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  اجرایی- و سوابق علمی العات شخصیطخالصه ا

Curriculum Vitae 
  

  اطالعات شخصی
  علی عالمینام و نام خانوادگی: 

  03/07/1344تاریخ تولد: 
  مشهدمحل تولد: 

ــل:  ــعیت تاهـ ــل و داراي وضـ ــد 2متاهـ فرزنـ
-اسـتان خراسـان رضـوي، گنابـاد، حاشـیه جـاده آسـیایی، معاونـت امـور آموزشـی          آدرس محل کـار:  

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد، وهشی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمتپژ
    0533  7229025تلفن و نمابر: 

  آدرس پست الکترونیکی: 
alialami65@hotmail.com                  
dr_alemi@yahoo.com 

  تجارب کاري:
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات      "نظـام پـایش عـدالت در سـالمت    "مسـئول برنامـه اسـتقرار     .1

 تاکنون) 1390بهداشتی درمانی گناباد (تیر ماه 

مرکـز تحقیقـات توسـعه اجتمـاعی و ارتقـاي      گروه پژوهشی توسـعه و سـالمت اجتمـاعی    عضو  .2
 تاکنون) 1389( مات بهداشتی درمانی گناباددانشگاه علوم پزشکی و خد ،سالمت

دانشـگاه علـوم    ،مرکـز تحقیقـات توسـعه اجتمـاعی و ارتقـاي سـالمت       عضو شـوراي پژوهشـی   .3
 تاکنون) 1389( پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

مرکــز تحقیقــات توســعه اجتمــاعی و ارتقــاي  ویراســتار مجلــه تخصصــی پــژوهش و ســالمت،   .4
 تاکنون) 1390(تیرماه  شکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباددانشگاه علوم پز ،سالمت

-1386مدیر واحد تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی درمـانی گنابـاد (    .5
1387( 

 )1384-1382معاون امور بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد ( .6

ونت امور بهداشـتی دانشـکده علـوم پزشـکی و خـدمات      معا رشناس مسئول مبارزه با بیماریهاکا .7
 )1382-1376بهداشتی درمانی گناباد (
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جانشین معاون بهداشتی دانشکده علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی گنابـاد و معـاون         .8
 )1380-1377مرکز بهداشت شهرستان گناباد (

 )1377-1376پزشک اپیدمیولوژي شهرستان گناباد ( .9

-1376سل دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمـانی گنابـاد (   پزشک هماهنگ کننده .10
1380( 

 )1376-1375پزشک و مسئول مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزي بجستان ( .11
  با تجارب کاري طسایر اطالعات مرتب

  1381( "راهنماي کشوري سل"یکی از مشاورین فنی( 

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی  سه سال پژوهشگر برتر حوزه معاونت امور بهداشتی دانشگا
 )1382-83، 1381-82، 1380-81درمانی گناباد (

   تعزیــرات  11نماینــده وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در کمیســیون مــاده
 )1377-84حکومتی (

 ) 1383-87، 1379-83دو دوره عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان گناباد( 
  
 

  شیسوابق تحصیلی و آموز
دوره زمانی   مدرك تحصیلی اخذ شده

  تحصیل
  توضیحات  دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه علوم پزشکی تهران،   1386 -1390  (PhD)دکتري تخصصی اپیدمیولوژي
  ایران

  

ــط    دانشگاه هایدلبرگ، آلمان 2005-2004  کارشناس ارشد سالمت بین الملل ــذکور توس ــدرك م   ، متبــوعوزارت  م
د مــدیریت کارشــناس ارشـ " هـم ارزش بـا  

ارزشـیابی شـده    "خدمات بهداشتی درمانی
  . است

    دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1375- 1367  دکتري حرفه اي
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  پژوهشهاي انجام شده 
محل انجام   عنوان پژوهش  ردیف

  پژوهش
 تاریخ اتمام

  پژوهش
بررســی عوامــل اجتمــاعی مــوثر بــر مشــارکت بــانوان در طــرح رابطــین    1

  که هاي اجتماعی) بهداشت: (تحلیل شب
  (پایان نامه دوره دکتري تخصصی اپیدمیولوژي)

استان خراسـان  
  رضوي

1390  

-یـک مطالعـه مـورد    :ماهـه  59تا  1بررسی عوامل خطر مرگ کودکان   2
گزیده به منظور معرفی الگوي بهره گیري از اطالعات داده  شاهدي النه

