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 اطالعات شخصي .1

  سيد عليرضانام:
 ياييضنام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*
 محل تولد:*
 :  وضعيت تاهل: مجرد /متاهل (تعداد فرزندان)*

 :*موبايل) –*منزل  –مطب  –بيمارستان (:تلفن 
 فكس:

 Skhb85@yahoo.comپست الكترونيكي:
 وب سايت:

  صندوق پستي:*
 روي سايت قرار نمي گيرد. اما بر  در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفتهمحرمانه قلمداد شده و الب *)اين مط

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1367 ايران  مشهد دانشگاه علوم پزشكي يكروانپزش يتخصصدكتراي 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي 
  8 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 مشهد

 1359 ايران تهرانتهران زشكيدانشگاه علوم پ عمومي پزشكي  اي حرفه اي دكتر
 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1368 ايران  مشهد مشهد دانشگاه علوم پزشكي ماه 12 نوار مغز

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

      

      
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاديار 1373

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان استاديار 1368
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 
ii.  . ت هاي مقابله با استرس مهارجوانبخت مريم ، سعادتيان وحيد ، ضيايي عليرضا ، ارشدي حميدرضا

 6در معتادان مواد مخدر و مقايسه آن با گروه شاهد . مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد . سال 
 61 – 67، صفحه  1389)، بهار 1(

iii.  . بررسي تاثير روزه داري در ماه رمضان بر عزت جوابخت مريم ، ضيايي سيد عليرضا ، همام مهران
 273، صفحه  1388) ، زمستان 4( 11نشجويان . مجله اصول بهداشت رواني . سال نفس و سالمت روان دا

– 266 
iv.  . بررسي افزايش سن پدران و بروز اسكيزوفرني در منطقي علي ، ضيايي عليرضا ، يوسفي اشكان

 .  121 – 127، صفحه  1383) ، آبان  19 – 20( 5اصول بهداشت رواني . سال  فرزندان . مجله

v. گليسي(يا ساير زبان ها)در مجالت ان 
b. كتاب ها 
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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي 
  8 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 پوستر و  سخنراني .7
i. كنفرانس هاي داخلي 
ii.  1393بهمن  22بيمارستان  –دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  -كارگاه تشخيص و درمان افسردگي 
iii. 1392بيمارستان آريا  –دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  - اضطراب  داروهاي ضد 
iv.  بهمن  22بيمارستان  –دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  - شناخت و درمان اسكيزوفرني و اختالل دو قطبي

1391 
v.  1391بهمن  22بيمارستان  –دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  - يك مورد روانپزشكي  –كنفرانس مرتاليته 
vi. 1390بهمن  22بيمارستان  –دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  –ختالالت جنسي در زنان و مردان تازه هاي ا  
vii.  1390بهمن  22بيمارستان  –دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  –تجويز منطقي داروهاي روانپزشكي 
viii.  1389بيمارستان آريا  –دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  –اختالالت شخصيت 
ix. 1388دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد ( بيمارستان آريا )  –از زايمان  سندرمهاي روانپزشكي بعد  
x.  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد  (  –عالئم باليني و معيارهاي تشخيصي اختالل وسواس و اجبار

  1388بهمن )  22بيمارستان 
xi.  1387ستان آريا ) دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد ( بيمار –درمان داروئي اختالالت اضطرابي  
xii.  درمان داروييADHD     1386دانشكده پزشكي دانشگاه آزادمشهد   - كودكان  
xiii.  1385دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد   - زمينه هاي بروز اعتياد  
xiv.  1384دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد   - درمان هاي جديد در اختالل هراس و اضطراب فراگير  
xv. 1383دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد مشهد   –ر افت تخصصي دانشجويان نقش تمركز و اضطراب د 
xvi.  1382دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد   –شناخت درماني در افسردگي  
xvii.  1380دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد   –درمان دارويي اختالالت اضطرابي 
xviii.  1374شكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد دان –بيمارستان رازي دانشگاه آزاد  - گستره ي روان پزشكي 
xix.  1371باز آموزي براي پزشكان عمومي   - اختالالت اضطرابي و انواع باليني ان 
xx.  1371باز اموزي براي پزشكان عمومي   - افسردگي ، عالئم باليني و درمان  

xxi.  1371دانشگاه علوم پزشكي زاهدان   - نقش ادراك و تفكردر شناخت 
xxii. كنفرانس هاي بين المللي 

