«بسمه تعالي»

دكتر سيد علي آذين
دارای بورد تخصصي پزشکي اجتماعي از دانشگاه علوم پزشکي تهران
فلوشيپ پزشکي جنسي و سايکو -سکسولوژيست
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي

سابقه كار
 -6935 -6931سرپرست پژوهشگاه فناوری های نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي -ابن سينا

 -6931 -6935مدير گروه تخصصي پزشکي جهاد دانشگاهي
 - 6931-6935عضو كميتهه ااورميانهه اننمهن جههاني سهنمت جنسهي

World Association for Sexual

 )Healthادامه دارد)

 -6931-6931عضو هيئت مديره و مدير درمان مركز فوق تخصصي درمان ناباروری و سقط مکهرر ابهن
سينا و عضو هيئت علمي و شورای علمي پژوهشگاه فناوری های نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي -ابن
سينا
 -6931-6939مسئول كلينيک سنمت جنسي مركز فوق تخصصي درمان ناباروری و سهقط مکهرر ابهن
سينا
 –6911-6931عضو گروه واژه گزيني "علوم سنمت" و "مهديريت سهنمت" فرهنگسهتان زبهان و اد
فارسي ادامه دارد)
 -6936-6935عضو مدعو گروه سنمت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشکي
 -6911 -6931عضو هيئت علمي نيمه وقت گروه اپيدميولوژی و سنمت باروری پژوهشگاه رويان
 - 6911-6931عضويت در شهورای علمهي گهروه ههای "بهداشهت اهانواده" و "پزشهکي اجتمهاعي"
پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 -6911 -6931مدير گروه تخصصي پزشکي جهاد دانشگاهي
 -6911-6911عضو شورای علمي گهروه پهژوهد در برنامههههای درسهي تربيهت بهدني و بهداشهت،
پژوهشکده برنامهريزی درسي وزارت آموزش و پرورش
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 -6911-6911معاون پژوهشي و آموزشي و مدير گروه پزشکي اجتمهاعي پژوهشهکده علهوم بهداشهتي
جهاد دانشگاهي
 -6919-6915مشاور ايمني و فوريت های پروژه  UCFسازمان انرژی اتمي اصفهان)
 -6919-6911معاون پشتيباني و مهدير گهروه پزشهکي اجتمهاعي پژوهشهکده علهوم بهداشهتي جههاد
دانشگاهي
 -6911-6919عضو هيأت علمي گروه پزشکي اجتماعي و مدير اداره آموزش پژوهشکده علوم بهداشتي
جهاد دانشگاهي
 -6913-6911دستيار پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -6913-6911پزشک معتمد و مدير طب كار صنايع هواپيمايي ايهران و عضهو كميتهه ايمنهي ههوايي و
ارزيابي سوانح سازمان صنايع هوايي نيروهای مسلح
 -6911-6911پزشک كارشناس دفتر نظارت تخصصهي و عضهو كميتهه رسهيدگي بهه تخلفهات پزشهکي
بيمارستان بقيه ا ...االعظم عج)