  سالمت کشور هاي جاري در سیستم

شهرســــــــتان 
  شاهرود

1389  

نابرابري در ابتال به عوامل خطر بیماریهاي غیرواگیر در شهرستان   3
  شاهرود

شهرســــــــتان 
  شاهرود

1388  

  1387  شهر گناباد  اپیدمیولوژي مشارکت در ساکنین شهر گناباد  4
و تغییرات شـنی بیمـاران پبـت شـده در دفـاتر      بیماري سل  ساله 19 روند  5

  سل شهرستان گناباد 
شهرســــــــتان 

  گناباد
1386  

قایسه شیوع سندرم فرسودگی شغلی در کارمندان شاغل در معاونتهـاي  م  6
  بهداشتی، درمان و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

شهرســــــــتان 
  گناباد

1384  

بررسی میزان آگاهی و نگرش نسبت به پیشگیري از سوء مصـرف مـواد     7
  در زندانیان و خانواده آنان در شهرستان گناباد

شهرســــــــتان 
  گناباد

1384  

بررسی شیوع عقب ماندگی ذهنی در روسـتاهاي زیرجـان و فودنجـان و      7
  مهمترین عوامل خطر مرتبط با آن

شهرســــــــتان 
  گناباد

1383  

مقایسه مشارکت پزشکان بخش خصوصی شهر گناباد در بیماریابی سل   8
  ریوي: یک مطالعه نیمه تجربی 

  1381  شهر گناباد

  
  پژوهشهاي در حال انجام 

محل انجام   ژوهشعنوان پ  ردیف
  پژوهش

 وضعیت
  پژوهش

 64-15بررسی برخی عوامل خطر زمینه ساز بیماریهاي غیرواگیـر در افـراد     1
  ساله شهرستان گناباد 

شهرســــــــتان 
  گناباد

ــزارش   ــدوین گ ت
  نهایی

بـه لیـدوکائین و فنتانیـل در بـی      10000/1مقایسه اثر افزودن اپی نفـرین    2
بی دردي و بی حرکتـی   طول مدتحسی نخاعی بر تغییرات همودینامیک، 

  سزارین در عمل جراحی

ــتان   22بیمارسـ
  بهمن گناباد

ــزارش   ــدوین گ ت
  نهایی

بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و برخی عوامل فردي و اجتماعی مرتبط با   3
  1390آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 

شهرســــــــتان 
  گناباد

  جمع آوري داده

مراتبی نیازهاي مـازلو مـردم شـهر گنابـاد و ارتبـاط آن بـا        سنجش سلسله  4
  عوامل جمعیت شناختی 

  جمع آوري داده  شهر گناباد
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  مقاالت چاپ شده و در حال چاپ
وضعیت   نام ژورنال  عنوان مقاله  ردیف

  مقاله
    نام نویسندگان

1  Neighborhood intimacy 
as perceived by women 
lining in urban areas and 
its association with 
personal and social 
network characteristics 

International 
Journal of 
Preventive 
Medicine 

In Press -Ali Alami 
-Reza majdzadeh 
-Saharnaz Nedjat 
-Abbas Rahimi 
Foroushani 
-Hossein 
Malekafzali 

  نویسنده اول

بررسی میزان آگاهی و نگرش نسبت به   2
پیشــگیري از ســـوء مصــرف مـــواد در   
زنــدانیان و خــانواده آنــان در شهرســتان 

  گناباد

  چاپ شده  مجله افق دانش
)1382(  

ــی  - ــد علــــــــ   محمــــــــ
  اصلی نژاد

  علی عالمی-
  پرویز معروضی-

  نویسنده دوم

نگاهی به عدالت در سالمت از دریچه   3
  عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت

مجله تخصصی 
  پژوهش و سالمت

  هچاپ شد
)1390(  

  نویسنده اول  علی عالمی

نابرابري در ابتال به عوامل خطر   4
بیماریهاي غیرواگیر در شهرستان 

  شاهرود

مجله تخصصی 
  اپیدمیولوژي ایران

چاپ شده 
)1390(  

  محمد حسن امامیان-
  علی عالمی-

  نویسنده مسئول

در راستاي پاسخ به سئواالت مطرح   5
اد شده در مورد مقاله تاثیر دریافت مو
غذایی در طول زایمان بر پیامدهاي 

مادري زنان باردار (یک کارآزمایی 
  بالینی تصادفی شده)