 ايان نامه هاي دانشجوييپ .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي 
  8 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 
 محمد ادريس صداقتي

 
 پزشكي

 
 دكتراي عمومي

مقايسه عملكرد خوانواده در بيماران 
 اسكيزوفرني با بيماران دو قطبي

  
1393 

 
 
 
 

فاني اميرعلي  

  
  
  
 

 پزشكي
 
 
 

  
  
  
 

 دكتراي عمومي

مقايسه شيوه هاي فرزند پروري 
بتال به اختالل وسواسي مادران م

جبري با مادران غير مبتال از طريق 
مادران مراجعه كننده به درمانگاه 

بهمن 22روانپزشكي بيماريتان   

 
 
 

1390 
 

 
 

سيد علي اصغر 
 سيدي فرد

  
 

 پزشكي

  
 

 دكتراي عمومي

ي بيماران مبتال بررسي كيفيت زندگ
به نارسايي مزمن كليوي تحت 

 17درمان با دياليز در بيمارستان 
 شهريو

 
 

1390 
 
 
 

 
 
 
 
 

 هومن قاضي عسگر

  
  
  
  

 
 پزشكي

  
  
  
  
 

 دكتراي عمومي

بررسي فراواني اختالالت كاركرد 
جنسي و رابطه آن با پي گيري 

درمان در بيماران تحت درمان نگه 
ين در دارنده با متادون و بوپرونورف

مقايسه با گروه شاهد در مراكز 
درماني سوء مصرف مواد در شهر 

مشهد

 
 
 

 
1390 

   
 

 پزشكي

  
 

 دكتراي عمومي

مقايسه نگرش بيماران مبتال به 
سرطان پستان با خانمهاي سالم 
 نسبت به بيماري سرطان پستان

 
 

 )1388 (  

 
 

 رامتين مرادي

  
 

 پزشكي

  
 

 دكتراي عمومي

المت رواني بررسي تغييرات نمره س
پس از اعمال جراحي الكتيو در 

بهمن ،  22بيمارستانهاي آريا ، 
 فارابي

 
 

 )1387 ( 
  مهر

 
 

آمنه گل 
 شيخي

  
 

 پزشكي

  
 

 دكتراي عمومي

بررسي ميزان دليريوم  پس از اعمال 
جراحي الكتيو در بيمارستان هاي 

بهمن ، فارابي و مهر  22آريا ، 
 مشهد

 
 
 

1387  

  
 پزشكي

 
ميدكتراي عمو  

VEP در بيماران فراواني اختالالت
اسكيزوفرني مراجعه كننده ، به 

بهمن 22بيمارستان   

  
  

  1385  
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي 
  8 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 
 

 اشكان يوسفي

 
 پزشكي

 
 دكتراي عمومي

ارتباط بين افزايش سن پدري و 
 بروز بيماري شيزوفرني در فرزندان

  

  
  

1380  
  

 پزشكي
 

 دكتراي عمومي
بررسي ميزان كودك  آزاري  در سازمان 

  شكي قانوني مشهدپز
  

1378  
 
 

 وحيده قاسمي

 
 پزشكي

 
 دكتراي عمومي

بررسي اختالالت رواني در بخش 
 داخلي يك بيمارستان عمومي

  

  
  

1378  
  مهري براتيان سرابي

 بهناز سلطاني

 
 پزشكي

 
 دكتراي عمومي

تعيين ميزان فراواني عالئم رواني و 
اختالل دلتنگي قبل از قاعدگي در 

ر دوران بلوغ و دختران ساكن مشهد د
شناسايي برخي از عوامل موثر و مربوط 

  به آن

 
 
 