دوره های آموزشي تکميلي گذرانده شده
 -6931ااذ مدرک

)EFS-ESSM certified Psycho-Sexologist (ECPS

 -6936ااذ مدرک

)FECSM (Fellow of the European committee of Sexual Medicine

 -6919پاسخ و آمادگي در برابر اورژانس های راديو اكتيو آژانس بين المللي انرژی اتمي)
 -6911سنمت جنسي و مهارت های مشاوره پژوهشکده اانواده دانشگاه شهيد بهشتي)
 -6916مديريت و ارزشيابي برنامه های بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تهران)
 -6911-6911دوره الباني در مقطهع  Private Pilot Licenseمركهز آمهوزش فنهون ههوايي سهازمان
هواپيمايي كشوری)
فعاليت های آموزشي
 -6931دبير علمي و مدرس دوره های آموزشي سنمت جنسي داند آفرينان ابن سينا
 -6931عضو تيم مدرسين سمينار سنمت مردان در بنيا دانشکده سنمت و ايمني دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي)
 -6935دبير علمي و مدرس دوره فراگير تربيت مشاور و درمانگر جنسي با مشاركت اننمن علمي مامايي ايران
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 -6935دبير علمي و مدرس دوره فراگير تربيت مشاور و درمانگر جنسي با مشاركت دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي
 -6939-6935تدريس واحد اپيدميولوژی اانواده در مقطع دكترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکي
تهران و دانشگاه تربيت مدرس)
 -6931دبير علمي و مدرس دوره سنمت جنسي دانشگاه علوم پزشکي قزوين
 -6931عضو تيم مدرسين همايد سنمت جنسي در دانشکده نسيبه دانشگاه علوم پزشکي ساری
 -6931دبير علمي و مدرس كارگاه سنمت جنسي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 -6931-6935عضو گروه مدرسين  9دوره توانمندسازی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه كودكان كار-
سازمان بهزيستي كشور
 -6931دبير علمي و مدرس دو دوره كارگاه سنمت جنسي دانشگاه علوم پزشکي البرز
 -6931دبير علمي و مدرس كارگاه سنمت جنسي كارشناسان بهداشت باروری منطقه شهريار
 -6931عضو گروه مدرسين برنامه پرستاری در شيمي درماني -پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهي
 -6931دبير علمي و مدرس دوره سنمت جنسي اننمن علمي مامايي ايران
 -6931دبير علمي و مدرس دو دوره فراگير تربيت مشاور و درمانگر جنسي ،با مشاركت دانشگاه علوم بهزيستي و
موسسه نوانديشان آويژه
 -6931دبير علمي و مدرس كارگاه سنمت جنسي پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
 -6939عضو گروه مدرسين منموعه فيلم های روان شناسي "سبک زيبای زندگي" – جهاد دانشگاهي علوم
پزشکي تهران
 -6939دبير علمي و مدرس كارگاه سنمت جنسي اداره باروری سالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -6939دبير علمي و مدرس كارگاه سنمت جنسي در دانشگاه علوم پزشکي كاشان
 -6939مدرس برنامه "ااتنالت اوروژنيتال زنان ميانسال" اداره ميانسهاالن وزارت بهداشهت ،درمهان و آمهوزش
پزشکي
 -6939دبير علمي و مدرس كارگاه  1روزه سنمت جنسي در پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهي
 -6939دبير علمي و مدرس برنامه بازآموزی "سنمت جنسي و سالمندان" در پژوهشگاه ابن سينا
 -6939دبير علمي و مدرس برنامه بازآموزی "ااتنالت ميل جنسي" در پژوهشگاه ابن سينا
 -6939دبير علمي و مدرس دو برنامه بازآموزی "سنمت جنسي زوجين" در پژوهشگاه ابن سينا
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 -6931برگزاری كارگاه سنمت جنسي جهت كارشناسان پيشگيری از آسيب ها و ايدز سازمان بهزيستي كشور
 -6931-6939مشاركت در برگزاری چهار دوره جامع تربيت مشاور سنمت جنسي در تهران و مشهد
 -6936تدريس واحد اپيدميولوژی اانواده دانشنويان مقطع  PhDبهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -6911-6931عضو گروه مدرسين  3دوره ملي مديريت سنمت در بنيا و كاهد اطر  )DHMRتوسط دانشگاه
علوم پزشکي تهران با همکاری سازمان بهداشت جهاني
 -6936ارائه  1دوره كارگاه سنمت جنسي در پژوهشگاه ابن سينا ،پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي ،پژوهشکده
بيماری های پستان ،معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 -6931ارائه كارگاه "آموزش و مشهاوره در سهنمت جنسهي" ،جههاد دانشهگاهي واحهد مشههد 1 ،و 3
ارديبهشت
 -1331مدرس كارگاه "مديريت بحران" ويژه مديران و مسئوالن سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 – 6913-6931ارائه سه دوره كارگاه "سنمت جنسي" در پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
 -6913 -6936تدريس در دوره  PhDبهداشت باروری دانشکده پزشهکي دانشهگاه تربيهت مهدرس و
دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -6911تدريس مبحث سنمت باروری در بنيا برای دانشنويان دوره  MPHدانشگاه های علوم پزشکي
تهران و علوم پزشکي شهيد بهشتي
 -6911عضويت در تيم علمي «كارگاه مديريت بنيا» برای كارشناسان مسهئول وزارت بهداشهت ،درمهان
وآموزش پزشکي دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشهکي تههران) و دوره
دوم آن در سال 6913
 -6911تدريس در دوره مدون «بازآموزی طب كار» در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 -6911ارايه كارگاه  6روزه «مديريت بحران و معلوليت ها» جهت كارشناسان سهازمان بهزيسهتي از كهل اسهتان هها
بندرعباس ،آذر سال )11
 - -6911ارايه كارگاه  1روزه «برنامهريزی مديريت بنيا» در معاونت پژوهشي جهاد علوم پزشهکي ايهران در آذر و دی
11
 -6911عضو تيم ارايه دهنده كارگاه يک هفته ای «روش تحقيق» در دانشگاه علمي كاربردی هنل احمر
 -6911ارايه كارگاه «پزشکي مبتني بر شواهد  »)EBMجهت كارشناسان مركز مديريت بيماری های وزارت بهداشهت،
درمان و آموزش پزشکي
1331و -1331تدريس واحد درسي «تغذيه و بهداشت در سوانح» جهت دانشنويان دانشگاه علمي كاربردی هنل احمر
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 -1331ارايه دو دوره كارگاه «مديريت بنيا و تدوين برنامه فوريت» جهت سازمان گسترش معادن و صهنايع
معدني و جهاد دانشگاهي علوم پزشکي ايران
 -6915عضويت در تيم علمي «كارگاه بهداشت باروری در بنيا» دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقهات
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تهران)
 -6911-6915تدريس «اپيدميولوژی بيماری های غيرواگير» دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشهکي
ايران)
 -6919-6915ارايه مباحث «اپيدميولوژی بيماری های شغلي» و «غربالگری» در جلسات متعدد بازآموزی
پزشکان برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و سهازمان نظهام پزشهکي و مركهز مهديريت
بيماری های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -6911ارايه كارگاه «بهداشت جنسي و مهارت های مشاوره» اننمن تنظيم اانواده ايران)
 -6919-6911ارايه دوره آموزشي «تدوين برنامه فوريت» شركت تأسيسات فرآوری اورانيوم)
 -6911-6911تدريس واحد «جمعيت شناسي و تنظيم اانواده» دانشگاه علوم پزشکي تههران ،مركهز
آموزش عالي تعاون ،دانشگاه جامع علمي كاربردی)
 -6911-6915تدريس تفسير قرآن و احکام و واحهد اطنعهات پزشهکي دانشهنويان رشهته مهديريت
ادمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا ...االعظم