  چاپ شده  مجله افق دانش
)1390(  

  رقیه رحمانی بیلندي-
  علی عالمی-
  سید بهنام مظلوم-

  نویسنده دوم

6  Who are volunteers in 
healthcare system under 
what influencing factors? 
Evidence from Iran 

Eastern 
Mediterranean 
Health Journal 

In Press -Ali Alami 
-Saharnaz Nedjat 
-Reza Majdzadeh 
-Abbas Rahimi 
Foroushani 
-Seyed Javad 
Hoseini 
-Hossein 
Malekafzali 

  نویسنده اول

7  Childhood mortality risk 
factors in rural areas of 
Shahroud, Iran: a 
community 
based nested case-
control study 

Journal of 
Epidemiology 
& Community 
Health 

  چاپ شده
2011 

-R chaman 
-ME Emamian 
-A Alemi 
-KH Naieni 
-M Shariati 
-MG Taramsari 
-E Ahmadnejhad 
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8  Important Risk Factors of 
Mortality among children 
1 to 59 month in Rural 
Areas of Shahroud, Iran: 
A Community based 
Nested Case-control 
Study 

International 
journal of 
preventive 
medicine 

In Press  -R chaman 
-A Alami 
-M H Emamian 
-K  Holakouie 
Naieni 
- M Mirmohamad 
khani 
-E Ahmadnejhad 
-R Entezarmahdi 
-M Shati 
-M Shariati 
 

  نده دومنویس

  
  
  
  
  
  

  ارایه مقاله در سمینارها وکنگره ها
نوع   عنوان سمینار/کنگره  ردیف

  کنگره/سمینار
محل   تاریخ

  برگزاري
نحوه 

  ارایه مقاله
  سخنرانی  اصفهان  1390  بین المللی  اولین همایش پرفشاري خون   1
  پوستر  شاهرود  1389  کشوري  ششمین کنگره اپیدمیولوژي  2
  پوستر  شاهرود  1389  کشوري  ولوژيششمین کنگره اپیدمی  3
  سخنرانی  تهران  1386  بین المللی  پنجمین کنفرانس مدیریت  4
  پوستر  سنندج  1386  کشوري  هجدهمین کنگره کشوري سل  5
  سخنرانی  سنندج  1384  کشوري  اولین سمینار سراسري بهداشت زنان  6
  وسترپ  تهران  1383  کشوري  همایش نقدي بر راهکارهاي رهایی از  اعیتاد  7
  پوستر  یزد  1383  کشوري  سومین همایش سراسري اعتیاد  8
  پوستر  زاهدان  1382  کشوري  کنگره راهکارهاي بهداشتی درمانی برخورد با اعتیاد  9

  سخنرانی  ارومیه  1382  کشوري  همایش سالمت روانی جوانان  10
  پوستر   تهران  1382  کشوري  دومین کنگره پیشگیري از بیماریهاي غیرواگیر  11
  پوستر  تهران  1382  کشوري  دومین کنگره پیشگري از بیماریهاي غیرواگیر  12
  سخنرانی  اصفهان  1382  کشوري  هفدهمین کنگره سل  13
  پوستر  اصفهان  1382  کشوري  هفدهمین کنگره سل  14
  سخنرانی  بوشهر  1381  کشوري  اولین کنگره اپیدمیولوژي  15
  ترپوس  زاهدان  1381  کشوري  شانزدهمین کنگره سل  16
  پوستر  تهران  1379  بین المللی   بیماریهاي ریوي سل و چهارمین کنگره  17
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  شرکت در کنگره ها، کنفرانسها و همایشها
  سال برگزاري  محل برگزاري  نوع کنگره  نام کنگره، کنفرانس، همایش  ردیف

  1386  سنندج  کشوري  کنگره سل  1
  1386  تهران  بین المللی  کنفرانس مدیریت  2
  1384  تهران  کشوري  کنگره بروسلوز  3
  1383  تهران  بین المللی  همایش بیماریهاي قابل انتقال بین حیوان و انسان  4
  1383  تهران  بین المللی  کنگره سالمت الکترونیک  5
بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث گره کن  6

  غیر مترقبه
  1383  تهران  بین المللی

  1383  تهران  کشوري  ارهاي اعتیادهمایش نقدي بر راهک  7
  1383  زاهدان  کشوري  دومین کنگره اپیدمیولوژي  8
  1383  یزد  کشوري  همایش سراسري اعتیاد  9

