
 

    

 یشرح  حال علم

Curriculum vitae 

  :فردی مشخصات 

   6/1348/ 25       تاريخ تولد:             علي  اكبري    :ینام  و نام خانوادگ         

   13 ه یپا يو قطع  يرسم اریاستاد    :یعلم  مرتبه        

 

 : یآموزش فعالیت های 

 :  یالف( مدارک دانشگاه       

   1373 -  1366و مشهد   رجند یدانشگاه علوم پزشکي ب    :یعموم   یپزشک           

    1383 -  1380 راز یدانشگاه علوم پزشکي ش  - رشته تخصصي اعصاب و روان  تخصص:            

 ي تخصص   نامهیدرامتحان گواه  رازیكسب رتبه اول دانشگاه ش ) 1383 رماهی تخصصي: ت  نامهگواهیآزمون 

   1383 ور ی: شهر(بورد تخصصي)ن امتحان دانشنامه تخصصي وزمآ

    1396 -  1395دانشگاه علوم پزشکي تهران    - کیکوسوماتیسا  پیفلوش  :  پیفلوش           

   

   :ی آموزش  یتهایفعال  (ب   

  و مشاوره در  يو سرپای  يبستر  يدر بخش روانپزشک ک یسایکوسومات شنیدر روت  رزيدنت ها  ینیآموزش بال  (1

 تهران    ينیامام خم مارستانیب

  يو سرپای ي بستر ي در بخش روانپزشک ی کارآموزان و کارورزان پزشک ینیآموزش بال  (2

   یکاراموزان پزشک یروانپزشک  یس تئور و تدريس تمام در (3

تاكنون   1383از سال گناباد یارشد در دانشگاه علوم پزشک  یو کارشناس یکارشناس  یتدريس دروس دوره ها (4

  اد،یو اعت  يبهداشت روان ،يروانپزشک يتهای و فور ي بهداشت روان ، یيدر ماما يروانپزشک )شامل  يلیترم تحص   18 در

  يروانشناس  ها،یماریرشته مبارزه باب يروانشناس  ، یيمارشته ما  يروانشناس  بهداشت روان اتاق عمل،  ،يرفتار  ي ها تیفور

                                                                                                                                                                                                                                                                     .     (يو بهداشت روان



) شامل يلیترم تحص 13در   1393تا   1383از سال  نور گناباد امیدانشگاه پ یکارشناس  یتدريس دروس دروه ها (5

   2و    1 ي روان يشناس  بی آس  ، يکولوژ یكودک، مقدمات نوروپس ي مرض يروانشناس 

 شامل  یآموزش یتدريس در کارگاه ها (6

 ي زندگ يشامل آموزش مهارتها (ساعت 250از شی ب)مرتبط با بهداشت روان  يآموزش   يدر گارگاهها سیتدر،  

  ياجتماع يها بیآس   ، يروان  يهایماریو درمان ب ير یشگ یپ اد،یو درمان اعت  يری شگ یپ ،يفرزندپرور  يمهارتها

 اجتماعي در بالیا-حمایت هاي رواني ،كودكان يه ا ذی تغ يرفتارها  ي وخانواده، سالمند 

 يپزشکان عموم يبرا  يروانپزشک  يازآموز ب  يدر دورها سیتدر   

  

  شرکت در کنفراس های علمی (7

a)   1383بهمن  - دانشگاه علوم پزشکي یزد   – اعتیادسومین همایش سراسري 

b)  بررسی نقش روانشناسی، مشاوره ومددکاری اجتماعی درتأمین  وتوسعه امنیت اجتماعیهمایش -  

 1384 اسفند  –تهران 

c)  85 اسفند  –دانشگاه علوم پزشکي گناباد  -  نماز و سالمتهمایش ملي 

d)  86 بهمن-دانشگاه علوم پزشکي مشهد   -  ارتقاء سالمت زنان بامحور خانواده سالمدومین همایش 

e)   86 بهمن –  بهداشت روانهمایش كشوري 

f)   87 تهران دي    -  سالمت خانواده كنگره ملي 

g)  دانشگاه علوم پزشکي گناباد  -  دفاع مقدس، جامعه پزشکی، دستاوردهای علمی و معنویكنفرانس –  

 87 اسفند 

h)  88 بهمن –  عفاف وحجابهمایش 

i)  91 اردیبهشت  - دانشگاه علوم پزشکي  گناباد  - معنويت، قرآن پژوهی و سالمت همایش 

j)  مركز تحقیقات سیاستگذاري سالمت دانشگاه علوم   – سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی سومین