عج)(

فعاليت های پژوهشي

 -6931استاد ناظر پايان نامه دكترای بهداشت باروری با عنوان "طراحي و روان سهنني ابهزار سهنند
سنمت جنسي زنان ميانسال" ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 -6935همکار طرح " طراحي ابزاری معتبر و پايا به منظور بررسهي وضهعيت سهنمت بهاروری و جنسهي
مردان" ،دانشگاه علوم پزشکي البرز
 -6935همکار و عضو كميته علمي "پيمايد كشوری اانواده"
 -6935همکار طرح "طراحي ابزار و پيمايد ملي سنمت معنهوی" ،پژوهشهکده علهوم بهداشهتي جههاد
دانشگاهي به سفارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -6931استاد ناظر پايان نامه دكترای بهداشت باروری با عنوان " Exploring the process of cervical

 ،" cancer screening in Kurdistan region /Iraqدانشگاه علوم پزشکي تهران
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 -6931-6931استاد ناظر پايان نامه دكترای بهداشت باروری بها عنهوان " كشه

مفههوم و ابعهاد درد

زايمان  :طراحي و اعتبار سنني نمايه توضيحي ابعاد درد زايمان " ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -6931استاد ناظر پايان نامه دكترای بهداشت باروری با عنوان " رفتارهای جنسي زنان نابهارور :تبيهين،
طراحي و اعتبار سنني ابزار اندازه گيری ،طراحي و ارزيابي برنامه آموزش رفتهار جنسهي سهالم در زنهان
نابارور " ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 -6931استاد ناظر پايان نامه دكترای بهداشت باروری با عنوان " تبيين نيازهای سهنمت جنسهي زنهان
مبتن به ااتنل ميل جنسي در دوره باروری :طراحي و ارزشيابي مدااله " ،دانشگاه علهوم پزشهکي شههيد
بهشتي
 -6931استاد ناظر پايان نامه دكترای بهداشت باروری با عنوان " تنربه زيسهته زنهان بهاردار شهده بها
استفاده از روش های كمک باروری " ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -6931همکار طرح " طراحي ابزاری معتبر و پايا به منظور بررسهي وضهعيت سهنمت بهاروری و جنسهي
مردان " ،دانشگاه علوم پزشکي البرز
 -6939همکار طرح "تدوين بسته آموزشي مشهاوره اهانواده" بهه سهفارش اداره بهاروری سهالم وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -6931منری دوم طرح " مطالعه عفونت های منتقله از راه تماس جنسي در زنان آسيب ديهده اجتمهاعي
شهر تهران"
 -6936منری دوم طرح "بررسي درک اطر و رفتارهای پراطر جنسي در دانشنويان پسر دانشگاه های
مستقر در تهران"
 -6931-6936همکار طرح تدوين نقشه مديريت و كاهد اطهر بنيها در نظهام سهنمت جمههوری
اسنمي ايران
 -6931همکار طرح "تدوين ابزار سنند سواد سنمت جمعيت شهری" به سهفارش وزارت بهداشهت،
درمان و آموزش پزشکي
 -6931همکار طرح "تدوين سند برنامه كشوری پيشگيری از اعتياد در محهيط ههای كهار" بهه سهفارش
سازمان مبارزه با مواد مخدر
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 - 6913منری طرح " بررسي شااص عملکرد جنسي در بانوان نابارور مراجعه كننده به مركهز اهدمات
تخصصي رويان"
 – 6911همکار طرح " ارزشيابي اجرای آزمايشي طرح پايگاه تندرسهتي" بهه سهفارش مركهز مهديريت
بيماری های وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي
 6911تا  -6911همکار اصلي طرح « رضايت سنني بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان ههای
دانشگاه علوم پزشکي تهران»
 -6911همکار طرح « بررسي مروری انواع دورههای موجود مهارتي حوزه سنمت در جهان»
 -6911همکار اصلي طرح « بررسي مؤلفه های شغلي و ريسک منتسب به مواجههه بها آزبسهت در مهوارد
بستری با تشخيص مزوتليومای بدايم پلور در مركز دكتر مسيح دانشوری»
 -6911-6913همکار طرح «سنمت از ديدگاه مردم ايران»

 -6911منری طرح «ارزيابي نگرش و مشکنت زنان سرپرست اانواده در اصوص اشتغال»
 -6911همکاری در تهيه مستندات و تدوين نقشه جامع علمي كشور در حوزه سنمت در بنيای طبيعي
 -6911همکار طرح «نيازسنني آموزش سنمت در دوره های تحصيلي مختل

