
    

   آموزشي، پژوهشي و اجراييكارنامه سوابق

CURRICULUM  VITAE  
  

  اطالعات شخصي

  
    ولي اله:نام 

   اكبري:نام خانوادگي

    بخش روانپزشكي بيمارستان نكوئي:ركا آدرس محل

    :فكس                                       :كار شماره تلفن محل

  :آدرس منزل

  :ه تلفن منزلشمار

    :شماره تلفن همراه

  :آدرس پست الكترونيكي

  

  سوابق تحصيلي

     عاليهتتحصيال) الف

  درجه علمي  گرايش رشته تحصيلي  رشته تحصيلي
دانشگاه محل 

  تحصيل

شهر محل 

  تحصيل

كشور محل 

  تحصيل

تاريخ فراغت از 

  تحصيل

  دكترا  عمومي  پزشكي 
علوم پزشكي 

  اروميه
  20/12/69  ايران  اروميه

  روانپزشكي  اعصاب وروان
دكتراي 

  تخصصي

علوم پزشكي 

  ايران
  25/7/77  ايران  تهران

  

  پايان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل) ب
  نام استاد يا اساتيد راهنما  مقطع تحصيلي  عنوان پايان نامه

 ��ر�� ��� ������ ��ب ارا������  
�� ��رو��ژ� ���  در �� �ران �

  دكتر اشرفي  ميدكتراي پزشكي عمو

 �( ا)� '��&�%�" و ا� � $�ا#�" رو��*#
 ,�'+( �� �ران 

  

  دكتر دانش آموز  دكتراي تخصصي روانپزشكي

  

  

  



  ايموقعيت هاي شغلي و حرفه

  سابقه ارائه خدمات آموزشي) الف

  نوع فعاليت  مقطع تحصيلي  محل تدريسموسسه 
نوع 

  درس
  تعداد دانشجويان  عنوان درس

ساعات كل 

  هتدريس شد
  نيمسال  سال تدريس

  روانپزشكي  نظري  تدريس   پزشكي  بخش روانپزشكي

دوره هاي يك 

ماهه كارآموزي 

  وكارورزي

  ساعت درماه40
  سال

  1385تا1380
  كل سال

  پزشكي  بخش روانپزشكي
آموزش 

  باليني
  روانپزشكي  عملي

دوره هاي يك 

ماهه كارآموزي 

  وكارورزي

ساعت 100

  درماه

  سال

  1385تا1380
  كل سال

  روانپزشكي  نظري  تدريس   پزشكي  روانپزشكيبخش 

دوره هاي يك 

ماهه كارآموزي 

  وكارورزي

  ساعت درماه10
  سال

  1388تا1385
  كل سال

  پزشكي  بخش روانپزشكي
آموزش 

  باليني
  روانپزشكي  عملي

دوره هاي يك 

ماهه كارآموزي 

  وكارورزي

  ساعت درماه40
  سال

  1388تا1385
  كل سال

    روانشناسي  رينظ  تدريس  پزشكي  دانشكده پزشكي
34  

34  

86-87  

87-88  

  دوم

  دوم

  تدريس  پزشكي  دانشكده پزشكي
 نظري

    اخالق پزشكي
4  

4  

86-87  

87-88  

  دوم

  دوم

دانشكده پرستاري 

  ومامايي
  تدريس  كارشناسي مامايي

 نظري
  51    روانپزشكي درمامايي

85-86  

86-87  

87-88  

  دوم

  دوم

  اول

دانشكده پرستاري 

  ومامايي
  دريست  كارشناسي مامايي

اختالل عملكرد  نظري

  جنسي
  

17  

17  

86-87  

87-88  

  دوم

  اول

  دانشكده بهداشت
كارشناسي 

  بهداشت عمومي
  تدريس

 نظري
  دوم  88-87  34    بهداشت روان واعتياد



  تدريس  پرسنل اورژانس  115اورزانس 

اورژانسهاي  نظري

  روانپزشكي،

  مصرف مواد

  واسترس

  30  
85-86  

86-87  
  

  دفتر پرستاري
ري كادرپرستا

  ومامايي دانشگاه 
  تدريس

 نظري
           موضوع6

آموزش ضمن خدمت 

  پرسنل دانشگاه

كليه پرسنل 

  دانشگاه
  تدريس

 نظري
          موضوع5

          موضوع6 نظري  تدريس  پزشكان استان  آموزش مداوم پزشكان

  

  

  

   تصويب شده پروژه هاي تحقيقاتي)ب

  نوع فعاليت در طرح  عنوان طرح
ساعات فعاليت در 

  طرح
  طول مدت طرح  وضعيت فعلي طرح   محل پژوهشموسسه

 ��1ع ا��/.ت 
روا��21�3 در 

  ا��ان

      سازمان بهزيستي   ساعت30  مجري

 ا$��#����ژ
#�5ف #�اد 
 درا��ان

  

   ساعت30  مجري
وزرات بهداشت 

  ودرمان
    

            

  

  



  

