
 دکتر سعید ممتازی
 زندگینامه و سوابق شغلی

 
وارد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی شده وپس از دریافت دکترای پزشکی در  3131در سال ممتازی  سعید دکتر

از آن پس تا سالها به . شده است با دریافت بورد تخصصی به عنوان متخصص روانپزشکی فارغ التحصیل3131سال 

 3131تا  3133از سال  و زنجان ارومیه و پزشکیهای عنوان عضو هیات علمی و مدیر گروه روانپزشکی در دانشکده 

 3131و  3133وی در سالهای . زارت بهداشت مشغول به خدمت بوده است و در اداره سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

مصرف مواد آمریکا در دانشگاه لس آنجلس  موسسه ملی سوءاز  و فوق دکترابا دریافت بورس تحقیقاتی برای فلوشیپ 

مله از ج لی و انجام پژوهشهای علمی پرداخته و همچنین دوره های  رواندرمانیات تکمیمطالع به (UCLA) کالیفرنیا

 .گذرانده استرا  ماتریکسو  ، گروه درمانیزوج درمانی

ژه های دانشگاهی مشغول بوده و پس از دریافت نیز در کانادا به انجام پرو 3131تا 3131سالهای در  دکتر ممتازی

در حال حاضر در مرکز ملی مطالعات اعتیاد ، بریتیش کلمبیای کانادااز دانشگاه  مصاحبه انگیزشیمدرک تخصصی 

 .تهران به فعالیت مشغول است دانشگاه علوم پزشکی

انشجویان پزشکی، ها پایان نامه دهای پژوهشی و راهنمایی دهای خدمت دانشگاهی ضمن انجام پروژه طی ساله وی

و ها  پزشکان دوره های تخصصی روانپزشکی دهها سخنرانی و مقاله در کنگره انشناسی بالینی و رو تحصیالت تکمیلی

فرانسه، مالزی،یقای جنوبی، رآفن،انگلیس، آمریکا، کانادا، آلماورهای دیگر از جمله در در کش بین المللی مع علمیمجا

موسسه ملی ارایه کرده است که آخرین آنها ارایه دو مقاله در کنگره بین المللی  ایتالیا و هنگ کنگد،سوئاسپانیا، هلند، 

 .بوده است 3133آمریکا در سال  سوء مصرف مواد 
همچنین مراجعان در مطب اشتغال داشت و  ره و درمانوبه کار بالینی مشابه صورت مستمر  ال گذشتهس 11در طی او 

کارگاههای آموزشی متعددی برای عموم  و کارگاههای تخصصی برای روانشناسان در در آمریکا، کانادا، و ایران برگزار 

 .کرده است

 مدارک تخصصی و دوره های عالی

 

 بین المللی  دوره های آموزشی
 3333هنگ کنک : رفتاردرمانی شناختی

 1111مالزی : فرزندپروری مثبت

 1113کانادا : رواندرمانی بین فردی

 1112فرانسه : سایکوفارماکولوژی پیشرفته

 1113آلمان : رواندرمانی تروما

 1131ایتالیا : بهداشت روان  و کنترل استرس محیط کار

 

 1133-31و فلوشیپ فوق تخصصی در آمریکا    دوره های تکمیلی
 زوج درمانی

 مصاحبه انگیزشی

 مشاوره خانواده

 گروه درمانی

 ماتریکس

 اعتیاد رواندرمانی

 هنردرمانی

 

 1132-33دوره های تکمیلی در کانادا  

 شناختی یرفتاردرمان

 گروه درمانی

 مصاحبه انگیزشی

 زوج درمانی



 روان درمانی مبتنی بر حل مساله

 