نظام آموزشي» به سفارش

سازمان پژوهد و برنامهريزی آموزشي وزارت آموزش و پرورش
 -6915همکار طرح « تدوين ابزار سنند رضايت بيمهاران مراجعهه كننهده بهه اورژانهس بيمارسهتان ههای
دانشگاه علوم پزشکي تهران»
 -6915منری طرح «بررسي امکان برقراری نظام ثبت بيماری های عروقي قلب» جهت مركهز مهديريت
بيماری های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -6911-6915همکار اصلي طرح «طراحي مدل آموزش همگاني مردم شهر تهران برای حفه تندرسهتي در
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38- The sexual quality of life-female (SQOL-F) questionnaire: translation and
psychometric properties of the Iranian version, Raziyeh Maasoumi, Minoor Lamyian,
Ali Montazeri, Seyed Ali Azin, Maria E Aguilar-Vafaie and Ebrahim Hajizadeh,
Reproductive Health 2013, 10:25
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-31

شناات و آگاهي داندآموزان شهر تهران در اصوص آلودگي هوا ،ترانه يزدانپرست ،سوسن
صالحپور ،محمد رضا مسندی ،سيد علي آذين ،سيد محمد سيدمهدیMartin ،Eddie Boyes ،
Stanisstreet
40- Air Pollution: The Knowledge and Ideas of Students in Tehran-Iran, and A

Comparison with Other Countries, Taraneh Yazdanparast, Sousan Salehpour,
Mohammad Reza Masjedi, Seyed Ali Azin, Seyed Mohammad Seyedmehdi, Eddie
)Boyes, Martin Stanisstreet, Acta Medica Iranica, Vol. 51, No. 7 (2013

-41

بررسي تأثير جراحي پروالپس اعضای لگني بر عملکرد جنسي ،سيده بهاره كامرانپور،

مونا عودی ،سيده شيوا ديباج ،شيوا عليزاده ،سيدعلي آذين ،فصلنامه داند و تندرستي ،دوره ،3
شماره  ،3پاييز  1312دانشگاه علوم پزشکي و ادمات بهداشتي درماني شاهرود
-42

سواد سنمت :بررسي تعاري بکار رفته در مطالعاتي كه به طراحي و روان سنني

ابزارهای سنند سواد سنمت پردااته اند .محمود طاووسي ،مهدی عبادی ،سيد علي آذين،
قدرت اهلل شاكری نژاد ،اكرم هاشمي ،اسماعيل فتاحي ،علي منتظری ،فصلنامه پايد ،سال
سيزدهم ،شماره اول ،اسفند 1312
43- Socially damaged women’s perception of sexually transmitted infections: A
Qualitative study, Leila Allahqoli, Zhila Abeed Saeedi, Ali Azin, Sepide
)Hajaan, Life Science Journal 2014;11(4s
ماليت و قابليت انتقال رويان ،سيد محمد آذين ،سيد علي آذين ،فصلنامه اانواده
-44
پژوهشي ،دوره دهم ،شماره  ،31بهار 1313
-45

طراحي و روان سنني ابزار سنند سواد سنمت جمعيت شهری ايران  13تا  15سال)

 ،منتظری عليظ طاووسي محمودظ راشاني فاطمهظ آذين سيدعليظ جهانگيری كتايون ،فصلنامه
پايد ،مهر و آبان  1313ظ دوره  13ظ شماره 5
46- Sexual Dysfunction in Breast Cancer: A Case-Control Study, Mandana Ebrahimi ,
Shahpar Haghighat , Neda Mehrdad , Asieh Olfatbakhsh , Ali Azin, Arch Breast
Cancer 2015; Vol. 2, No. 1: 15-20

 -41تبيين نيازهای آموزش سنمت جنسي زوجين در شرف ازدواج :يک مطالعه كيفي ،زهرا بستاني
االصي ،معصومه سيمبر ،سيد علي آذين ،منله تحقيقات كيفي در علوم سنمت ،سال  ،4شماره ،3
پاييز 1314
48- HIV/STI RISK-TAKING SEXUAL BEHAVIOURS AND RISK PERCEPTION AMONG
MALE UNIVERSITY STUDENTS IN TEHRAN: IMPLICATIONS FOR HIV
PREVENTION AMONG YOUTH, FARIDEH KHALAJABADI FARAHANI, MOHAMMAD
MAHDI AKHONDI, MEHDI SHIRZAD AND ALI AZIN, Journal of Biosocial Science
page 1 of 16 © Cambridge University Press, 2017
doi:10.1017/S0021932017000049