   مشاوره شدهياپايان نامه هاي سرپرستي شده ) ج

  عنوان پايان نامه
ه پايان دوره تحصيلي ارائ

  نامه
  تاريخ دفاع از پايان نامه  سمت در پايان نامه  محل انجام پايان نامه

          

          

          

  

  )مشاوره، همكاري و غيره(اي  سابقه ارائه خدمات حرفه)د
  اينوع خدمت حرفه

  

  تاريخ ارائه خدمات  فرد، مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات

  1383از سال   انشگاهمعاونت درمان د  روانپزشك معتمد 

  1383ازسال   ۀ دا����ی�مركز مشاور  مشاوره

   تابحال1380ازسال   سازمان بهزيستي  نماينده دانشگاه دربهزيستي

   تابحال1381از سال   صداوسيماي استان قم وراديو سراسري معارف  كارشناس صداوسيما

  1383تا سال1378ازسال   پزشكي قانوني استان  عضو كميسيون پزشكي قانوني

   تابحالمدي1380از سال   معاونت درمان تامين اجتماعي  عضو كميسيون پزشكي تامين اجتماعي

  

  )مرتبط با آموزش و تحقيقات ( سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي)  ه

  مكان فعاليت  نوع وظايف محوله  سمت
نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي 

  مسئول مافوق
  تا تاريخ  از تاريخ

  برنامه ريزي وآموزش  وانپزشكيمديرگروه ر
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  1385  1379  معاونت آموزشي دانشگاه

  دانشكده پزشكي  راهنمايي ومشاوره  استاد راهنما
معاونت آموزشي دانشكده 

  پزشكي
1383  1383  

            

  

  )غير مرتبط با آموزش و تحقيقات( سابقه فعاليتها و پست هاي اجرايي ) و
  تا تاريخ   تاريخاز  مافوق  مكان فعاليت  وظيفه  عنوان سمت

مسئول بخش 

  روانپزشكي

تنظيم وضايف 

همكاران ومشكالت 

  بخش

  1386  1380  رياست بيمارستان  بخش روانپزشكي

            

  

  



  كميته ها و شوراهاعضويت در ) ز

  نام كميته يا شورا
نوع همكاري با كميته يا 

  شورا

مكان يا سازمان 

  مربوطه
  اريختا ت  از تاريخ

  1388  1383  دانشگاه  عضو  شوراي انتشارات دانشگاه

  1388  1384  دانشگاه  عضو  شوراي آموزش دانشگاه علوم پزشكي

  1388  1380  دانشگاه  عضو  كميته آموزش مداوم

  1388  1385  دانشگاه  عضو  شوراي ارزشيابي دانشگاه

  

  عضويت در انجمن ها و مجامع علمي) ح
  تا تاريخ  از تاريخ  ل فعاليت مجمعمح  نوع همكاري و سمت  نام مجمع

  1388  1383  نظام پزشكي  بازرس  انجمن روانپزشكي

          

  

  )گرنت(بودجه هاي تحقيقاتي دريافت شده از ساير مراكز ) ط
منبع ارائه دهنده 

  بودجه
  مدت زمان  سمت  بودجه گرنت  عنوان گرنت  شماره گرنت

            

            

  

  )بدون ارائه مقاله(  و غيره  در هم انديشي، بازآموزيسخنراني) ي

  عنوان سخنراني
عنوان هم انديشي، بازآموزي و 

  غيره
   سخنرانيتاريخ  محل برگزاري

  86سه دوره درپائيز    115مركز اورژانس   فوريتهاي پزشكيبازآموزي  روانپزشكياورژانس هاي -1

  23/5/1386  مركز بهورزي  بازآموزي فوريتهاي پزشكي  استرس ومقابله با آن-2

  11/6/1386  مركز بهورزي  بازآموزي فوريتهاي پزشكي  اعتياد وسوءمصرف مواد-3

  بازآموزي فوريتهاي پزشكي  اورژانس هاي روانپزشكي-4
دانشكده پرستاري 

  ومامايي
21/5/1387  

  بازآموزي فوريتهاي پزشكي  استرس ومقابله با آن-5
دانشكده پرستاري 

  ومامايي
28/8/1387  

  

  يريه مجالت علميهمكاري با هيأت تحر) ف
  تا تاريخ  از تاريخ  نوع همكاري با مجله  محل انتشار مجله  نام مجله

  1388  1387  داوري مقاالت  دانشگاه  دانشگاه علوم پزشكي قم

          

  

  

  



  سوابق توسعه فردي 

  )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(  شركت در دوره هاي مختلف
  گزاريبرتاريخ   مدت  محل برگزاري  دوره) سطح(نوع  نام دوره

  ساعت22  وزارت بهداشت    كارگاه آموزشي  آموزش درمان نگهدارنده بامتادون-1
  1383مرداد12-14

  

  27/4/1384-26  ساعت18  دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   مقاله نويسي انگليسي-2

  24/9/1384  ساعت4 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   رفرانس نويسي-3

