) Speci 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

