
 

 محمدی محمدرضا دکتر

 پزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص روان آخرین مدرک تحصیلی:

 استاد رتبه علمی:

  معرفی:

 استاد گروه روانپزشکی و روانپزشکی کودک و نوجوان، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  پزشکی تهرانرئیس مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم 

  مدیر مسئول و سردبیر مجله روانپزشکی ایران به زبان انگلیسی"Iranian Journal of Psychiatry " 

 رئیس شبکه تحقیقات سالمت روان کشور 

 و  کودک و نوجوان عضو مؤسس انجمن روانپزشکی ایران 

  ،مؤسس و عضو مؤسس بیش از چندین انجمن اپیلپسی، تاالسمی، هموفیلیMS    

   مؤسس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

در دانشگاه علوم پزشکی تهران ، فوق تخصصی  1367دکتر محمدرضا محمدی دوره تخصصی روانپزشکی را در سال 

روانپزشکی دانشگاه  لندن و دوره شناخت و رفتار درمانی   در انستیتو 1378روانپزشکی کودک و نوجوان را در سال 

(CBTرا در بیمارستا)  ن میدل سکس، دانشگاهUCL  سال رییس مرکز ملی  4بمدت  1380لندن به پایان رساند. سال

جایزه  2013بعنوان محقق و دانشمند برتر برگزیده شدند و  سال    1392 تحقیقات علوم پزشکی کشور بود. سال 

"Shousha" سازمان جهانی بهداشت (WHO)    رفتاری -درمان شناختی"به وی اعطا گردید. کتاب ایشان تحت عنوان

برگزیده کتاب برتر در دهمین جشنواره تحقیقاتی رازی می باشد. او تاکنون بیش از  "برای کودکان و خانواده های آنها

اختالالت روانپزشکی  ، آسیب  کتاب فارسی و انگلیسی در زمینه 20مقاله پژوهشی فارسی و انگلیسی و بیش از  300

 تشر کرده است. شناسی روان و رواندرمانی من

 عالئق پژوهشی:

می باشد و  (RCT)  رفتاری، رواندرمانی معنوی، و کارآزمایی های بالینی تصادفی-دکتر محمدی متمرکز بر درمان شناختی

بیش -ای در حوزه اپیدمیولوژی اختالالت روانپزشکی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن، اختالل نارسایی توجهتحقیقات گسترده

( انجام داده APD( ،  اعتیاد و اختالل شخصیت ضد اجتماعی )CD، اختالل سلوک )(ASD) (، اوتیسمADHDفعالی )

، ارزیابی و اعتبار یابی ابزارهای سنجش در (GID)است. ایشان همچنین در حال تحقیق درباره درمان اختالل هویت جنسی 

رمانی معنوی و زندگی درمانی در درمان اختالالت غیر قابل دروانپزشکی، درمان افراد مبتال به این اختالالت، آموزش روان

 ( و غیره....می باشد.            APD) , (CD) ,  (GID)درمان کنونی چون 
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prevalence, comorbidity and socio-demographic factors of depressive disorder among 
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affective disorders. 2019; 247:1-10. 

3. Mohammadi MR, Khaleghi A. Transsexualism: A Different Viewpoint to Brain Changes. 
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience. 2018;16(2):136. 

4. Khalaj M, Saghazadeh A, Shirazi E, Shalbafan M-R, Alavi K, Shooshtari MH, et al. 
Palmitoylethanolamide as adjunctive therapy for autism: Efficacy and safety results from a 
randomized controlled trial. Journal of psychiatric research. 2018;103:104-11. 

5. Askari E, Setarehdan SK, Sheikhani A, Mohammadi MR, Teshnehlab M. Modeling the 
connections of brain regions in children with autism using cellular neural networks and 
electroencephalography analysis. Artificial intelligence in medicine. 2018;89:40-50. 

6. Keshavarz SA, Mostafavi S-A, Akhondzadeh S, Mohammadi MR, Hosseini S, Eshraghian 
MR, et al. Omega-3 supplementation effects on body weight and depression among dieter 
women with co-morbidity of depression and obesity compared with the placebo: A 
randomized clinical trial. Clinical nutrition ESPEN. 2018;25:37-43. 

7. Moazen-Zadeh E, Shirzad F, Karkhaneh-Yousefi M-A, Khezri R, Mohammadi M-R, 
Akhondzadeh S. Simvastatin as an adjunctive therapy to risperidone in treatment of autism: 
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Top research projects:  

1. Epidemiology of psychiatric disorders in Iranian adults amongst of the country 
2. Epidemiology of psychiatric disorders in Iranian children and adolescents, lifestyle, social 

capital and personality disorders in the parents in Iran 
3. Mental disorders, driving behavior, and personality traits of drivers in road accidents 
4. The survey of personal and national identity on cell phone addicts and non-addicts 
5. Simvastatin as an Adjunctive Therapy to Risperidone in Treatment of Autism: RCT  
6. L-Carnosine as an Adjunctive Therapy to Risperidone in Children with ASD: RCT 
7. The Effect of CS Administration or an R-Optimized Alternative on R–PAS Variables: A 

Meta-Analysis of Findings from Six Country Studies 
8. Spiritual psychotherapy for adolescents with conduct disorder: Designing and piloting a 

therapeutic package. 



9. Exploring the relationship difficulties of Iranian adolescents with conduct disorder: A 
qualitative content analysis. 
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