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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 fazeli.a@lums.ac.ir  سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(فوق تخصص.1

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 1397-علوم پزشکی شهید بهشتی-روانپزشکی ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

برکیفیت  عنوان:بررسی تاثیرمتادون،بوپرنورفین وشربت تریاک-1 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

بیماران سرپایی مراجعه در  نگهدارنده درمان قبل و بعد از جنسیوعملکرد  تغذیه،وضعیت خواب

)پایان نامه دوره تخصص با گروه  1395-96طی سالهای مراکزترک اعتیاد شهر تهران  به کننده

 روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران(

  استاد راهنما:دکتر علی خردمند             استاد مشاور:دکتر ازاده مظاهری میبدی

  فومنیاستاد مشاور امار:دکتر رضا شکرریز 

 احد فاضلی نام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

      fazeli.a@lums.ac.irdr.ahad.fazeli@gmail.com  ایمیل:

 09122143895تلفن: 

 فکس: 

 بیمارستان اموزشی درمانی روانپزشکی مهر-دانشکده پزشکی آدرس:
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عنوان: مقایسه شیوع افسردگی در دانش اموزان مبتال به اکنه و دانش اموزان سالم دبیرستان های -2

)پایان نامه دوره پزشک عمومی با گروه روانپزشکی دانشگاه علوم  1388شهر بندرعباس در سال 

  بندرعباس(-پزشکی هرمزگان

 مشاور:دکتر یعقوب حامدیاستاد راهنما:دکتر مهرداد شریفی              استاد 

 

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .3

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 دانشگاه علوم پزشکی شهید  1393کارگاه اموزشی روش تحقیق سال -1    آموزشی و کارگاه ها شرکت در دوره های

 1398همایش خودکشی و اعتیاد سال -3     1395کارگاه اموزشی روان و رسانه دانشگاه عالمه طباطبایی سال -2     بهشتی

 گچساران -دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

  هاتأییدیه ها و مجوز 

 افتخارات و جوایز 

 1-.همکاری درمانی با مراکز خیریه سالمت زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد 

 2-.همکاری با کمیسیون های سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام وظیفه استان کهگیلویه و بویراحمد 

 سوابق کاری 

 دانشگاه علوم -چهار سال دوره تخصصی روانپزشکی بیمارستان امام حسین و طالقانی تهران -1 سوابق بالینی

بیمارستان -دو سال طرح دوره تخصص دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد-2         97-1393پرشکی شهید بهشتی 

طرح پزشکی عمومی بیمارستان نیروی انتظامی اهواز -دو سال دوره سربازی-3         99-1397شهید رجایی گچساران 

 درمان بیماران روانپزشکی از طریق شبکه های مجازی با مجوز وزارت بهداشت و درمان -4      92-1390سال 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1   
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 اموزش دستیاران تخصصی روانپزشکی و دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-1 تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.3    

 دانشجویان روانشناسی  97-1396سال -دانشگاه علم و فرهنگ تهران-1 کارشناسی .4    

 کاردانی .5    

  دانشگاه علوم -1398کارگاه پیشگیری از خودکشی و اعتیاد سال -1 )عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه

 شبکه بهداشت شهر گچساران-پزشکی کهگیلویه وبویراحمد

  ریاست هیات مدیره کلینیک شفا )وابسته به دانشگاه -1 )عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی

 با حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد1399علوم پزشکی( گچساران سال 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

درمان نگهدارنده معتادان مراجعه کننده به مراکز بررسی تاثیر متادون و بوپرنورفین و شربت تریاک بر اختالالت خواب در -1

 ترک اعتیاد سرپایی شهر تهران

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

  فارسی           

1. 

 a comparative study of maintenance therapy effect of methadone ,buprenorphine and -1 انگلیسی               

opium tincture on sleep status of outpatients referring to addiction treatment centers in Tehran :a prospective 

study.  

2- a comparative study of effect of methadone , buprenorphine and opium tincture on sexual function during 

maintenance therapy. 
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3-comparing the effect of  methadone ,buprenorphine and opium tincture maintenance therapy on sexual 

function.   

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی  .1   

1- a comparative study of maintenance therapy effect of methadone ,buprenorphine and opium tincture on 

sleep status of outpatients referring to addiction treatment centers in Tehran :a prospective study.  

(addict health; spring 2019;vol 11; no 2)  

 

 ین المللی  ب .2   

 

1- comparing the effect of  methadone ,buprenorphine and opium tincture maintenance therapy on sexual 

function. 

(Pakistan journal of medical and health sciences; published; vol 13;no 2;apr-jun 2019 )  

 

  

 عالیق پژوهشی 

 درمان بیماریهای مزمن روانپزشکی-1  

 روانپزشکی و مسایل روز موثر بر سالمت روان جامعه-2 

 روشهای تحقیق و پژوهش نوین در روانپزشکی روز دنیا -3  

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 عضویت در مجامع 

 عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران-1  

 درمانی ایرانعضو انجمن علمی روان -2 
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 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 روانپزشکی و مسایل اجتماعی -1 

 روانپزشکی و هنر-2 

 اموزش روانپزشکی نوین برای دانشجویان-3 
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