
 به نام خدا

 (1400 تابستان در شده روز به) رزومه دکتر روح اهلل صدیق:

 دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1391و نفر اول بورد تخصصی کشوری در سال  

 

 در دانشگاه علوم پزشکی همدان 77ورودی رشته پزشکی در سال 

 سال در دوران دانشجویی 7به مدت  "ابتدای خط سبزدر  "مدیر مسئول نشریه دانشجویی

 85-83در بین سالهای     -کلبه-نقش دل-حرف دل-مدیر مسئول ویژه نامه های دانشجویی:چرخ زنان

 85-83عضو کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سالهای 

 85-83لهای عضو کمیته انظباطی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سا

 1386در سال  "شعورها در زنجیر"مولف کتاب داستانی 

 1387 ورودی رشته روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

 از رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 1385فارغ التحصیل سال 

 1377-1375ر سالهای عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی در دوران دانشجویی پزشکی د

 اجتماعی در دوران تحصیل-شماره نشریه فرهنگی 200انتشار بیش از 

 تا کنون 1393از  عضو بنیاد قران مجید استان همدان

از دانشگاه علوم پزشکی  1391فارغ التحصیل رشته روانپزشکی با بهترین امتیاز به عنوان نفر اول بورد روانپزشکی 

 ایران

 تا کنون 1393ارستان روانپزشکی ایران در سال عضو کمیته اخالق بیم

 1393عضو کمیته اخالقی دانشکده علوم رفتاری در سال 

 تا کنون 1393از سال  معاونت پژوهشی بسیج جامعه پزشکی در بیمارستان روانپزشکی ایران

 



 1394 پژوهشی سالمت معنوی در دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان-مدیر گروه مطالعاتی

 عضو دفتر مطالعات اسالمی و بهداشت روان

راه اندازی درمانگاه آموزشی، درمانی و تحقیقاتی اعتیاد در بیمارستان روانپزشکی ایران به عنوان هیئت علمی عضو 

 این گروه

 اجباری به عنوان همکار اصلی  -راه اندازی گروه پژوهش در اختالل وسواسی

 به عنوان رییس بخش 1393لکل در سال راه اندازی بخش بستری کوتاه مدت ترک ا

 1393تا  1391روانپزشک مشاور بیمارستان قلب رجایی از سال 

 1394سرپرست کتابخانه بیمارستان روانپزشکی ایران در  

 تا کنون 1394مدیر درمان بیمارستان روانپزشکی ایران  در سال 

 تا کنون 1394مسئول فنی بیمارستان روانپزشکی ایران در سال 

 تا کنون 1394یب رئیس کمیته های اعتبار سنجی بیمارستان روانپزشکی ایران نا

 تا کنون 1394از سال  ارتقا بهداشت روان)ابر("نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن خیریه

 1394تا  1393در سال  عضو کمیته پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تا کنون 1395از سال  گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران undergraduateعضو کمیته آموزش 

 1395در سال  هیئت موسس مرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1395توسط ریاست محترم جمهور در سال و تقدیر شده عضو مولفین کتاب برگزیده سال پزشکی )طب خواب( 

 1396سال  دکترای مبتنی بر پژوهش سالمت معنویاستاد مشاور دانشجویان 

 1396عضو شورای سالمت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1396مسئول کمیته دانشجوئی مرکز تحقیقات سالمت معنوی 

 1396روانپزشک مشاور مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1396اجتماعی در سال -انپزشکی فرهنگینویسنده پوستر برگزیده چهارمین همایش کشوری رو

 تا کنون 95عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر از 



 تا کنون 95عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت معنوی از سال 

در کوریکولوم رزیدنتی روانپزشکی در ایران در دانشگاه  "روانپزشکی فرهنگی"راه اندازی اولین دوره رسمی آموزش 

 علوم پزشکی ایران

 1396عضو کمیته تصویب رشته فلوشیپ روانپزشکی اعتیاد در اسفند 

منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شرکت در فلوشیپ مداخالت روانپزشکی در بحرانها در کوبه 