 91  اسفند  –پزشکي شیراز 

k)  شیراز  مركز تحقیقات سیاستگذاري سالمت دانشگاه علوم پزشکي  - سمینار بین المللی سالمت زنان سومین –  

 93 اردیبهشت

l)  مركز تحقیقات سیاستگذاري سالمت دانشگاه علوم پزشکي   -  سمینار بین المللی سالمت زنانچهارمین

 94  اردیبهشت -شیراز

m)   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي  –  سالمتنقد عملکرد دولت يازدهم در حوزه همایش–  

 94 اردیبهشت

n) . 

o)  



   :شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی  (8

a)  برگزارکننده:  واحد سالمت روان وزارت بهداشت ،درمان و  ) –"مهارتهاي زندگي"کارگاه آموزشی

   ( آموزش پزشکی

b)  برگزارکننده:  واحد سالمت روان وزارت بهداشت ،درمان و  ) - "مهارتهاي فرزندپروري"کارگاه آموزشی

   1383اسفند   - (آموزش پزشکی

c)  برگزارکننده: دانشگاه علوم بهزیستی  ) -  " تربیت مربي درمان سوء مصرف مواد" اولین کارگاه آموزشی

   ( و توانبخشی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

d)  اسفند   - (برگزارکننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران)–" رابط -روانپزشکي مشاوره "کارگاه کشوری

1387    

e)  (دانشگاه علوم مشهد  ) -"ی با داروهای آگونیست ونی به مواد اف یدرمان وابستگ"  يدوره آموزش-  

 1385قروردین 

f)  برگزاركننده: دانشگاه علوم  ) – "مهارت های ارتباطی زوجین در سالمت خانواده "كارگاه آموزشي

 1387تیر  -(مشهد 

g)  مهارتهاي هفتگانه  "دوره کاملICDL  "   

h)  برگزارکننده: دانشگاه علوم بهزیستی  ) – " مصاحبه انگیزشي در درمان اعتیاد"کارگاه آموزشی

   1383اسفند   - (و توانبخشی

i)  (برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی گناباد)-"حمایت هاي رواني اجتماعي "کارگاه آموزشی-  

   1384اسفند 

j)   برگزارکننده: مرکز مطالعات و توسعه  ) –ویژه اعضاء هیئت علمی   "مهارتهاي پایه در آموزش "کارگاه

   1393شهریور  –  ( آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

k)   برگزارکننده: مرکز مطالعات و توسعه  ) –ویژه اعضاء هیئت علمی  " ارزیابي سوالت آزمون"کارگاه

   1393شهریور  –  ( پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گنابادآموزش علوم 

l)   برگزارکننده: مرکز مطالعات  )  –ویژه اعضاء هیئت علمی  " طراحي درس و الگوهاي تدریس"کارگاه

   1393خرداد  –  (و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

m)  کارگاه آموزشی  "Using of technology for quality improvement of education  " -  

 1394دی  – ( برگزارکننده: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

 

   :یشپژوه یتهایفعال

 : (به عنوان مجري) طرحهای پژوهشی انجام شده ( أ

شهرستان  گناباد و ارتباط آن با  دانش آموزان كالس اول مقطع ابتدایي  بررسي شیوع لکنت و اختالل تولید در  (1

   مشخصات فردي آنان



 بررسي فراواني اختالالت جنسي در زوجین ساكن شهرگناباد (2

 تحریک پذیري انسان تأثیرغذاهاي سرد وگرم برمیزان هورمونهاي تیروئیدي وتستوسترون و  (3

دوران بارداری  پروسید جهت زوجین در  -مشارکتی براساس الگوی پرسید  –بررسی تأثیر برنامه آموزشی   (4

 وپیشگیری از افسردگی پس از زایمان در زنان شهرگناباد  درسال

 بررسی رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پرستاری ودرمانی بیمارستانهای شهر گناباد (5

مقایسه اثر بخشی دو رویکرد رفتاری و شناختی رفتاری بر میزان لغزش بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون   (6

 مصرف مواد شهرستان گنابادء لینیک دولتی درمان سو به ک

 رابطه باورهای مذهبی و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد  (7

 تاثیر برنامه آموزش مشارکتی فرزندپروری بر تغییر سبک والدینی (8

 پروسید بر سبک فرزندپروری خانواده های تک والد  -طراحی و ارزشیابی الگوی پرسید  (9

 

 : مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر داخلی و بین المللی (ب

مجله دانشگاه   - اختالالت ژنیتیکي سنتز هورمون تیروئید همراه با كري وگزارش یک مورد آن )سندروم پندرد(  (1

دكترعلي  دكترعلیرضا توسلي، دكترمهدي درخشان،  - )72، تابستان 1)سال اول، شماره   علوم پزشکي بیرجند 

 اكبري 

مجله دانشگاه علوم پزشکي   -بیمارستان امام رضا)ع( مشهد  ENTبررسي چهل مورد ندول  تیروئید  در بخش  (2

 دكترعلي اكبري دكترسیدحسن حسیني خواه،   - (72، تابستان 1)سال اول، شماره   بیرجند 

مجله دانشگاه علوم پزشکي   - سال شهر گناباد 1-8مقایسه  رفتارهاي طبیعي جنسي دركودكان  دختر وپسر   (3

 دكترعلي اكبريلیالصادق مقدم، فریباعسکري،   -(84، زمستان 1، شماره 33)سال  گناباد

نشگاه علوم  مجله دا  -بررسي ارتباط خود مراقبتي و افسردگي دربیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده (4

 ، دكتركیان مهر، علیرضا عطاردي اكبري دكترعلي موسي سجادي،   -( 87، بهار 31، شماره 31)سال  پزشکي گناباد

6) Epidemiology of Depression among Fertile and Infertile couple in Shiraz, 

Shorten Iran - Indian journal of Medical Sciences. (vol.60, No.10,2006)- 

H.Ashkani, A.Akbari, S.T. Heydari -  (ISI)  

7) Sperm DNA fragmentation in couples with unexplained recurrent spontaneous 

abortions- Andrologia. (2012 Dec 20) - Khadem N, Poorhoseyni A, Jalali M, 

Akbary A, Heydari ST. - (ISI) 

8) The Prevalence of Substance use and Associated Risk Factors Among 

University Students in the City of Jahrom, Southern Iran - Int J High Risk 

Behav Addict. (2015 June; 4(2)) -Seyed Taghi Heydarimm, Somayeh Izedi, 

Yaser Sarikhani, Navid Kalani, Ali Akbary - (PubMed) 

9) The effect of consuming foods with “warm” or “cold” temperaments on 

students’ mental health and aggression - Shiraz E Medical Journal. (2014, 



15(1)) - Mojtaba Kianmehr, Jahanshir Tavakolizadeh, Ali Akbari, Majid 

Masoumzaeh, Hamid Rasekhi &etc  

10) Prevalence and risk factors of alcohol and substance abuse among motorcycle 

drivers in Fars province, Iran - Chinese Journal of Traumatology. (2016) - Seyed 

Taghi Heydari, Mehrdad Vossoughi, Armin Akbarzadeh, Kamran B Lankarani, 

Yaser Sarikhani, Kazem Javanmardi, Ali Akbary, Maryam Akbari, Mojtaba 

Mahmoodi, Mohammad Khabaz Shirazi, Reza Tabrizi – (PubMed) 

11) A Survey on Mental Health Status of Adult Population Aged 15 and above in the 

Province of North Khorasan, Iran - Archives of Iranian Medicine, Volume 20, 

Number 11 (Suppl. 1), November 2017. Ahmad Ali Noorbala, Seyed Abbas 

Bagheri Yazdi, Soghrat Faghihzadeh, Koorosh Kamali, Elham Faghihzadeh, 

Ahmad Hajebi, Shahin Akhondzadeh, Ali Akbari, Zahra Yousefnejad - (ISI)  

12) A Survey on Mental Health Status of Adult Population Aged 15 and above 

in the Province of South Khorasan, Iran - Archives of Iranian Medicine, 

Volume 20, Number 11 (Suppl. 1), November 2017. Ahmad Ali Noorbala, 

Seyed Abbas Bagheri Yazdi, Soghrat Faghihzadeh, Koorosh  Kamali, Elham 

Faghihzadeh, Ahmad Hajebi, Shahin Akhondzadeh, Ali Akbari, Bijan 

Kazemi - (ISI) 

13) Dr. Ahmadieh’s Views and Experiences on Melancholy Treatment; a Comprehensive 

Narrative Review- Horizon of Medical Sciences, volume 21, (Special Issue), 43-50. 