1378 

  سيد حامد بركاتي
  مجيد خزاعي
  وحيده شجايي
 عاطفه نمكي

 
 پزشكي

 
 دكتراي عمومي

بررسي و مقايسه ميزان اضطراب در 
دانش آموزان سال هاي آخر متوسطه 

  نظام قديم و نظام جديد
  

  
1378  

نگين تيمورزاده
 غفار سرابي

 
زشكيپ  

بررسي عالئم رواني و افسردگي پس از دكتراي عمومي
  زايمان

  
1377  

 
 
 
 

 شهرزاد علمي

  
  
  
 

 پزشكي

  
  
  
 

 دكتراي عمومي

بررسي تاثير هيپنوز قبل و پس از 
جراحي  سزارين و كولپورافي  در كاهش 
شدت درد محل عمل بيماران بستري در 

 17بخش زنان و زايشگاه بيمارستان 
 شهريور مشهد

  
  
  

1376  

 
 مهرناز مكرم

 
 پزشكي

 
 دكتراي عمومي

افسردگي و بررسي آن در دانشجويان 
 پزشكي

  
1375 

  
 علي تركان

 
 پزشكي

 
 دكتراي عمومي

بررسي افسردگي در دانشجويان رشته 
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

  
1372 

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  
 تجربيات .10



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي 
  8 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس داد واحدتع محل تدريس عنوان درس

  روان پزشكي باليني نظري
 دوره كار آموزي

 پزشكي عمومي سال 26  2 دانشكده پزشكي
دكتراي حرفه 

 اي
  روان پزشكي باليني عملي

 دوره كار آموزي
 پزشكي عمومي سال 26  3 دانشكده پزشكي

دكتراي حرفه 
 اي

  روان پزشكي باليني عملي
 پزشكي عمومي سال 26  3 ده پزشكيدانشك  دوره كارورزي

دكتراي حرفه 
 اي

 كارشناسي پرستاري سال 10  2 دانشكده پزشكي  روان پزشكي براي پرستاري

 كارشناسي مامايي سال 10  2 دانشكده پزشكي  روان پزشكي براي مامايي

b. كلينيكي و عملي 
 تا اين تاريخ 1364از سال تشخيص و درمان اختالالت رواني  .1
 
 
 

c. ساير 

 
 اداري - علمي پست  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

عضو هيئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد مشهد

مشهد اسالميدانشگاه آزاد 1393 1373  

دبير اجرايي كميته ي بررسي پايان نامه هاي پزشكي
 دانشكده ي پزشكي

 
1374 

 
1378 

 
 مشهداسالمي دانشگاه آزاد 
 

 مشهداسالمي دانشگاه آزاد  1378 1373 ت گروه روان پزشكي دانشكده ي پزشكيمديري
 

سرپرستي و عضو كميته بررسي نسخ استان سيستان
 و بلوچستان 

 
1369 

 
1373 

 استان سيستان و بلوچستان

 عضو هيئت مديره ي سازمان نظام پزشكي
استان سيستان و بلوچستان و نايب رئيس 

 سازمان

 سيستان و بلوچستان  استان 1373 1369

مديريت گروه روان پزشكي دانشكده ي پزشكي 
 زاهدان دانشگاه علوم پزشكي

1368 
 

1373  
 زاهدان

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي 
  8 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

مسئوليت درمانگاه جانبازان اعصاب و روان در
 بيمارستان شفا 

 مشهد 1368 1364
 

حيدريهتربت  شهرستان 1364 1361 پزشك طرح خارج از مركز  

د درمانگاه روستايي تحتمسئوليت شبانه روزي چن
  عنوان پزشك طرح نيروي انساني 

 

 
١٣٥٩ 

 
١٣٦١ 

 
حيدريهتربت  شهرستان  

دانشگاه  دردكتري پزشكي عمومي دانشجوي دوره 
  تهران علوم پزشكي
 

  تهران 1359 1352

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

    

    
 

 ع علمي رسميعضويت در انجمن ها و مجام .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 1393 1380 انجمن علمي روان پزشكان خراسان رضوي 

 عالئق تحقيقاتي .14
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
  

 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 

ونيكي و الكتر
 سايت شخصي

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي 
  8 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


