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  محمد باقرنام: 

 محمد باقرنام: 

 صابری زفرقندی نام خانوادگی:

 ایران– 4411 متولد:

 دانشیار روان پزشکی مرتبه شغلی:

 متاهل  وضعیت تاهل:

  124-6666466 شماره تماس:

 saberiza4@yahoo.com : ایمیل

 

 سوابق تحصیلی:

 0533-0531از سال دوران ابتدایی  -

 تهران ،مدرسه راهنمایی شجاعی ، میدان خراسان ،خیابان لرزاده  0531-0531دوران راهنمایی از سال  -

 تهران دبیرستان ابوریحان ، میدان خراسان، خیابان غیاثی 0511-0531دوران دبیرستان از سال  -

 الشهداارومیه ، قرار گاه حمزه سید  0513 -0511خدمت نظام وظیفه از سال  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران 0535 -0513دوران پزشکی عمومی از سال  -

، انستیتو روان پزشکی تهران، دانشگاه علوم  0531-0533دوره آموزش تخصصی روان پزشکی از سال  -

 پزشکی ایران

 

 مسئولیت های اجرایی 

 ی نهوج ، اصفهان ، روستا 0531 -0535طرح نیروی انسانی از سال  -

 ، اردستان ،شهرستان زوراه0533-0531رییس اورژانس زواره  از سال  -
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 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  0531دوره خدمات ضریب کا از سال  -

  0511 -0511عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از سال  -

 0511-0531رییس بخش روان پزشکی بیمارستان فاطمیه سمنان از سال  -

 0511-0510بیمارستان اموزشی فاطمیه سمنان از سال رییس  -

 0511 -0511معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان از سال  -

 0511 -0511رییس اداره اعتیاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال  -

 0511 -0511مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از سال  -

درمان و حمایت های اجتماعی دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از سال مدیر کل  -

0511- 0511 

 تاکنون -0511عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  -

 0515از سال   مدیرگروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران -

  0515از سال  عضو بورد تخصصی مطالعات اعتیاد -

0511روان فرهنگستان علوم پزشکی از سال  عضو کارگروه سالمت -



 وضعیت شغلی فعلی:

ران(، دانشگاه علوم اعتیاد، دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهمدیر گروه مطالعات 

 پزشکی ایران

 دبیر علمی کارگروه پیشگیری از خشونت معاونت اجتماعی قوه قضاییه

 0 پالک ،یمنصور دیشه ک ش،یاین خ ستارخان، -تهران آدرس:

 110 -11330131تلفن:      01313-110کد پستی: 
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 :تالیف و ترجمهسوابق 

 راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد -

 اصول درمان اعتیاد به مواد -

 صول درمان وابستگی به موادا -

 راهنمای بالینی درمان مسمومیت با محرک ها  -

 0511جغرافیایی اختالالت روانی اجتماعی و اعتیاد امکانات و خدمات موجود در ایران در سال توزیع  -

 کتابچه تعرفه خدمات درمانی اعتیاد -

 ایران اسالمی جمهوری در سالمت سیمای های شاخص -

 سال 11تا 1راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سالمت برای ارایه خدمات رده سنی  -

 مان مسمومیت با متانولراهنمای بالینی در -

 خدمات بستری در درمان اعتیاد مروری بر شواهد و تجارب بین المللی و نیاز ها و راهبرد های داخلی -

پیشگیری از اعتیاد ) مصرف مواد مخدر و سیگار ( راهنمای آموزش سالمت برای یاوران بسیجی سالمت  -

 سالم زنگی یوهش اول کتاب –حوزه ها و پایگاه های سازمان بسیج مستضعفین 

- World MENTAL HEALTH ATLAS 2011  
 ویژه مدیران اجرایی –حمایت های روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه  -

 0511توزیع جغرافیایی اختالالت روانی اجتماعی و اعتیاد امکانات و خدمات موجود در ایران در سال  -

 سالمت روان و اعتیاد

 و علوم رفتاریدرسنامه روان پزشکی بالینی  -

 

 :سوابق پژوهشی

 Mousa Alavi, Alireza Irajpour, Samereh Abdoli, and Mohammad Bagher 

SaberiZafarghandi. Challenges of interprofessional collaboration in Iranian Mental 

Health Services: is divergence among health professional matter? IRANIAN JOURNAL 

OF NURSING AND MIDWIFERY RESEARCH (2012) 17 (2). 