  1382  تهران  کشوري  کنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیري  10
  1382  تهران  کشوري  کنگره پیشگیري از بیماریهاي غیرواگیر  11
  1382  اصفهان  کشوري  کنگره کشوري سل  12
  1381  تهران  کشوري  کنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیري  13
  1381  بوشهر  کشوري  اولین کنگره ملی اپیدمیولوژي  14
  1381  زاهدان  کشوري  شانزدهمین کنگره سل  15
  1379  تهران  بین المللی  کنگره بیماریهاي ریوي و سل  16
  1379  هرانت  کشوري  کنگره بیماریهاي قابل انتقال بین انسان و حیوان  17
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  سال برگزاري  محل برگزاري  نوع کنگره  نام کنگره، کنفرانس، همایش  ردیف
  1377  کاشان  يکشور  چهاردهمین کنگره سل  18

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  سوابق تدریس
     1377سابقه تدریس دروس نظري و عملی دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی گنابـاد از سـال 

 (طبق جدول ذیل)تاکنون 
نوع درس (نظري،   نام درس  ترم تحصیلی  ردیف

  بالینی، آزمایشگاهی)
  کارآموزي  خدمات درمانی مجاز  1378- 79نیمسال دوم   1
  نظري  بیماري شناسی  1380- 81نیمسال دوم   2
  نظري  فیزیوپاتولوژي بیماریهاي داخلی و جراحی یک  1381- 82نیمسال اول  3
  نظري  فیزیوپاتولوژي بیماریهاي داخلی و جراحی دو  1381- 82نیمسال اول  4
  نظري  2اخلی و جراحی داخلی و جراحی یک، فیزیوپاتولوژي د  1381- 82نیسمال دوم   5
  نظري  بیماري شناسی  1381- 82نیسمال دوم   6
  نظري  جراحی عمومی و اختصاصی  1381- 82نیسمال دوم   7
  نظري  بیماریهاي داخلی و جراحی  1382-83نیمسال اول   8
  نظري  بیماري شناسی  1382- 83نیمسال دوم   9

  نظري  جراحی عمومی و تخصصی  1382- 83نیمسال دوم   10
  نظري  آشنایی با کلیات پزشکی و بیماري هاي حرفه اي  1385-86ال دوم نیمس  11
  نظري  کلیات و اصول اپیدمیولوژي  1387-88نیمسال اول   12
  نظري  کلیات و اصول اپیدمیولوژي  1387-88نیمسال اول   13
  نظري  کلیات و اصول اپیدمیولوژي  1387- 88نیمسال دوم   14
  نظري  ولوژياصول اپیدمی  1388-89نیمسال اول   15
  نظري  2بهداشت عمومی   1390-91نیمسال اول   16
  نظري  اپیدمیولوژي بیماریهاي شغلی  1390-91نیمسال اول   17
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 1386سبزوار ( -تدریس در کارگاه آموزشی تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه( 
 1383گناباد ( -تدریس در کارگاه آموزشی بهبود رشد و تغذیه کودکان( 
 1383گناباد ( -اه آموزشی کودك سالمتدریس در کارگ( 
 1383گناباد ( -تدریس در کارگاه آموزشی بهبود رشد و تغذیه کودکان( 
 1383گناباد ( -تدریس در کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم در دوران سالمندي(  
 1381تربت حیدریه ( -تدریس در کاگاه آموزشی منطقه اي ایمنسازي و مراقبت بیماریها( 

  
  قدیر نامهتدریافت 

 تقدیر نامه از معاون سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 تقدیر نامه از معاون تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 تقدیر نامه از رئیس مرکز مدیریت بیماریها 
 تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد 
 امه از فرماندار شهرستان گنابادتقدیر ن 

 
  توانائیها و مهارتهاي فردي

  زبان
  فارسیزبان مادري: 
  زبانهاي دیگر

  نگارش  صحبت کردن  فهمیدن  
  تخصصی  عادي  تخصصی  روزمره  خواندن  شنیدن

  عالی  خوب  متوسط  متوسط  عالی  خوب  انگلیسی
  پایه  پایه   پایه  پایه  متوسط  پایه  عربی

  پایه  پایه  پایه  هپای  متوسط  پایه  آلمانی
  
  

  مهارتها و تواناییهاي رایانه اي
  دریافت مدرك مربوط به هفت مهارت عمده(ICDL) ،  
  ،کاربر اینترنت  
 استفاده از نرم افزارهایی همچون  ماهر درpower point  وword .  
  آشنا با نرم افزارهاي آماري همچونSPSS ،stata ،ucinet ) هاي نرم افزاریکی از 

  یل شبکه اجتماعی) تخصصی تحل
  

 
 


