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 پزشکیدکترای تخصصی روان آخرین مدرک تحصیلی:

 دانشیاررتبه علمی: 

 :معرفی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در ابتدای کارم در بیمارستان روزبه با چالش ارائة من روانپزشک و در حال حاضر دانشیار گروه روان
، پدیدة شایعی  پزشکی مواجه بودم. بستری مکرر بیماران پس از ترخیص از بیمارستانمطلوب خدمات به بیماران دچار اختالالت شدید روان
رمان و آموزش پزشکی و مسئوالن وقت بیمارستان، یک برنامة ویزیت در منزل برای بوده و هست. از این رو و با حمایت وزارت بهداشت، د

های بالینی بیمار و نیز های بالینی اثربخشی در بستری مجدد و سایر شاخصبیماران ترخیص شده از بخش راه اندازی کردیم و با کارآزمایی
گروهی دیگر از اساتید و همکاران، تحقیق در زمینة سایکوز بار اول و راه  هزینه اثربخشی آن را سنجیدیم. در همان زمان، دغدغة دیگر من و

 اندازی خدمات ویژة این بیماران و سنجش اثربخشی آن بود.
( در تهران CMHCای برای راه اندازی مراکز سالمت روان جامعه نگر )های بعد، همراه با دکتر فرید ابوالحسنی، محقق اصلی پروژهدر سال

هایی ارزشیابی کردیم. ما خدمات این مرکز را با روشی مبتنی بر شواهد طراحی و در پژوهش  لین مرکز از این نوع در کشور بود.بودم که او
های اولیه و توسط پزشکی در مراقبتیکی از خدمات اصلی این مرکز، مدل مراقبت مشارکتی برای بهبود شناسایی و درمان اختالالت روان

های اصلی این مدل، همکاری با پزشکان عمومی بخش دولتی و خصوصی و پوشش انواع اختالالت شایع از ویژگیپزشکان عمومی بود. 
پزشکی، شامل ویزیت در منزل و برای اختالالت شدید روان  های پس از ترخیص، مراقبتCMHCپزشکی بود. دیگر بستة خدمتی روان

با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناطق دیگری در  CMHCت هم اکنون خدما پیگیری تلفنی و آموزش خانواده بود.
 کشور گسترش یافته و همچنین، بخشی از یک مدل فراگیرتر خدمات سالمت روانی و اجتماعی )به نام سراج( شده است.

فسور رامین مجتبایی هر دو از دانشکدة در طی دوران فلوشیپ پسادکتری در دانشگاه جانزهاپکینز، با همکاری پروفسور الرنس ویسو و پرو
را  "مراقبت مشارکتی برای سالمت روان کودک و نوجوان در مناطق دارای منابع محدود"بهداشت عمومی آن دانشگاه، تحقیقی با عنوان 

وان کودکان و نوجوانان طراحی کردیم. این تحقیق در واقع دو مرحله داشت: مرحلة اول، به کارگیری مدل مراقبت مزمن برای طراحی سالمت ر
های اولیه بود و در طی آن از مدل مراقبت مشارکتی که پیش از این صرفا برای بزرگساالن در کشور راه اندازی شده بود. در ایران در مراقبت

روان کودک در  مرجلة دوم در واقع یک مطالعه هیبرید بررسی اثربخشی/پیاده سازی این برنامه بود تا اثربخشی این مدل مراقبت سالمت
  NIMHمراقبتهای اولیه بررسی و قابلیت اجرا و مکانیسم حصول به پیامدهای مورد انتظار مشخص شود. این طرح موفق شد گرنتی از 

 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. 1395دریافت کند؛ تحقیق از سال 
نگر و ادغام پزشکی جامعهابی خدمات سالمت روان و روانهمانطور که مشخص است، حیطة تحقیق من عمدتا در زمینة طراحی، اجرا و ارزشی

پزشکی است. من یکی از همکاران های اولیه )شامل مراقبت مشارکتی( است. دیگر حوزة تحقیق من، اپیدمیولوژی روانسالمت روان در مراقبت
ماه گذشته و  12الت روانپزشکی در با هدف اصلی بررسی شیوع اختال  1390-1389اصلی پیمایش ملی سالمت روان بودم که در سال 

نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای  7886مندی از خدمات و هزینه های اختالالت اجرا شد. این مطالعة کشوری با حجم نمونه میزان بهره
اجرای کوهورت چندمرکزی های اخیر، در طراحی و چنین در سالمرحله ای انجام و منجر به انتشار مقاالت متعددی در این زمینه شد. هم 3

پزشکی و عوامل خطر مرتبط با بروز و تداوم آن در کشور سالمت روان جوانان مشارکت داشتم که هدف آن بررسی میزان بروز اختالالت روان
 است.
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