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معرفی:
من دکتر محمد اربابی روانپزشک هستم .دوره آموزش تخصصی روانپزشکی خود را از سال  1380تا  1383در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی گذراندم و بعد از اتمام دوره تخصص در بهمن ماه  1383در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان عضو هیئت علمی شروع به کار
کردم .از ابتدا عالوه بر ارائه خدمات در بیمارستان روزبه ،در فعالیتهای روانپزشکی رابط مشاور در بیمارستان امام خمینی فعالیت داشتم و
پس از تالشهای مستمر به اتفاق استاد دکترنورباال و استاد دکترنجاتیصفا در سال  1388بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی راه
اندازی شد .در ابتدا به عنوان معاون آموزشی آن بخش در برنامهریزی آموزشی فعالیت داشتم که در همان سال با راهاندازی دوره فلوشیپ
روان تنی ،ارائه آموزشهای فوقتخصصی در این زمینه میسر شد .عالوه بر مسئولیت آموزش بخش روان تنی به مدت دو سال مسئول
آموزش دستیاری گروه روانپزشکی بیمارستان روزبه بودم .در سال 1388با همکاری استاد کتر احمد جلیلی کمیته نوروسایکیاتری (عصب
روانپزشکی) انجمن علمی روانپزشکی ایران راه اندازی شد واز آن زمان تا کنون عنوان مسئول این کمیته مشغول به فعالیت هستم .عالوه
بر آموزش در حوزه روان پزشکی ،در زمینه پزشکی عمومی با دانشکده پزشکی همکاری نزدیکی داشته ام و در تهیه و آموزش کوریکولوم
مهارت های ارتباطی دانشگاه تهران مشارکت کرده و به مدت دوسال معاون پژوهشی دپارتمان مهارت های ارتباطی دانشگاه تهران و عضو
بورد پزشکی عمومی بودم .عالوه بر فعالیت علمی دردانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  ۱۳۸۰با انجمن علمی روانپزشکان ایران همکاری
مستمر داشتم ودر دو نوبت سال های  1388و  1395به عنوان دبیر علمی همایش های سالیانه انجمن روانپزشکان ایران مسئول برگزاری
کن گره بوده ام .در سالهای اخیربدنبال فعالیت در کمیته نوروسایکیاتری انجمن علمی روانپزشکان ایران به منظورتعامل بیشتر درزمینه علوم
اعصاب با ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و همچنین مرکز بین المللی علوم اعصاب همکاری داشته ام.در سال  1396دوره
فلوشیپ نوروسایک یاتری را در بیمارستان دانشگاه های سنت جرجز وکینگز لندن گذرانده ام .پس از اتمام دوره فلوشیپ خدمات درمانی به
صورت تیمی را برای بیماران مبتالبه اختالل کارکرد اعصاب به اتفاق همکاران رشته های روانشناسی ،مغزواعصاب وطب فیزیکی وتوانبخشی
در بیمارستان امام خمینی راه اندازی کرده ایم و عالوه بر ارایه خدمات تشخیصی ودرمانی امکان آموزش برای بیماران هم فراهم شده است.
هم کنون عالوه بر بیمارستان روزبه دربخش روانتنی بیمارستان امام خمینی و بخش نورولوژی این بیمارستان به عنوان نوروسایکیاتریست
فعالیت دارم و خوشبختانه با همکاری مدیریت بیمارستان امام خمینی در سال  ۱۳۹۶درمانگاه نوروسایکیاتری رااین بیمارستان راه اندازی
شد و از آن زمان بخشی از فعالیت آموزشی و درمانی خود را در این درمانگاه انجام می دهم .به منظور ارایه آموزش فوق تخصصی در زمینه
علوم اعصاب،باهمکاری استاد دکترمریم نوروز یان وسایر اساتید دپارتمان نورولوژی رفتار ونوروسایکیاتری موفق به راه اندازی فلوشیپ
نوروسایکیاتری در سال  ۱۳۹۸شدهایم .به منظور تقویت ارتباط بینالمللی در زمینه علوم اعصاب هماکنون عضو بورد دپارتمان
سایکونوروبیولوژی انجمن جهانی روانپزشکی ،عضو انجمن نوروسایکیاتری بریتانیا وعضو کمیته علمی کنگره جهانی آلزایمر هستم .امیدوارم
با همکاری سایر اساتید امکان آموزش های نوین وپژوهش های اثر گذار در زمینه کاربرد علوم اعصاب در روانپزشکی بیش ازگذشته فراهم
گردد وامکان ارایه خدمات باکیفیت به بیماران نیازمند بیش از گذشته مهیاگردد.
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1. Preparation of Tehran University of Medical Sciences Guideline for Doctor Patient
Communication skills.
2. Preparation of National Guideline for Delirium Prevention and Treatment.
3. Establishment of Registry for patients with Neuropsychiatry Diseases.
4. Cognitive Assessment of Patient Admitted in General Hospital.
5. Collocated Care for Patients with Functional Neurological Disorder(CARA)

6. Cohort of Neuropsychiatric Assessment and Care for patients with Treatment Resistant
Epilepsy(Co- NACTRE)
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