 1397ژاپن در سال 

 تا کنون 1397بیمارستان روانپزشکی ایران از سال معاون فنی 

 تا کنون 1397مدیر دفتر مشارکتهای مردمی بیمارستان روانپزشکی ایران از سال 

 کنونتا  1399مدیرعامل خیریه حمایت از بیماران و بیمارستان روانپزشکی ایران از سال 

 

 کتابها:

 1386در سال  "شعورها در زنجیرها"تالیف کتاب داستانی 

نظر دکتر قلعه بندی در سال  زیرمولف فصل اختالالت خواب در بیمارایهای قلبی از کتاب رفرنس اختالالت خواب: 
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 1394در سال  "همه چیز تغییر می کند "نظارت بر ترجمه کتاب

 1397"کلونینجر پروفسور شخصیت تئوری(: خوشبختی علم) خوب احساس "کتاب ترجمه بر نظارت

 1397 کتاب روانپزشکی فرهنگی در سالمولف 

 1397خطاهای مطالعه و موانع موفقیت در آزمونهای بزرگ ایران در سال مولف کتاب 

 1400) در خصوص اصول روش مطالعه( سال "روشن کن وت رمغز"مولف کتاب 



 

 ردر مجالت معتب مقاالت چاپ شده

نام  نام کامل نشریه عنوان مقاله ردیف
 کشور

سال 
چاپ 
 مقاله

 تعداد
نویسندگا

 ن

جایگاه 
نویسنده

** 

 نویسنده
 مسول*

ISI 
PubMed
Medlin 
Scopus 

1 
 

Treating methamphetamine-induced 
resistant psychosis with clozapine 

Case reports in 
psychiatry India 2014 3 1 - ✓ 

2 

 
Levothyroxine Augmentation in 

Clozapine Resistant Schizophrenia: A 
Case Report and Review 

Case reports in 

psychiatry 
 

India 2015 3 1 - ✓ 

3 

 
Participating in university entrance 

exam despite repeated failure: a 
qualitative study of participants’ 

experiences 

International journal of 

medical education 
 

UK 2016 5 1 - ✓ 

4 

 
Improvement of restless legs syndrome 

by nabat: a case series and new 
hypotheses for research 

Journ-al of 

Complementary and 

Integrative Medicine 
 

USA 2016 2 1 - ✓ 

5 

 
Questionnaires Measuring Patients’ 

Spiritual Needs: A Narrative Literature 
Review 

Iranian journal of 
psychiatry and 

behavioral sciences 
Iran 2016 3 1 - ✓ 

6 
 

A Case of Cutaneous Leukocytoclastic 
Vasculitis Associated With Aripiprazole 

The primary care 

companion for CNS 

disorders 
 

USA 2016 3 3 - ✓ 

7 

 
Content of Spiritual Counselling for 

Cancer Patients Undergoing 
Chemotherapy in Iran: A Qualitative 

Content Analysis 

Asian Pacific journal of 

cancer prevention: 

APJCP 
 

Iran 2017 6 6 - ✓ 

8 
 

Prevalence of Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) over 

Focus on Sciences 
 

Iran 2017 10 3 - - 



Methamphetamine (Glass) Abusing 
Adults 

 

9 
Experience of living with patient with 

obsessive compulsive personality 
disorder 

Iranian journal of 

psychiatry and 

behavioral sciences 

Iran 2018 5 5 Yes ✓ 

10 
Why the care givers of bipolar patients 

need to be in constant touch with a 
physician 

Electron J Gen Med UK 2018 5 1 - ✓ 

11 

Comparison between the Personality 
Traits of the Parents with Children 

Addicted to Methamphetamines and that 
of the Parents of the Healthy Children 

 

International Journal of 
Pharmaceutical Research India 2018 5 3 - - 

12 
 

The Content Validity of the Cultural 
Formulation Interview (CFI) 