مقاالت ارايه شده در سمينارها و كنگره های علمي

« -1ارزيابي مشکنت ساكنين منطقه  61شهر تهران و راههای مقابله با آنها» كنگره پژوهد مبتنهي
بر مشاركت اجتماعي ،اردبيل  ) 6911ه دكتر سيد علهي آذيهن ،دكتهر كتهايون جههانگيری ،دكتهر
كوروش هنكويي
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« -2سنمت روان در بازماندگان زلزله بم» ،دومين كنگره بهين المللهي بهداشهت ،درمهان و مهديريت
بحران در حوادث غيرمترقبه آذر  6919ه دكتر علي منتظری ،دكتر سيد علهي آذيهن ارايههكننهده
سخنراني) ،دكتر سپيده اميدواری
 « -3بررسي مشکنت موجود در مديريت تعيين هويت ،تشخيص و اعهنم مهرگ در رونهد تهدفين در
زلزله بم از ديدگاه مسئولين :يک مطالعه كيفي» ،سومين كنگره بهين المللهي بهداشهت ،درمهان و
مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه ،آذر  ،6915دكتر سيد علي آذين ،دكتر كتهايون جههانگيری،
دكتر سوسن صالح پور
 « -4سواتگي با اسيد فلوريدريک و نتايج درمان در كاركنان شهركت تأسيسهات فهرآوری اورانيهوم»
سومين كنگره بين المللي بهداشت ،درمان و مديريت بحران در حهوادث غيرمترقبهه ه دكتهر سوسهن
صالح پور ،دكتر سيد علي آذين ،دكتر فرهاد گلفام
« -5بررسي تند های رواني در دانشنويان پزشکي» هندهمين جامعه پزشهکان متخصهص داالهي
 )61-69ارديبهشت  ،6911دكتر علي شهيدزاده ،دكتر سيد علي آذين ،دكتر سپيده اميدواری
« -6تنربيات بيماران مراجعه كننده به اورژانس و همراهان آنها :آيا بيماران و همراهان آنها منصهفانه
قضاوت ميكنند؟» نوزدهمين كنگره ساليانه جامعه پزشکان متخصص داالي ايهران ،تههران -69
 61ارداد ماه  6911ارايه به صورت پوستر) ه دكتر سپيده اميدواری ،دكتر علي منتظهری ،دكتهر
علي شهيدزاده ،دكتر سيد علي آذين ،دكتر فريد ابوالحسني ،دكتر اميرمحمود حريرچي ،دكتر حميد
سوری ،حاجيه جعفری ،فاطمه گودرزی
« -7تدوين ابزار سنند رضايت بيماران از دپارتمانهای اورژانس» ،نوزدهمين كنگره ساليانه جامعه
پزشکان متخصص داالي ايران ،تهران  61-69ارداد ماه  6911ارايه شده به صورت پوستر) ه
دكتر سپيده اميدواری ،دكتر علي منتظری ،دكتر علي شهيدزاده ،دكتر سيد علي آذين ،دكتهر فريهد
ابوالحسني ،دكتر اميرمحمود حريرچي ،دكتر حميد سوری ،فاطمه گودرزی ،حاجيه جعفری
 -8طراحي الگوی آموزش همگاني برای آمادگي در برابر زلزله ،سومين كنفرانس بينالمللي مهديريت
جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي 13-91 ،بهمن  ،11دانشگاه تههران ارايهه بهه شهکل
سخنراني) ه دكتر كتايون جهانگيری ،دكتر سيد علي آذين
 -9رضايت بيماران بستری از بخد های روانپزشکي :عوامل مؤثر بر توصيه بخد های روانپزشکي به
ديگران ،سپيده اميدواری ،دكتر علي شهيدزاده ماهاني ،دكتر سيد علهي آذيهن ،دكتهر اميرمحمهود
حريرچي ،دكتر حميد سوری ،فاطمه گودرزی ،حاجيه جعفهری ،همهايد سهاليانه اننمهن علمهي
روانپزشکان ايران ،بيمارستان ميند 6 ،آذر 11-آبان  ،6911تهران ،ايران به صورت سخنراني).
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 -11كيفيت مراقبت از ورای سخنان بيماران بستری در بخدهای روانپزشکي ،سپيده اميدواری ،دكتهر
علي شهيدزاده ماهاني ،دكتر سيد علي آذين ،دكتر اميرمحمود حريرچي ،دكتر حميد سوری ،فاطمهه
گودرزی ،حاجيه جعفری ،پذيرش مقاله در همايد سهاليانه اننمهن علمهي روانپزشهکان ايهران،
بيمارستان ميند 6 ،آذر 11-آبان  ،6911تهران ،ايران به صورت پوستر).
 -11جايگاه و ابعاد سنمت جنسي و سنمت باروری در بنيا ،دكتر سيد علي آذيهن ،پهذيرش انصهه
مقاله ،پننمين همايد سراسری طب پيشگيری و بهداشت روان با رويکرد بهداشت در بحهران و
جنگ های ناهمگون ،بيمارستان نيروی هوايي ارتد 1 ،و  5دی مهاه  ،6911تههران ،ايهران بهه
صورت سخنراني)
-21

ارايه انصه مقاله «پايد مداوم رضايت بيماران از اورژانس بيمارسهتانههای دانشهگاه

علوم پزشکي تهران در سال  ،»2831بيستمين كنگره ساالنه جامعه پزشکان تخصصهي داالهي
ايران 22-21 ،ارديبهشت  33سخنراني) ،نويسندگان :سپيده اميدواری ،دكتر سيد علي آذين،
دكتر علي شهيدزاده ،دكتر علي منتظری ،دكتر فريد ابوالحسني ،دكتر اميرمحمود حريرچهي ،دكتهر
حميد سوری ،فاطمه حسيني ،حاجيه جعفری ،فاطمه گودرزی
-28