 

 Mohammad Bagher SaberiZafarghandi- ahmad hajebi- sharareh eskandarian –masoud 

ahmadzad-asl. EPIDEMIOLOGY OF SUICIDE BEHAVIORS DERIVED FROM THE 

HEALTH SYSTEM DATABASE IN IRAN: 2001- 2008. THE ESTERN 

MEDITERRANEAN HEALTH JORNAL (EMHJ), Vol. 18 No. 8.  
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 Vahid Mojtahed zadeh , Noshin Razani ,Mohsen Malekinejad ,Mohsen Vazirian, Shervan 

Shoaee, Mohammad Bagher SaberiZafarghandi,AlexanderL.Hernandez,Jeffry 

S.Mandel. Injection Drug Use in Rural Iran: integration HIV prevention in to Iran’s Rural 

Primary Health Care System. AIDS Behav (2008) 12:S7-S12 

 

 Sharareh Eskandarieh M.S. Ali Nikfarjam M.D. TermehTarjoman M.D. AbassAliNasehi 

M.D. FiroozehJafari M.D. Mohammad-BagherSaberi-Zafaghandi M.D.Descriptive 

aspects of injection drug users in national harm reduction program of Iran by methadone 

maintenance treatment. 2013, iranian j publ Health,vol 42,No6,pp.588-593 

 

 Sharareh Eskandarieh; Firoozeh Jafari, Somayeh Yazdani; Nazanin Hazrati; Mohammad 

Bagher Saberi-Zafarghandi, Compulsory Maintenance Treatment Program amongst 

Iranian Injection Drug Users and Its Side Effects. Int J High Risk Behav Addict. 2014 3(4): 

21765. 

 

 

 Mohammad Forozeshfard; Babak Hosseinzadeh Zoroufchi , ; Mohammad Bagher Saberi 

Zafarghandi; Razieh Bandari; Behzad Foroutan. Six-Month Follow-Up Study of 

Ultrarapid Opiate Detoxification with Naltrexone. Int J High Risk Behav Addict. 2014 

November; 3(4): e20944. 

 

 

 Sharareh Eskandarieh, Ahmad Hajebi, Mohammad Bagher Saberi-Zafarghandi, 

Mahdieh Vares-Vazirian1 and Ali Asadi.Demographic Risk Factors of Suicide in 

Savojbolagh City of Tehran Province: 2007-2009. Ethno Med, 7(3): 143-148 (2013) 

 

 بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به  .،راهب قربانی،شاهرخ موسویمحمد باقر صابری زفرقندی

مجله علمی  فصلنامه کومش ، .دانشگاه علوم پزشکی سمنانخودکشی در شهرستان های تابعه 

 0511،تابستان 1شماره  1دانشگاه علوم پزشکی سمنان جلد 
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  ،دکتر مسعود احمد زاد اصل،دکتر احمد رضا شمشیری ، دکتر احمد حاجبی، دکتر مرتضی ناصر بخت

امانه نیروی انسانی در سپراکندگی جغرافیایی ، دکتر فرنوش داودی دکتر محمد باقر صابری زفرقندی

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران ، سال هفدهم  .0511یه خدمات سالمت روان در سال ارا

  015-031،  11، تابستان 1، شماره

 

 پیشگیری و درمان ناتوانی جنسی با بهبود سبک زندگیفصلنامه   .دکتر محمد باقر صابری زفرقندی

 میمهض ، ناباروری  باروری در جنسی بهداشت جایگاه سمینار مقاالت چکیده –پزشکی باروری و ناباروری 

 050 صفحه  0515 زمستان اول شماره ششم سال

 

 00تا  3بررسی اپیدمیولوژیک بی اختیاری ادرار در دانش اموزان   .دکتر محمد باقر صابری زفرقندی 

  1رفتار  : سال یازدهم شماره  مجله علمی پژوهشی اندیشه و .ساله شهر سمنان

 

 مقایسه .زفرقندی صابری باقر محمد دکترمامایی، گروه مربی حیدری مریم ، ابراهیمیان عباسعلی 

   3شماره  05جلد  مجله زنان مامائی و نازائی ایران.آن  از قبل با بارداری زمان در زنان جنسی اختالالت

