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 دانشگاه علوم پزشکی ایرا ن

 ایران– 4411متولد 

 متاهل و دارای سه فرزند

 شغلیتحصیلی و  سوابق 

 4433-4431دوران ابتدایی از سال 

 شجاعی ، میدان خراسان ،خیابان لرزاده تهران ،مدرسه راهنمایی  4431-4431دوران راهنمایی از سال 

 تهران دبیرستان ابوریحان ، میدان خراسان، خیابان غیاثی 4411-4431دوران دبیرستان از سال 

 ارومیه ، قرار گاه حمزه سید الشهدا 4413 -4411خدمت نظام وظیفه از سال 

 هران ، ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ت 4434 -4413دوران پزشکی عمومی از سال 

 ، اصفهان ، روستای نهوج  4431 -4434طرح نیروی انسانی از سال 

 ، اردستان ،شهرستان زوراه4433-4431رییس اورژانس زواره  از سال 

 ، انستیتو روان پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران 4431-4433دوره آموزش تخصصی روان پزشکی از سال 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان  4431دوره خدمات ضریب کا از سال 

  4411 -4411عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از سال 

 4411-4431رییس بخش روان پزشکی بیمارستان فاطمیه سمنان از سال 

 4411-4414رییس بیمارستان اموزشی فاطمیه سمنان از سال 

 4411 -4411ی سمنان از سال معاون درمان دانشگاه علوم پزشک

 4411 -4411رییس اداره اعتیاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال 

 4411 -4411مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از سال 



 4411 -4411ال مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از س

 تاکنون -4411عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

 4414از سال   مدیرگروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

  4414از سال عضو بورد تخصصی مطالعات اعتیاد

 4411روان فرهنگستان علوم پزشکی از سال  عضو کارگروه سالمت

 :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 

4831توزیع جغرافیایي اختالالت رواني اجتماعي و اعتیاد امكانات و خدمات موجود در ایران در سال   

 کتابچه تعرفه خدمات درمانی اعتیاد

 ایران اسالمی جمهوري در سالمت سیماي هاي شاخص

 سال 41تا 6راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سالمت برای ارایه خدمات رده سنی 

 راهنمای بالینی درمان مسمومیت با متانول

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

راهنمای آموزش سالمت برای یاوران بسیجی سالمت حوزه ها و ( مصرف مواد مخدر و سیگار ) ز اعتیاد پیشگیری ا

 کتاب اول شیوه زنگی سالم –پایگاه های سازمان بسیج مستضعفین 

World MENTAL HEALTH ATLAS 2011 

 ویژه مدیران اجرایی –حمایت های روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه 

سالمت روان و  4836ع جغرافیایي اختالالت رواني اجتماعي و اعتیاد امكانات و خدمات موجود در ایران در سال توزی

 اعتیاد

 درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری
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Sharareh Eskandarieh 1, Ahmad Hajebi2, Mohammad Bagher Saberi-Zafarghandi2, 

Mahdieh Vares-Vazirian1 and Ali Asadi3. 

 

Ethno Med, 7(3): 143-148 (2013) 

 

 بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 عنوان مجله و شماره مجله

4831،تابستان 1شماره  6جلد مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  فصلنامه کومش ،     

 : اسامی نویسندگان سال انتشار مجله

 محمد باقر صابری زفرقندی،راهب قربانی،شاهرخ موسوی 

 

  6831پراکندگی جغرافیایی نیروی انسانی در سامانه ارایه خدمات سالمت روان در سال              

 عنوان مجله و شماره مجله

  418-459،  09، تابستان 4سی بالینی ایران ، سال هفدهم ، شمارهمجله روان پزشکی و روان شنا    

 : اسامی نویسندگان سال انتشار مجله

دکتر مسعود احمد زاد اصل،دکتر احمد رضا شمشیری ، دکتر احمد حااجبی، دکتار مرتضای ناصار بخات، دکتار محماد بااقر صاابری 

 زفرقندی، دکتر فرنوش داودی

 

 با بهبود سبک زندگیپیشگیری و درمان ناتوانی جنسی 

 عنوان مجله و شماره مجله

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

484صفحه   4838سال ششم شماره اول زمستان   

 

شهر سمنانساله  66تا  7بررسی اپیدمیولوژیک بی اختیاری ادرار در دانش اموزان   



 

 :  عنوان ، شماره و ایندكس مجله

  2سال یازدهم شماره : مجله علمی پژوهشی اندیشه و رفتار   

 

 آن   از قبل با بارداري زمان در زنان جنسي اختالالت مقايسه

 :   عنوان ، شماره و ایندكس مجله

    5شماره  68جلد  مجله زنان مامائی و نازائی ایران

Indexed in: EMBASE, Scopus, ISC, CABI, EMRO, Index Copernicus, SID, Magiran 

 

 :     اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 زفرقندي  صابري باقر محمد دكتر ، مامایي، گروه مربي حیدري مریم ، ابراهیمیان عباسعلي

   38آذر و دی :   سال انتشار مجله 

 

عسلويه  صنعتي منطقه کارگران در مربوطه خدمات و اعتیاد مواد، مصرف وضعیت

  1386 سال در جنوبي پارس گاز میدان

 