Psychiatry journal India 2018 4 4 Yes ✓ 

13 

Critical review on the relevance of 
spirituality in Cloninger CR theory of 

personality (psychobiological model of 
temperament and character) 

 

Journal of Advanced 

Pharmacy Education & 

Research| Oct-Dec 

India 2018 3 1 Yes - 

14 Patients’ concerns about the risk of 
death after Heart failure 

Journal of Advanced 
Pharmacy Education & 

Research 
India 2018 4 4 Yes - 

15 

comparison of temperament and 
character between psychiatry residents 

and internal medicine and surgery 
residents at Iran University of Medical 
Sciences in the academic year 2013–14 

 

Medical Journal of The 

Islamic Republic of Iran 
Iran 2019 5 2 - ✓ 

16 

Comparison of occupational burnout 
scores among medical residents and 

their correlation with dimensions of TCI 
questionnaire 

Medical Journal of The 
Islamic Republic of Iran Iran 2019 6 2 - ✓ 

17 

 
Spirituality as a sociocultural 

determinant of health in the context of 
medical curriculum: A call for action 

Medical Journal of The 
Islamic Republic of Iran Iran 2019 4 1 - ✓ 



18 
Validity and Reliability of the Persian 
Version of Internet Sex Screening Test 

in Iranian Medical Students 

Sexual Addiction & 

Compulsivity 
USA 2020 10 7 - ✓ 

19 
Spirituality as a sociocultural 

determinant of health in the context of 
medical curriculum: A call for action 

Medical Journal of The 

Islamic Republic of Iran 
Iran 2020 4 1  ✓ 

20 

Prevalence of cigarette smoking among 
college students in Iran: An updated 

systematic review and meta-analysis of 
observational studies 

Medical Journal of The 

Islamic Republic of Iran 
Iran 2020 12 7 - ✓ 

21 

The Relationship Between Spiritual 
Well-Being and Care Burden in 
Unofficial Caregivers of Elderly 

Patients With Dementia 

Iranian Journal of 

Psychiatry and Clinical 

Psychology 

Iran 2020 6 2  ✓ 

22 
A Qualitative Study on Patients’ 

Experiences of Interpersonal 
Relationships After Bariatric Surgery 

Iranian Journal of 

Psychiatry and Clinical 

Psychology 

Iran 2020 4 3  ✓ 

23 Anorgasmia in Iranian Culture: The 
Queen’s Passivity Sexuality & Culture USA 2020 1 1 Yes ✓ 

24 

Validity and reliability of the Persian 
version of “drug-related knowledge and 
attitude questionnaire” among Iranian 

medical students 

Journal of Addictive 

Diseases 
USA 2020 7 3 - ✓ 

25 

Perceived burden of dementia care, 
clinical, psychological and demographic 
characteristics of patients and primary 

caregivers in Iran 

Applied 

Neuropsychology:Adult 
USA 2020 8 6 - ✓ 

26 Discharge of psychiatric patients against 
psychiatrist’s advice 

Iranian Journal of 

Psychiatry and Clinical 

Psychology 

Iran 2021 5 3 - ✓ 

27 

Medication Adherence and Drug 
Attitude Amongst Male Patients with 

the Methamphetamine-Induced 
Psychotic Disorder After Discharge: A 

Three Months Follow Up Study 

Journal of Psychoactive 

Drugs 
USA 2021 11 4  ✓ 

28 
Needs of Spouses of Patients with 

Substance Use Disorder: A Qualitative 
Study 

Journal of Iranian 

Medical Council 
Iran 2021 7 7 Yes ✓ 



 عناوین پایان نامه انجام شده تحت نظارت

 
 ردیف

 
 

 

 عنوان پایان نامه

 
 

 عنوان دوره تحصيلي
 

اسامي همكاران به ترتيب 

 اولویت ) شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با پایان نامه

كارشنا

سي 

 ارشد

دكتري 

گروه عمومي 

 پزشكي

دوره 

 تخصصي
 محل انجام

 
  