ارائه مقاله « بررسي مؤلفه های شغلي و ريسک منتسب به مواجهه بها آزبسهت در مهوارد

بستری با تشخيص مزوتليومای بدايم پلور در مركز دكتر مسيح دانشوری»  ،دكتر سوسهن صهالح
پور ،دكتر سيد علي آذين ،دكتر علي چراغوندی ،همايد كشوری آزبست و سنمت ،دانشگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي 12 ،مرداد 2833
 -14ارايه انصه مقاله « تنزيه و تحليل محتوايي علل ذكر شده در پرسشنامه های رضهايت سهنني
بيماران مراجعهكنن ده به اورژانس جهت عدم تمايل به مراجعه مندد و عهدم پيشهنهاد اورژانهس
مورد مراجعه به ديگران ،بيستمين كنگره ساالنه جامعه پزشکان تخصصي داالي ايران22-21 ،
ارديبهشت 33

پوستر) ،نويسندگان :سهپيده اميهدواری ،دكتهر سهيد علهي آذيهن ،دكتهر علهي

شهيدزاده ،دكتر علي منتظری ،دكتر فريد ابوالحسهني ،دكتهر اميرمحمهود حريرچهي ،دكتهر حميهد
سوری ،فاطمه حسيني ،حاجيه جعفری ،فاطمه گودرزی
-21

ارايه انصه مقاله « پايد دورهای رضايت بيماران از اورژانس بيمارستانههای جنهرال:

عوامل مؤثر بر مراجعه مندد و توصيه اورژانس به ديگران ،بيستمين كنگره ساالنه جامعه پزشکان
تخصصي داالي ايران 22-21 ،ارديبهشت  33پوستر) ،نويسندگان :سهپيده اميهدواری ،دكتهر
سيد علي آذين ،دكتر علي شهيدزاده ،دكتر علي منتظری ،دكتر فريد ابوالحسني ،دكتهر اميرمحمهود
حريرچي ،دكتر حميد سوری ،فاطمه حسيني ،حاجيه جعفری ،فاطمه گودرزی
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 مهاه مهه2  آوريل تا11 ، در استانبول تركيهPublic Health پذيرش مقاله زير در دوازدهمين كنگره جهاني
)1002
15-The experiences of patients referring to the emergency department and their attendants: Do

the patients and their attendants judge fairly?
Sepideh Omidvari, Ali Azin, Ali Shahidzadeh, Ali Montazeri, Farid Abolhasani, Amir
Mahmood Harirchi, Hamid Soori, Hajjeh Jaafari, Fatemeh Goodarzi

16- Patients satisfaction with emergency department: Which physicians care items have
stronger correlation with patient's points of view?"
The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Valencia, Spin, September 14-17, 2009
Omidvari, Sepideh; Azin Ali; Shahidzadeh Mahani; Ali Abolhasani, Farid; Montazeri, Ali;
Jaafari, Hajieh; Hoseini, Fatemeh; Goodarzi, Fatemeh; Harirchi Amir Mahmood; Soori,
Hamid

17- Patients satisfaction with emergency department: Which nursing care items have stronger
correlation with patient's points of view?"
The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Valencia, Spin, September 14-17, 2009
Omidvari, Sepideh; Azin Ali; Shahidzadeh Mahani; Ali Abolhasani, Farid; Montazeri, Ali;
Jaafari, Hajieh; Hoseini, Fatemeh; Goodarzi, Fatemeh; Harirchi Amir Mahmood; Soori,
Hamid

18-Patients` satisfaction with emergency department: is there a relationship between fillings out
the questionnaire by the research assistant or the patient himself and the degree of satisfaction
stated by the patient?"
The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Valencia, Spin, September 14-17, 2009
Omidvari, Sepideh; Azin Ali; Shahidzadeh Mahani; Ali Abolhasani, Farid; Montazeri, Ali; Jaafari,
Hajieh; Hoseini, Fatemeh; Goodarzi, Fatemeh; Harirchi Amir Mahmood; Soori, Hamid
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19- Monitoring patient satisfaction with general emergency departments: factors influencing the
future emergency department choice and recommending the emergency department to others
The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Valencia, Spin, September 14-17, 2009
Omidvari, Sepideh; Azin Ali; Shahidzadeh Mahani; Ali Abolhasani, Farid; Montazeri, Ali; Jaafari,
Hajieh; Hoseini, Fatemeh; Goodarzi, Fatemeh; Harirchi Amir Mahmood; Soori, Hamid

20- Monitoring patient satisfaction with emergency department: a study from iran
The Fifth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Valencia, Spin, September 14-17, 2009
Omidvari, Sepideh; Azin Ali; Shahidzadeh Mahani; Ali Abolhasani, Farid; Montazeri, Ali; Jaafari,
Hajieh; Hoseini, Fatemeh; Goodarzi, Fatemeh; Harirchi Amir Mahmood; Soori, Hamid

21- Complementary/alterative medicine: knowledge, attitudes and practice among general
practitioners in Tehran, Iran, 2nd International congress on Traditional Medicine & Materia.
Medica, Tehran 4-7 October 2004, S.A Azin, S.M Nooraie,Z.Moshkan

22- The characteristic of self poisoning suicide attempts admitted to a main referral
hospital in Tehran, Iran XVII th IEA world congress of epidemiology, 2005, Thailand,
Montazeri A., S.A. Azin.

23- Stress and its causes in medical students, Working together for mental health
international congress 2007, Australia. Ali Shahidzadeh, Seyed Ali Azin, Sepideh
Omidvari, Hamid Reza Baradaran.