  11/12/1384  ساعت10 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   ين بيمارآموزش بربال-4

  28/2/1385  ساعت8 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   طراحي پوستر-5

برنامه ريزي ومديريت ارتباط دانشگاه -6

  وصنعت

 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي 
  3/3/1385  ساعت4

كيفي به تحليل داده هاي پژوهش هاي -7

  روش كمي

 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي 
  15/4/1385و14  ساعت8

  27/4/1385-24  ساعت20 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي  SPSSگارگاه-8

  12/5/1385-9  ساعت20 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   طراحي وتحليل پرسشنامه-9

شي كارگاه آموز  برنامه ريزي درسي-10   9/6/1385و8  ساعت10 دانشگاه علوم پزشكي قم 

  14/10/1385و13  ساعت10 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي  OSCEكارگاه-11

  28/10/1385  ساعت6 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   شيوه تعيين اولويتهاي پژوهش-12

ه علوم پزشكي قمدانشگا كارگاه آموزشي   طراحي سوال وارزشيابي آزمونها-13   22/11/1385و21  ساعت16 

  19/11/1385و18  ساعت10 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي  EBMپزشكي مبتني برشواهد-14

  3/3/1386و2  ساعت16 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي    نيازسنجي آموزش-15

16-EBM21/4/1386و20  ساعت16 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   پيشرفته  

  8/9/1386و7  ساعت16 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   مشاوره وراهنمايي تحصيلي-17

  1مقاله نويسي -18
 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي 

  20/9/1386  ساعت8

  21/9/1386  ساعت8 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   2 مقاله نويسي -19

  24/11/1386  ساعت8 دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   شاهديمطالعات مورد -20

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   ارزيابي دروني-21

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   سرچ مقدماتي-22

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   سرچ پيشرفته-23

ي كارگاه آموزش  ده گام پژوهش-24      دانشگاه علوم پزشكي قم 

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   روش تحقيق مقدماتي-25

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   روش تحقيق پيشرفته-26

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   آشنايي باكتابخانه ديژيتال-27

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   

     دانشگاه علوم پزشكي قم كارگاه آموزشي   

  

  

  



  اسناد علميانتشار

  كتب منتشر شده) الف
  سال چاپ  محل نشر  ناشر  نوع كار  )همكاران(همكار   كتابعنوان

            

            

  

  مقاالت منتشر شده) ب
  سال چاپ  صفحه  شماره  جلد  نام نشريه  عنوان مقاله  )گان(ه نويسند

            

              

  

   در همايش، كنفرانس و غيرهالت ارائه شدهمقا) ج

  عنوان مقاله  نويسندگان
عنوان همايش، 

  كنفرانس وغيره
  محل برگزاري

 نحوه ارائه

  مقاله
  سال ارائه

            

            

  

  اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غيره) د
نوع اطالعات يا نرم افزار تهيه 

  شده

رده موارد استفاده نرم افزار، لوح فش

  و غيره

  تاريخ انتشار  نام همكاران

        

  

  تشويق ها، جوايز و تقديرها
  تاريخ دريافت  مقام اعطا كننده  محل دريافت  علت دريافت  عنوان

  تشكروقدرداني
همكاري باواحد توسعه 

  تحقيقات باليني
  31/1/88  معاون آموزشي  دانشگاه علوم پزشكي قم

  تشكروقدرداني
امرآموزش دانشجويان 

  پرستاري
  دانشكده پرستاري ومامايي

رياست دانشكده پرستاري 

  ومامايي
15/11/1387  

  فعاليت هاي آموزشي  لوح تقدير
دانشگاه علوم پزشكي 

  )روز معلم(قم

معاون آموزشي ومسئول 

  دفتر نهاد نمايندگي
12/2/1386  

  لوح تقدير
بهداشت (آموزش مداوم 

  )دوران بلوغ
  15/3/1383  معاون بهداشتي  مركز بهداشت

  تقدير وتشكر
كميسيون پزشكي تامين 

  اجتماعي

مديريت درمان تامين 

  اجتماعي
  پنج بار  مدير درمان تامين اجتماعي

  تقدير وتشكر
كميسيون روانپزشكي 

  سازمان بهزيستي
  1382بار ازسال 6  مدير كل سازمان بهزيستي  سازمان بهزيستي

  تشكروقدرداني
برنامه ريزي وسخنراني 

  درهمايش
  31/4/1382  مدير كل سازمان بهزيستي   بهزيستيسازمان



  تشكروقدرداني

برگزاري وسخنراني 

درهمايش آموزش خانواده 

  بيماران

  سازمان بهزيستي
سرپرست معاونت 

  توانبخشي
13/8/1385  

  تقدير وتشكر

برگزاري وسخنراني 

درهمايش آموزش خانواده 

  بيماران

  سازمان بهزيستي
سرپرست معاونت 

  توانبخشي
17/7/1386  

 
 

  )ضميمه كارنامه( ساير موارد  •

  اي اعالم عالئق حرفه •