مقایسه اختالل شخصیت والدین فرزندان مبتال به وابستگی شیشه در  1
 مقایسه با گروه کنترل

 

✓  

 
مریم  -روح هللا صدیق-سمیه آذرنیک نجف آباد اصفهان

 استاد راهنما قربانی

کننده بررسی رفتارهای مذهبی و باورهای معنوی، در افراد سوء مصرف  2
 مواد مراجعه کننده به مراکز اقامتی

 

 ✓ 

 
 -مهدی نصر اصفهانی -آرش رحمانی استان تهران

 استاد مشاور روح هللا صدیق

بررسی ویژگی های شخصیتی رزیدنتهای روانپزشکی در مقایسه با  3
 استاد راهنما-رزیدنتهای جراحی
 

 ✓ 

 
بیمارستان رسول 

 اکرم)ص(

  -هللا صدیقروح  -نسیبه هاشم خانی
 استاد راهنما کشاورز اخالقی

بررسی فراوانی اختالل نقص توجه و بیش فعالی بزگساالن در مصرف  4
 کننده های شیشه

 

  

✓ 
بیمارستان 

 روانپزشکی ایران

-منصور صالحی -میثم شعبان زاده
روح -الهام شیرازی-کشاورز اخالقی

 هللا صدیق

 استاد مشاور

 دستیاران غیر روانپزشکی به روانپزشکیتوصیف تجربه و نگرش  5

 
  

✓ 
بیمارستان رسول 

 اکرم)ص(

روح هللا -امیرحسین جاللی-مریم افتخار
 صدیق

 استاد مشاور

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای معنوی در بیماران مبتال به  6

PTSD و جمعیت عمومی 

 

 

بیمارستان بقیه هللا  ✓ 
و بیمارستان 

 ایرانرسول و 

روح  -کشاورز اخالقی-احمد موسوی
 استاد راهنما اصغرنژاد فرید-هللا صدیق

 برسی نگرانی بیماران در مورد مرگ در بیماران مبتال به نارسایی قلبی 7
 

 
 

بیمارستان قلب  ✓
 شهید رجایی

کشاورز -روح هللا صدیق-مرضیه یاسی
 نسیم نادری-اخالقی

 استاد راهنما

پایایی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش دانشجویان به بررسی روایی و  8

 اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
✓ 

دانشگاه علوم  
 پزشکی ایران

روح  -محمدرضا شالبافان-طه آذرپژوه
 استاد راهنما کمال زاده -احمدخانیها -هللا صدیق

بیماران مبتال به سرطان بررسي ارتباط نیازهاي معنوي با کیفیت زندگي در  9
 1395رسول اکرم )ص( در سال  مارستانیمراجعه کننده به ب

 

 
✓ 

رسول  مارستانیب 
 اکرم)ص(

نادره  -روح هللا صدیق -ساجده افرایی
کشاورز  -علی شهریاری -معماریان

 اخالقی
 استاد راهنما

درمانگاه های بررسی ترجیح بیماران و همراهان بیماران مراجعه کننده به  10
روانپزشکی بیمارستان ایران و انیستیتو روانپزشکی تهران نسبت به 

 پوشش روانپزشک

  

✓ 
و  رانیا مارستانیب

 تویستیان
 تهران یروانپزشک

روح  -وحید شریعت -آرش احمدزاده
 استاد راهنما هما محمدصادقی-هللا صدیق



اسکیزوفرنیا مراجعه کننده به سطح سالم معنوی مراقبین بیماران  11

 بیمارستان ایران

 ✓ 
 

نادره  -روح هللا صدیق -فهیمه محمدی رانیا مارستانیب
 استاد راهنما کشاورز اخالقی -معماریان

 کیاتریبار ی،بعد از جراح یفرد نیدر مورد روابط ب مارانیتجارب ب نییتب 12
 کیحضرت رسول اکرم (ص( :  مارستانیب یچاق کینیمراجعه کننده به کل

 یفیمطالعه ک
 

  