   11آذر و دی 
 

 دکتر حاجبی ، احمد دکتر ، موقر رحیمی آفرین دکتر ،  زفرقندی یصابر محمدباقر دکتر 

 وضعیت.  جارسیاه رضا ،  خستو آرا گل دکتر ، رزاقی عمران ،دکتر اسماعیلی امین معصومه

 پارس گاز عسلویه میدان صنعتی منطقه کارگران در مربوطه خدمات و اعتیاد مواد، مصرف

   0511 .چهارم شماره دوازدهم، دوره ، حکیم پژوهشی مجله0511 سال در جنوبی

 

 

 علیرضا زفرقندی صابری باقر محمدرزاقی ،  خستو ،عمران آرا موقر ،گل رحیمی آفرین ، 

 ارزیابی )1 تیم اقا مرکز در نگهدارنده، متادونِ با معتادان اجباری درمانجارسیاه.  نوروزی ،رضا
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 جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده پایش فصلنامه فصلنامه. (ماهه وشش دو رییگ یپ در یجتان

 0511 پاییز. چهارم شماره دهم سال -دانشگاهی 

 

 علیرضازفرقندی صابری باقر محمدرزاقی ،  خستو ،عمران آرا موقر ،گل رحیمی آفرین ، 

 ارزیابی :0  اقامتی مرکز در نگهدارنده، متادونِ با معتادان اجباری درمان. جارسیاه نوروزی ،رضا

 سال -جهاددانشگاهی  بهداشتی علوم پژوهشکده پایش فصلنامه فصلنامه  مداخالت. فرایند

   0511 چهارم. پاییز شماره دهم

  

 نوید ،دکتر ناصربخت مرتضی دکتر ، زمان مهیار دکتر ، اصل احمدزاد مسعود دکتر ، حاجبی احمد دکتر 

 در خودکشی ثبت سامانه طراحی. زفرقندی صابری محمدباقر دکتر فرنوشداودی، دکتر ، محمدی

 .1  شماره هفدهم، سال ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله.  کشور

 

 

 روانپزشکی مجله .ایران در اعتیاد و روان بهداشت چالشهای از برخی. زفرقندی صابری محمدباقر دکتر 

 .0511.  تابستان   1شماره هفدهم، ایران سال بالینی روانشناسی و

 

 مقایسهدالوری.  سمیه ،زفرقندی صابری باقر محمد دکتر حیدری، مریم ابراهیمیان، عباسعلی 

 ، دوره مجله زنان مامائی و نازائی ایران .همسرانشان بارداری حین و قبل مردان در جنسی اختالالت

  0510سوم، و سی شماره پانزدهم،

 

 های تخت وضعیت تاریخچه به نگاهییزدی.  باقری السادات هانیه ، زفرقندی صابری محمدباقر دکتر 

 و روانپزشکی مجله، عمومی بیمارستان در روانپزشکی بخش تا دارالمجانین از :ایران در روانپزشکی

  15تابستان  ،1 شماره بیستم، سال ایران، بالینی روانشناسی
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 جعفر دکتر میرکاظمی، رکسانا دکتر ژوهپ روشن محسن دکتر ،زفرقندی صابری باقر محمد دکتر 

 اولیه بهداشتی مراقبتهای نظام مواد در کاهش تقاضای ادغام برنامه پیشروی اساسی چالشهای بوالهری

 شماره نوزدهم، سال ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله تخصصی. یک نشست گزارش: ایران در

 11 زمستان ،1

 

  ،رکسانا میرکاظمی،علی شفیعی، حمید جمعه پور. محمدباقرصابری زفرقندیمحسن روشن پژوه،

ارزیابی خدمات  پیشگیری ،درمان و کاهش آسیب اعتیاد با تمرکز بر عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی 

به پناه جویان افغانی درایران از منظر ارایه کنندگان خدمت.مجله لوم بهزیستی وتوانبخشی ،دوره 

 11چهاردهم،شماره پنجم، زمستان 

 

 با عناوین:س کارگاههایی مدر

 مصرف مواد ویژه پزشگان ) مدرس و دبیر علمی ( کوتاه مدت حرفه ای درمان های سو دوره

 دوره کوتاه مدت حرفه ای درمان های غیر دارویی سوئ مصرف مواد ویژه روان شناسان )مدرس و دبیر علمی(



 

 


