
 

 شمس گیتی دکتر

 شناسی بالینیدکترای تخصصی روان آخرین مدرک تحصیلی:

 استادیار رتبه علمی:

 معرفی: 

( دارای دکترای تخصصی روان شناسی بالینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه 1338دکترگیتی شمس )متولد آذر 
رفتاری مشغول به کار است. فعالیت های آموزشی،  –روان پزشکی بیمارستان روزبه است که در زمینه روان درمانی با رویکرد درمان شناختی 

پژوهشی و درمانی او در زمینه ارزیابی و درمان غیر دارویی اختالل های روانپزشکی بخصوص اختالل وسواس است. او در درمانگاه تخصصی 
کرد درمانی دکتر شمس، درک و درمان رفتاری با کار روی درمان بیماران مبتال به اختالل وسواس فعالیت دارد. روی –رواندرمانی شناختی 

رفتاری و به همراه تحوالت اخیر در زمینه ذهن آگاهی است. بیشترفعالیت های دکتر  –مشکالت روان شناختی از نگاه رویکرد شناختی 
اهیت و رفتاری برای اختالل وسواس و مشکالت مربوط به آن و همینطور درک م –شمس روی رشد تحوالت و ارزیابی درمان شناختی 

جنبه های سایکوپاتولوژی این مشکالت در ایران متمرکز است. جنبه های فرهنگی و بین فرهنگی حیطه ای است که او به پژوهش 
یک گروه مشترک بین المللی  مذهبی و قومی در میان عالمت های اختالل وسواس و عوامل مربوط به آن می پردازد. او عضو –فرهنگی 

( است که به مطالعه ویژگی افکار مزاحم وسواسی در فرهنگ ها و کشورهای RCIF) "شی ترس های مزاحمکنسرسیوم  پژوه"به نام 
مختلف می پردارد. حیطه دیگر مطالعات او، پژوهش در زمینه بررسی و مقایسه حیطه های  شناخت در اختالل های وسواس، اضطراب، 

خت و نقش آنها در جامعه بالینی و غیربالینی است. پژوهش در زمینه جنبه افسردگی و جمعیت سالم جهت دست یابی به جنبه هایی از شنا
های مذهبی اختالل وسواس از حیطه های دیگرعالئق او است. فعالیت های پژوهشی او روی شناخت جنبه هایی از  ماهیت و عالمت 

نگ ایران است. به همین دلیل بررسی اختالل وسواس با هدف تالش در درک و پیچیدگی اختالل وسواس بخصوص از جنبه نگاه فره
( از دیگر اهداف  BQ-44, OCI- R,VOCI, QUIT, IITISمشخصات روان سنجی آزمون های معتبر اختالل وسواس )مانند، 

پژوهشی او است. تمرکز اصلی فعالیت های پژوهشی و بالینی او روی درمان بیماران مبتال به اختالل وسواس است. روش های درمانی او 
( متمرکز ACT( و استفاده از  اکت)CBTرفتاری) –ی درمان هایی از جمله رویارویی و جلوگیری از پاسخ، رویکرد درمان شناختی رو

 است. او مولف چندین مقاله و کتاب و ارائه سمینارهایی با موضوع اختالل وسواس است.
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Top Recent Projects: 

1. A Comparative Study of Obsessive Beliefs in Obsessive-Compulsive Disorder, Anxiety 
Disorder Patients and a Normal Group 

2. Cultural issues  in understanding OCD: The nature ,appraisal, and control strategies of 
unwanted intrusive thoughts in Iranian non clinical sample 

3. Psychometric Properties of the Persian Version of the Vancouver Obsessional-Compulsive 
Inventory (VOCI) in Iranian Non-Clinical Sample. 

4. Psychometric Properties of the Persian Version of the r Obsessive-Compulsive Inventory 
(OCI-R) in Iranian Non-Clinical Sample. 

5. Mediating role of repetitive negative thoughts on the relationship between experiential 
avoidance, emotion regulation with obsessive compulsive, generalized anxiety and depressive 
symptoms.   
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