24- Sucidal Ingestions and related factor in patients visiting hospital poisoning wards,
Working together for mental health international congress 2007, Australia. Ali Montazeri,
Ali Azin, Ali Shahidzadeh, Mahdi Ebadi.
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25- Accuracy of the hospital anxiety and depression scale (HADS) for detection of mood
problem in patients with Leukemia and Lymphoma, Working together for mental health
international congress 2007, Australia. Sepideh Omidvari, Ali Shahidzadeh Mahani, Ali
Montazeri, Ali Azin, Amir Hossein Emami, Hamid Soori.

26- Accuracy of the hospital anxiety and depression scale (HADS) for detection of mood
problem in patients with Leukemia and Lymphoma, Working together for mental health
international congress 2007, Australia. Sepideh Omidvari, Ali Shahidzadeh Mahani, Ali
Montazeri, Ali Azin, Amir Hossein Emami, Amir Mahmood Harrirchi, Hamid soori.

27- Mood, anexiety and adjustment disorders in patients with Leukemia and Lymphoma,
Working together for mental health international congress 2007, Australia .Sepideh
Omidvari, Ali Shahidzadeh Mahani, Ali Montazerie, Ali Azin, Amir Hossein Emami

28- Patient satisfaction with emergency departments: A study from iran, The Fourth
Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMCIV) in Sorrento, Italy, on 15-19
September 2007, Sepideh Omidvari, Ali Montazeri, Ali Shahidzadeh Mahani, Ali Azin, Farid
Abolhasani, Amir Mahmood Harirchi, Hamid Soori, Hajieh Jaafari, Fatemeh Goodarzi.

29- Patient satisfaction with emergency departments: Development of a new questionnaire,
The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMCIV) in Sorrento, Italy, on
15-19 September 2007, Sepideh omidvari, Ali Montazeri, Ali Azin, Ali Shahidzadeh Mahani,
Farid Abolhasani, Amir Mahmood Harirchi, Hamid Soori, Hajieh Jaafari, Fatemeh Goodarzi.

30- Quality of care beyond the words of patients referring to emergency departments and
those accompanying them. Emergency Medicine Congress (MEMCIV) in Sorrento, Italy,
on 15-19 September 2007, Sepideh omidvari, Ali Shahidzadeh Mahani, Ali Montazeri,
Ali Azin, Farid Abolhasani, Amir Mahmood Harirchi, Hamid Soori, Hajieh Jaafari,
Fatemeh Goodarzi.
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31-Study of affecting problems on residents, Jahangiri K ,Azin A, health of 17th district of
municipality of Tehran and identify appropriate strategies to campaign against, 2003/12

32- Health need assessment : a study of a district, Jahangiri K ,Azin A,(17TH Area of

Municipality) in Tehran,Iran, 2003/6

33- Tehran Residents' Knowledge, Attitude, and Practice regarding Earthquake Preparedness,
Jahangiri K, Azin A, 15th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Amesterdam,
Holland, 2006/5

Anxiety and  ارزش ااباری مثبت و ارزش ااباری منفي پرسشنامه، ويژگي، "حساسيت-34
، " برای شناسايي مشکنت اضطرابي در بيماران مبتن به سرطانDepression Scale (HADS)
 دكتر، دكتر سيد علي آذين، دكتر علي منتظری، دكتر علي شهيدزاده ماهاني،دكتر سپيده اميدواری
1331  آذر2-5 ، دهمين كنگره ساليانه اننمن علمي روان پزشکان ايران، اميرحسين امامي
35- Experience of Motherhood in Donated Oocyte Recipient Women:
A Phenomenological Study, N. Eizadyar, Sh. Ahmad Nia, M. Seyed Mirzaie, S.A. Azin, M.
Yazdani Safa, ESHRE 2012 Istanbul
36- Allahqoli L, Azin A, Abeed Saeedi Zh. Unprotected Sexual Relationship and Socially
Damaged Women. Royan International Twin Congress. 15th Congress on Reproductive
Biomedicine and 8th Royan Nursing and Midwifery Seminar. 3-5 September 2014. Tehran-Iran.
37) Approach to sexual and reproductive health in Iran and Pakistan: A comparative study, Seyed
Ali Azin, Sousan Salehpour, Poster presentation, 20th World meeting on sexual medicine, Sept.
2016, Beijing, China

راهنمايي و يا مشاوره برای ااذ پاياننامه
 دانشهکده،" استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان "تنربه زيسته زنان كانديد رحم جايگزين-6931
علوم انساني دانشگاه آزاد اسنمي رودهن
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 -6936استاد راهنمای پايان نامه دكترای تخصصي با عنوان " مطالعهه عفونتههای منتقلهه از راه جنسهي در زنهان
آسيب ديده اجتماعي شهر تهران" ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 - 6913استاد مشاور پايان نامه كارشناسهي ارشهد بها عنهوان " مقايسهه ميهزان تنيهدگي ،اضهطرا

و

افسردگي ،در سه ماهه اول ،دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری"
 ،دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس
 – 6911استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان " بررسي رضايت زناشويي در زوج های بهارور
و نابارور"  ،دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
 -6911استاد مشاور پاياننامه دكترای حرفهای با عنوان « داند و نگرش پزشکان عمهومي در اصهوص
كنترل درد» ،دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسنمي تهران
 -6911استاد مشاور پايان نامه