✓ 

رسول  مارستانیب
 اکرم)ص(

نادره  -عاطفه  قنبری -سمیه عزیزی
 روح هللا دیق -کاوه علوی -معماریان

 استاد مشاور

 یو سالمت روان و یمراقب، سالمت معنو یتیارتباط صفات شخص یررسب 13
دمانس مراجعه کننده به  مارانیب نیدر مراقب ماریبر بار مراقبت از ب

 97-96حضرت رسول اکرم )ص( در سال  مارستانیب
 

 

رسول  مارستانیب ✓ 
 اکرم)ص(

مسعود  -بهنام شریعتی -مهدیه صالحی
روح هللا  -کاظم ملکوتی -احمدزاداصل

 صدیق
 استاد مشاور

بررسی فراوانی اختالالت روانپزشکی محور یک در بیماران مراجعه کننده  14
 بیمارستان قلب شهید رجایی با درد قفسه سینه و  آنژیوگرافی نرمالبه 

 
 

✓ 
بیمارستان قلب 

 شهید رجایی

 -روح هللا صدیق -محمدرضا دقیقی
 کاوه علوی -عاطفه قنبری

 استاد راهنما

 با شده صیترخ مارانیو نگرش به مصرف دارو در ب ییدارو رشیپذ 15
 دوم در سه ماهه نیاز سوء مصرف مت آمفتام یناش کوزیسا صیتشخ

 رانیا یروانپزشک مارستانیدر ب 1397سال 
 

✓ 
 

 -محمدرضا شالبافان -مرضیه اسدی رانیا مارستانیب
 -وحید راشدی -روح هللا صدیق

 کشاورز اخالقی

 استاد راهنما

بررسی میزان همبستگی علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران  16
بیمارستان روانپزشکی ایران با استفاده از پرسشنامه وزارت بستری در 

 بهداشت و انجام مصاحبه
 

 

✓ 

شیوا -روح هللا صدیق-محدثه زلفی رانیا مارستانیب
 استاد راهنما قدیری-محمدصادقی -ثریا

 مرکز به درمراجعین اضطرابی اختالالت های همبودی فراوانی بررسی 17
 ایران روانپزشکی

 
 

✓ 
شیوا -روح هللا صدیق-مهری مهدوی درمانگاه اعتیاد

 دکتر احمدخانیها-ثریا
راهنما استاد  

 در برتر رتبه پزشکی دانشجویان مطالعه روش در موفق تجربیات بررسی 18
  تخصصی فوق و تخصصی جامع های آزمون

✓ 
 

دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

 -روح هللا صدیق-حسین منصور کیایی
فاطمه -کشاورز اخالقیامیرعباس 

 شیواثریا-شیرزاد
راهنما استاد  

 بر سالم افراد و اپیویید کنندگان مصرف شناختی عصب کارکردهای مقایسه 19
 مرکزیت های شاخص و گراف مدل اساس

 
 

✓ 
 روح هللا صدیق-ثریا-دکتر احمدخانیها ایران بیمارستان

 استاد مشاور



 کارگاه ها و همایشها و تدریسها:

 1391-"طبابت مبتنی بر شواهد "شرکت در کارگاه -1

 1391-"بومی سازی راهنمای بالینی "شرکت در کارگاه-2

 1391دانشگاه ایرانمدرس دو ترم روانپزشکی عمومی و اطفال در دانشگاه توانبخشی -3

 1392-شرکت درکارگاه تکنیکهای تحلیل متن توسط انجمن جامعه شناسی ایران-4

 1392 مدرس کارگاه مهارتهای معنوی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان -5

در سیمین همایش انجمن روانپزشکی در سال  "مهارت بر خورد با بیماران در حال مرگ"مدرس کارگاه -6
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 1392 رگاه اختالالت خواب و جنسی)وابسته به انجمن روانپزشکی(مدرس کا-7

 1392شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار اندنوت  -8

 1392-ته متون در دانشکده مدیریت شرکت در کارگاه جستجوی پیشرف -9
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