
 

 صفانجاتی اکبر علی دکتر

 پزشکیدکترای تخصصی روان آخرین مدرک تحصیلی:

 دانشیار رتبه علمی:

 :معرفی

 از:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم. حوزه های پژوهشی مورد عالقه من عبارتند در گروه روان 1383من از سال 
 پژوهش ها در حوزه سایکوسوماتیک با تاکید بر موارد زیر: -الف

 مشکالت سایکوسوماتیک در بیماران پیوند اعضا 

 مشکالت سایکوسوماتیک در بیماران مبتال به سرطان 

 آموزش روانپزشکی -ب
 درمان های شناختی رفتاری  -ج
 ایاخالق پزشکی و تعهد حرفه -د

 ام:بخش های زیر فعالیت داشتهها در دانشگاه در در این سال
 87عضو هیات علمی مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی تا سال  -

 90تا سال   Iranian Journal of Psychiatryدبیر شورای نویسندگان  مجله   -

 تا کنون 84رییس کتابخانه بیمارستان روزبه از سال  -

 تا کنون 85پزشکی سال عضویت ثانویه در هیات علمی گروه اخالق پزشکی دانشکده  -

 92تا  85عضویت ثانویه در گروه علوم اعصاب دانشکده فن آوری های نوین پزشکی سال  -

 88روانپزشک مرکز خون و سرطان و پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی تا سال  -

 مسئول اسبق آموزش دانشجویان و کارورزان  -

 معاون آموزشی اسبق بیمارستان روزبه -

 تا کنون 95مرکز تحقیقات روان تنی در بیمارستان امام از سال معاون پژوهشی  -

 رییس اسبق درمانگاه بیمارستان روزبه -

 تا کنون 97رییس بخش مردان یک بیمارستان روزبه از سال  -

 تا کنون 88روانپزشک تیم پیوند کبد بیمارستان امام خمینی از سال  -

 تا کنون 85از سال  عضو گروه آموزشی فلوشیپ روان تنی در بیمارستان امام -

 تا کنون 93عضو گروه آموزشی فلوشیپ روان  درمانی در بخش درمان های شناختی رفتاری از سال  -

 فعالیت های خارج دانشگاه:

 تا کنون 95عضو هیات مدیره انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران از سال  -

 97تا  96رییس انجمن علمی روان درمان ایران از سال  -

 اخالق و قانون انجمن علمی روانپزشکان ایرانعضو کمیته  -

 عضو انجمن سایکوسوماتیک اروپا -

 94و  93عضو هیات ممتحنه آزمون دانشنامه روانپزشکی در سال های  -



 تا کنون 94عضو هیات ممتحنه آزمون گواهینامه روانپزشکی از سال  -

 عضو هیات بورد آموزش پزشکی عمومی  -
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Books: 

1. Ghassemzadeh H, editors. Brain, Cognition and Behavior Series. Arjmand Press, 2014. 

2. Nejatisafa A, Nalini M. Cardiac Rehabilitation: a guide for group 
interventions(Translation). Arjmand Press, 2014. 
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Estrogen Hypothesis (in Persian). Tehran University of Medical Sciences Press, 2005, 
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Book Chapters: 

1. Yaghmaie M, Ahmadvand M, Nejatisafa A, Pashaiefar H. Genetic, hematologic and 
psychological aspects of leukemia. In: Mehdipour P, editor. Cancer genetics and 
psychotherapy. Springer International Publishing; 2017. p. 667-755. 



 Top Recent Projects: 

1. Fear of cancer recurrence and its clinical, psychosocial and demographic correlates in 
Iranian women with breast cancer. 

2. Effect of substance related disorders on outcomes of liver transplantation in Iranian 
patients with liver failure. 

3. Quality of life of and its correlates in patients with liver transplantation 

4. Development of Persian version of Mini Neuropsychiatric Interview(MINI) and 
evaluation of its psychometric properties 

5. Effect of CBT group therapy for patients with fear of breast cancer recurrence 
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