MA Mohammadzadeh-Moghadam H., Kamalinejad M., Khajavi A., Akbari A.  

14) The Impact of Adler Lifestyle Education on Resiliency of Parents of Educable Mentally 

Retarded Students- BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and 

Neuroscience 10 (3), 5-1-J. Tavakolizadeh, ES. Yazdi, A. Akbary. - (ISI) 

15) Pregnancy Rate by Human Chorionic Gonadotropin Administration Versus Urinary 

Luteinizing Hormone Surge Method in Patients Undergoing Intrauterine Insemination- 

Health Bulletin Women's 3 (4), 1-5- SH Vahedolain, SA Pourhosaini, N Khadem, SM 

Pashang, A. Akbary, ...  

16)  

 ارايه مقاالت در کنگره های ملی و بین المللی  (ج

  " نابارور در كنگره بین المللي اپیدمیولوژياپیدمیولوژي افسردگي  درزوجهاي بارور و "ارائه پوستر مقاله   (1

 2005در تایلند در آگوست 

  "بررسي خصوصیات  جمعیت شناختي ، شخصیت واختالالت رواني در دختران فراري"ارائه پوستر مقاله   (2

  در همایش بررسي نقش روانشناسي، مشاوره و مددكاري اجتماعي در تأمین و توسعه امنیت اجتماعي 

 1384  در تهران اسفند 

بهمن  55بررسي نیازهاي مددكاري اجتماعي بیماران  مراجعه كننده به بیمارستان " ارائه پوستر مقاله (3

   1387خرداد  در  در گناباد در همایش مددكاري اجتماعي ایران  "گناباد

  "بررسي خصوصیات  جمعیت شناختي ، شخصیت و اختالالت رواني دردختران فراري " ارائه پوستر مقاله (4

 1386  در مشهد تیرماهمایش ارتقاء سالمت زنان بامحور خانواده سالم در دومین ه



  "بررسي خصوصیات  جمعیت شناختي، شخصیت و اختالالت رواني دردختران فراري" ارائه پوستر مقاله (5

 1387 در تهران دی ماه در كنگره ملي سالمت خانواده 

رانندگي با توجه به عوامل دموگرافیک در شهر  رابطه بین خودكنترلي و تصادفات "  مقاله ارائه پوستر (6

 1391 در شیراز اسفند درسومین سمینار بین المللي سوانح ترافیکي  "گناباد

    The effect of breastfeeding instruction of husbands on  ارائه پوستر مقاله (7

perceived social support by breastfeeding mothers   المللی   سمیناردر سومین

 1393 در شیراز اردیبهشتسالمت زنان  

 Sexual self -esteem in mothers of normal and mental retarded    هارائه پوستر مقال   (8

children: A case – control study در شیراز اردیبهشتسالمت زنان  سمینار بین المللي در چهارمین  

1394 

 

 کتاب  (د

 Sleep Disordersويراستاری علمی کتاب   (1

 

 داوری کتاب، طرح ها و مقاالت پژوهشی  (ه

   مورد  100داوری مقاالت علمی پژوهشی  (1

   مورد 8ناظر طرح های پژوهشی  (2

   مورد 3داوری اختراع و نوآوری  (3

 

 عضويت در کمیته علمی همايش ها   (و

 1385اسفند  عضو كمیته علمي همایش ملي نماز و سالمت  (1

 1387اسفند  كمیته علمي همایش استاني عفاف عضو  (2

 1390دي  عضو کمیته علمی همایش معنویت، قرآن پژوهی و سالمت  (3

 

   همکاری با مجالت علمی (ز

 مشاور علمی فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش  (1

 

 1391پژوهشگر برتر دانشگاه در سال   (ح

 

 ی پژوهش یشرکت در کارگاه ها (ط

 1379 - "روش تحقیق"كارگاه پژوهشي   (1

 1385تیر  -"مديريت پژوهشی با تأکید بر تعیین اولويت های تحقیقاتی "كارگاه پژوهشي   (2

 1387  مهرماه  – " ده گام در پژوهش"كارگاه پژوهشي   (3



 1387 آذر   – " Endnote "كارگاه پژوهشي (4

   "مقاله نويسی"كارگاه پژوهشي   (5

 1389مهر  –  " Evidence Based  Practice "  كارگاه پژوهشي (6

برگزاركننده:  ) -ویژه اعضاء هیئت علمي " آشنايی با منابع اطالعاتی و پايگاه استنادی"پژوهشيكارگاه  (7