 :عنوان ، شماره و ايندکس مجله

    چهارم شماره دوازدهم، دوره ، حکیم پژوهشی مجله   

Indexed in: ISC, Index Copernicus , IMEMR, Magiran, SID, Iran Medex  

 :     اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت

 عمران ،دکتر اسماعیلی امین معصومه دکتر ،   حاجبی احمد دکتر ، موقر رحیمی آفرین دکتر ،  زفرقندی ی صابر محمدباقر دکتر

   جارسیاه رضا ،  خستو آرا گل دکتر ، رزاقی

 

 88 زمستان:   سال انتشار مجله 

 

http://www.info.embase.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.cabi.org/
http://www.emro.org/
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/


 

 يجتان ارزيابي :(٢  تيم اقا مرکز در نگهدارنده، متادونِ با معتادان ري اجبا درمان

 (      ماهه وشش دو ريیگ يپ در

 

 : عنوان ، شماره و ايندکس مجله

  چهارم شماره دهم سال -جهاددانشگاهي  بهداشتي علوم پژوهشكده پایش فصلنامه فصلنامه 

 

 SID, IranMedex,  The Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL 

Index Copernicus,The Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region –IMEMR ,Islamic World 

Science Citation Database (ISC 

 

 :     اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت

 جارسیاه نوروزي ،رضا زفرقندي ، علیرضا صابري باقر رزاقي ، محمد خستو ،عمران آرا موقر ،گل رحیمي آفرین

 688١ پاییز:   سال انتشار مجله 

 فرايند ارزيابي :(١  اقامتي مرکز در نگهدارنده، متادونِ با معتادان اجباري درمان

   (مداخالت

 :عنوان ، شماره و ايندکس مجله

 

   

   چهارم شماره دهم سال -جهاددانشگاهي  بهداشتي علوم پژوهشكده پایش فصلنامه فصلنامه

SID, IranMedex,  The Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL 

Index Copernicus,The Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region –IMEMR ,Islamic World 

Science Citation Database (ISC 

 :     اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت



 جارسیاه نوروزي ،رضا زفرقندي ، علیرضا صابري باقر رزاقي ، محمد خستو ،عمران آرا موقر ،گل رحیمي آفرین

 688١ پاییز:   سال انتشار مجله 

  کشور در خودکشي ثبت سامانه طراحي

 :عنوان ، شماره و ايندکس مجله

 

  ،2 شماره هفدهم، سال ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله  

 

 EMRO index Medicus ,PsycINFO , Ulrich’s 

 periodicals Directory , Ebsco, Index Copernicus, Magiran, Scientific Information Database , ISC, DOAJ 

 

 :     اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت

 دکترر فرنوشرداودي، دکترر ، محمردي نویرد ،دکترر ناصرربتت مرتضری دکترر ، زمران مهیرار دکترر ، اصرل احمردزاد مسرعود دکترر ، حراجبی احمرد دکترر

 زفرقندي صابري محمدباقر

 ايران در اعتیاد و روان بهداشت چالشهاي از برخي

 

 : عنوان ، شماره و ايندکس مجله

   نمايه شده در   2  شماره هفدهم، ايران سال بالیني روانشناسي و روانپزشکي مجله 

 

 EMRO index Medicus ,PsycINFO , Ulrich’s 

 periodicals Directory , Ebsco, Index Copernicus, Magiran, Scientific Information Database , ISC, DOAJ 

 : مي نويسندگان به ترتیب اولويتاسا

 زفرقندي صابري محمدباقر دکتر

    1390تابستان  ،: سال انتشار مجله 



 همسرانشان بارداري حین و قبل مردان در جنسي اختالالت مقايسه

 

 :عنوان ، شماره و ايندکس مجله

  سوم، و سی شماره پانزدهم، ، دوره مجله زنان مامائی و نازائی ایران 

Indexed in: EMBASE, Scopus, ISC, CABI, EMRO, Index Copernicus, SID, Magiran 

 

  :اسامي نويسندگان به ترتیب اولويت

 دالوري سمیه زفرقندي، صابري باقر محمد دکتر ، حیدري مریم ابراهیمیان، عباسعلي

 ١93١:سال انتشار مجله 

 

 در روانپزشكي بتش تا دارالمجانین از :ایران در روانپزشكي هاي تتت وضعیت تاریتچه به نگاهي

 ، عمومي بیمارستان

  88تابستان  ،2 شماره بیستم، سال ایران، بالیني روانشناسي و روانپزشكي مجله ،

 یزدی باقری السادات هانیه ،) زفرقندی  صابری محمدباقر دکتر

 

 بهداشتی مراقبتهاي نظام مواد در کاهش تقاضاي ادغام برنامه پیشروي اساسی چالشهاي

 .تتصصی گزارش یک نشست :ایران در اولیه

 .بوالهري جعفر دکتر ،(3 )میرکاظمی رکسانا دکتر ،(2 )روشنپژوه محسن دکتر ،(1 )زفرقندي صابري باقر محمد دکتر

 82  زمستان ،4 شماره نوزدهم، سال ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله -

 

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

 زفرقندی،رکسانا میرکاظمی،علی شفیعی، حمید جمعه پورمحسن روشن پژوه، محمدباقرصابری 

 82مجله  علوم بهزیستی وتوانبتشی ،دوره چهاردهم،شماره پنجم، زمستان 

 

http://www.info.embase.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.cabi.org/
http://www.emro.org/
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/