MPH

با عنوان «مطالعه كيفي شناسهايي سهااتار رفتارههای مددجويانهه

بيماران هموفيلي اصفهان و اانوادههای آنها » ،دانشگاه علوم پزشکي ايران

ساير فعاليت های جنبي
 -6931-6935عضو كميته تدوين اساسنامه تشکيل كلينيک ههای سهنمت جنسهي و راه انهدازی كلينيهک ههای
سنمت جنسي در  69دانشگاه علوم پزشکي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)
 -6931عضو كميته علمي هشتمين كنگره مركز تحقيقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي آذر )31
 -6931عضو كميته علمي كنگره بين المللي سلول های بنيادی و پزشکي بازسااتي ارديبهشت )31
 -6939عضو كميته علمي هفتمين كنگره سراسری سرطان پستان آذر )39
 -6931عضو كميته علمي ششمين كنگره سراسری سرطان پستان آبان )31
 -6931عضو كميته علمي همايد پيشگيری از كودک آزاری و حمايت از كودک آزارديده ،دانشگاه علهوم پزشهکي
تهران ،مركز طبي كودكان مهر ماه )31
 -6936عضو كميته علمي و كميته اجرايي و سخنران در دومين كنگره اندومتريوز بهمن )36
 -6936عضو كميته علمي و سخنران در پننمين كنگره سراسری سرطان پستان آذر )36
 -6936عضو كميته علمي و سخنران همايد اانق و حقوق باروری پژوهشگاه رويان دی)36

 -6931عضو كميته علمي چهارمين كنگره سراسری سرطان پستان آبان)31
 -6931عضو كميته علمي كنگره ملي زيست شناسي و جنبه های كاربردی سلول های بنيادی ارديبهشت
)31
 -6931عضو كميته داوران دومين همايد ملي چشم انداز توسعه پايدار ،يکپارچه و دانايي محور منطقهه
ويژه اقتصادی انرژی پارس)
 -6913عضو كميته علمي همايد ملي سنمت از ديدگاه قرآن اسفند )13
 -6913عضو كميته علمي همايد كودک سالم بهمن )13
 -6913عضو كميته علمي پننمين كنگره سراسری اننمن علمي جراحان عمومي ايران
 – 6911-6939عضو كميته علمي شد دوره از جشنواره بين المللي رويان
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 - 6911-6931عضو گروه مشاورين علمي اجرايي فصلنامه بيماری های پستان ايران
 -6913-6911عضويت در كميته علمي گروه "بنيا و طب اورژنهس" و "سهنمت روان" پهروژه تهدوين
فرهنگ جامع سنمت
 - 6911-6913ويراستار فصلنامه علمي پژوهشي اپيدميولوژی ايران
 -6919-6931عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي پايد
 – 6913-6911عضو افتخاری هيئت مديره اننمن علمي پزشکي اجتماعي ايران
 – 6911-6911عضو هيئت مديره اننمن علمي پزشکي اجتماعي ايران
 - 6911 -6931داور نشريات علمي پژوهشي پايد ،اپيدميولوژی ايران ،دانشکده بهداشهت و انسهتيتو
تحقيقات بهداشتي  ،دانشور فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد)  ،كومد فصلنامه علمهي پژوهشهي
دانشگاه علوم پزشکي سمنان)  ،فصلنامه بيمهاری ههای پسهتان،
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 ،Sex and marital therapy ،Sterilityتنفس،
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AIDS Care

 -6911عضويت در كميسيون آموزش و ارتباطات در همايد سراسهری مهديران و كارشناسهان حهوادث
غيرمترقبه كشور به دعوت ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه وزارت كشور
 -6911-6915همکاری در راه اندازی اتاق فکر سنمت و عضو هيأت علمي پاره وقهت گهروه پژوهشهي
سنمت و توسعه پايدار جهاد دانشگاهي علوم پزشکي شهيد بهشتي
 -6915مشاور اداره قلب و عروق مركز مديريت بيماری های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -6911-6935اجرای بيد از صد برنامه راديو و تلويزيوني در حوزه سنمت
 -6911همکاری در ترجمه و ويرايد كتا

مؤلفه های اجتماعي سنمت ،دكتهر مايکهل مهارموت 6911

انتشارات جهاد دانشگاهي)
 -6919-6915عضو هيأت داوران سه دوره جشنواره سنمت اهانواده و مهدير اجرايهي داوری جشهنواره
سوم
 -6919-6915ويراستار فصلنامه های علمي پژوهشي پايد ،ليزر پزشکي و بيماری های پستان ايران
 -6911-6913عضو كميسيون های بيمه درماني و راهنمايي شغلي و از كارافتادگي صنايع هوايي ايهران و
عضو هيأت تحريريه فصلنامه پيام صها
 -6911ترجمه و انتشار كتا

آپانديسيت حاد ،انتشارات پروا
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 -6911-6913امدادگر هلي كوپترهای سازمان ههنل احمهر جمههوری اسهنمي و صهنايع پشهتيباني و
نوسازی هلي كوپتر های ايران
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