 1393  دخردا  –(گناباد  يدانشگاه علوم پزشک ي و فناور قاتی معاونت تحق

 ویژه اعضاء هیئت علمي  " اخالق در پژوهش"كارگاه   (8

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  برگزاركننده: )  ویژه اعضاء هیئت علمي   "شاخص های فناوری"كارگاه   (9

 1393 آذر –پزشکي دانشگاه علوم پزشکي گناباد( 

10)  

  (ی

 

 :سوابق اجرايی

 1374-1375 –گناباد  يدانشگاه علوم پزشک  -زیمارند   یي روستا ي درمان يو مسئول مركز بهداشت  يپزشک عموم (1

 1380تا   1375  -گناباد  يدانشگاه علوم پزشک  -بخش  اضیف يدرمان  يمسئول مركز بهداشت (2

   تاكنون 1384–روانپزشک و مشاور علمي برنامه بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکي گناباد (3

   1387تا   1383گناباد  ينظام پزشک  ره یمد   ئتیعضو ه (4

 كنون  تا  1384–دانشگاه علوم پزشکي گناباد  انیدانشجو يیروانپزشک و مشاور مركز مشاوره و راهنما (5

   1395تا   1392و   1388تا   1385گناباد  يمعاون درمان دانشگاه علوم پزشک (6

   1394و 1385شهرستان گناباد در سال  يانتخابات نظام پرستار یي اجرا تیه سیرئ (7

 1386تا   1385گناباد از    يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت بهداشت ياجتماع ي مسئول واحد سالمت روان (8

 تاكنون   1385توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت از  قاتی تحقعضو شوراي عالي مركز  (9

   1388تا 1385گناباد از  يدانشگاه علوم پزشک  11ماده   ونیسی بهداشت در كم ر یوز ندهینما (10

 1388تا   1385گناباد از  ي دانشگاه علوم پزشک  ي تحول ادار ونیسیعضو كم (11

   1388تا  1385عضو شوراي توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از   (12

از   (ستیآگون ي با داروها يونی وابسته به مواد اف يدرمان ينظارت بر واحدها يمنطقه ا  تهیكم) 31ماده   تهیكم سیرئ (13

   1395تا   1393و  1388تا   1385

   1388تا   1386گناباد از  يدانشگاه علوم پزشک  يزشکآموزش و مداوم جامعه پ  يز یو برنامه ر يهماهنگ  ي عضو شورا (14

   1395  تا 1392و   1388تا   1386عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از  (15

   1387شهرستان گناباد در سال  يانتخابات نظام پزشک یي اجرا تیه سیرئ (16

 تاكنون   1387رسان دانشگاه علوم پزشکي گناباد از  بیهماهنگي مداخله در رفتارهاي خودآس  تهیعضو كم (17

 كنون   تا 1387و ارتقاء سالمت از  يتوسعه اجتماع قاتی عضو گروه ارتقاء سالمت كودكان و نوجوانان در مركز تحق (18

 تاكنون   1388از   يست یسازمان بهز اران یداوطلبان و هم  تیجمع يعضو افتخار  (19

 تا كنون   1391دانشگاه   ادیدائمي سالمت رواني، اجتماعي و اعت  تهیكم عضو (20

 تاكنون   1392عضو شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي   (21



 تاكنون    1392 ي دانشکده پزشک يدرس   يز یبرنامه ر ي عضو شورا (22

   1395 تا 1392پژوهشي معاونت بهداشتي دانشگاه از تهیعضو كم (23

 تاكنون   1392روانشناختي دانشگاه از سال  ته یعضوكم (24

   1395 تا  1392عضو گروه تحصصي پژوهش در اموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه از  (25

   1395 تا 1393سالمت شهرستان  نیریخ ي عضو شورا (26

 نون تاك 1393عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه از سال  قاتی عضو شوراي عالي مركز تحق (27

 تاكنون   1393عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه از  قاتی عضو شوراي پژوهشي  مركز تحق  (28

   1395  تا 1392آموزش مداوم دانشگاه از  از یامت ص یتخص  تهیعضو كم (29

   1395  تا 1394عضو شوراي اخالق پزشکي دانشگاه  (30

 تاكنون   1394سالمت سالمندان  ي راهبرد تهیعضو كم (31

 تا كنون   1397دانشگاه علوم پزشکي گناباد از مشاور عالي رئیس   (32

 تا كنون   1398رئیس دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي گناباد از   (33


