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  :دکترعلیاکبرسیاري

  بهشتی شهید بهداشتی درمانی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه استاد گوارش، تخصص فوق اطفال، صصتخم
  

  1330تیرماه  10: تولد  تاریخ
  ) 1369و  1363متولد ( دوپسر  و)  1361متولد ( دختر  یک داراي )1357(متأهل

  
  :متوسطه تحصیالت
  )اول رتبه( 1343-1349شوکتی  دبیرستان طبیعی دیپلم

  
  :دانشگاهی تحصیالت
  )ممتاز دانشجوي( 1349-1356مشهد  فردوسی دانشگاه عمومی پزشکی

  
  :ازانقالب قبل سوابق
 در شدن زندانی و ساواك توسط دستگیري انقالب، دوره در پزشکی دستیاران و دانشجویان نماینده دانشجویی، سیاسی فعالیتهاي در شرکت
  1355سال  مشهد

  
  :انقالب بعداز سوابق
  اجتماعی فعالیتهاي )الف

   57- 58سالهاي  درمشهد دستیاران و دانشجویان نماینده-1
  ماه 36مدت  به جنوب عملیاتی مناطق در خدمت ادامه و سربازي ، 59درسال  جنوب جنگ عملیاتی درجبهه داوطلبانه شرکت-2
  شیمیایی جنگهاي ایام در پزشکی شیمیایی تیمهاي داوطلبانه عضو -3
    :واجرایی یملع یتهايفعال )ب

  تاکنون آن تداوم و اطفال استادیارگروه بعنوان 1363آذر  بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه در استخدام -1
  18/8/1364 -29/6/1367عالی   آموزش و فرهنگ وزارت امورمجلس معاون-2
  29/6/1367-21/6/1368عالی   آموزش و فرهنگ وزارت هماهنگی معاون و مقام قائم-3
    21/6/1368- 21/1/1370عالی  آموزش و فرهنگ وزارت هماهنگی معاون-4
  21/1/1370- 17/6/1372عالی  آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه سرپرست و عالی آموزش و فرهنگ وزارت هماهنگی معاون-5
  17/6/1372-19/3/1374عالی آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه رئیس و وزیر ونامع- 6
  15/6/1376-28/10/1379پزشکی وآموزش درمان بهداشت، وزارت بهداشتی معاون-7
  6/7/84لغایت   28/10/79از پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت امناء هاي هیأت و شوراها دبیرمجامع، و امورهماهنگی معاون-8
  لغایت 6/7/84تاریخ  از پزشکی آموزش و درمان زیربهداشت و مشاور -9

  تاکنون 83ازخردادماه  مفید کودکان بیمارستان گوارش بخش ریاست -10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3 

  تا کنون 1397و 95/6/28  تا86تیرماه  از اطفال مدیرگروه -11
  تا کنون 1385رییس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران  -12
  تا کنون 1395 مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکانو عضو موسس  رییس  -13
 
  

  :تدریس
  تاکنون 1363ازسال  اطفال متخصصین و عمومی پزشکان اطفال، رزیدنتهاي پزشکی، دانشجویان درمقطع کوکان هاي بیماري دروس انواع ارائه-
  عالی وآموزش فرهنگ وزارت به وابسته دانشگاههاي ریزي برنامه شناسانوکار دانشگاهها رؤساي خدمت ضمن آموزش دوره اجراي و ایجاد-
 و فرهنگ وزارت به وابسته دانشگاههاي معاونین و نفرازرؤسا 101براي  یلا آموزشع توسعه ریزي برنامه روش آموزش کارگاه اجراي و طراحی-

  عالی آموزش
  عالی آموزش و فرهنگ وزارت به وابسته دانشگاههاي از تعدادي براي تحقیق روش آموزش کارگاه اجراي و طراحی-
  پزشکان براي مدون مداوم آموزش حضوري هاي برنامه ماناو ، CRT ،CDDشیرمادر، با تغذیه آموزشی درکارگاههاي تدریس-
  

  :پژوهش
  1368-1372ایران  اسالمی جمهوري توسعه اول پنجساله برنامه در متخصص انسانی نیروي تراز بررسی طرح-
  1373-1378ایران اسالمی جمهوري توسعه دوم پنجساله برنامه در متخصص انسانی نیروي تراز بررسی طرح-
 سال التحصیالن فارغ(شهیدبهشتی  درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش برنامه اهداف قتحق میزان بررسی طرح-

  )1374بهار  69-73تحصیلی 
  عالی ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه مدیریت و اندازي راه و ایجاد-
  فوق مؤسسه به وابسته عالی درآموزش ریزي نامهرب و پژوهش فصلنامه مدیرمسئول-
  

  :المللی بین درمجامع شرکت
  1367پاریس  یونسکو تربیت و تعلیم المللی بین اجالس دومین و چهل در سخنرانی و شرکت-
  1369هلسنکی  دانشگاهها الملل بین اتحادیهاي عمومی مجمع در سخنرانی و شرکت-
  1376- 1379سالهاي  نیویورك متحد ملل درسازمان توسعه و جمعیت دراجالس شرکت-
  1380تیرماه  نیویوركHIV-AIDSمتحددرباره ملل سازمان ویژه اجالس 26در  سخنرانی و شرکت-
  1380و79و77سالهاي  بهداشت جهانی سازمان عمومی دراجالس شرکت-
  1379 درخردادماه مکزیک Health Promotionعمومی اجالس نهمین در شرکت-
  1378شرقی،لبنان  مدیترانه درمنطقهDOTSژيتاسترا آموزشی درکارگاه شرکت-
  1378باکو  میانه، آسیاي خانوادهدرمنطقه  وتنظیم باروري بهداشت آموزشی درکارگاه شرکت-
  

  :ها درکمیته عضویت
  1368کشور  توسعه اول ساله 5دربرنامه  عالی آموزش توسعه ریزي برنامه کمیته مسئول-
  1372کشور متوسعه دو ساله 5دربرنامه  عالی آموزش توسعه ریزي برنامه کمیته مسئول -
  1378کشور  توسعه ساله 5دربرنامه  درمان و بهداشت ریزي برنامه کمیته رئیس نایب-
  1360- 1372عالی  آموزش سترشگ عضوشوراي-
  1369-1372کشور  علمی پژوهشهاي عضوشوراي-
  1369-1372کشور  عالی آموزش بورس عضوشوراي-
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  1368-1372مشهد  و سمنان درمانی بهداشتی وخدمات پزشکیعلوم دانشگاههاي امناي هیأت عضو-
  تاکنون 1379ازسال  بابل و همدان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههاي امناي هیأت عضو-
  1376-1380ایدز  کشوري عضوکمیته و مسئول-
  1376- 1380ایمنسازي  کشوري عضوکمیته و مسئول-
  84تا  1376باشیرمادرازسال  تغذیه ترویج کشوري عضوکمیته و مسئول-
  84تا 1376ازسال  کودکان تغذیه بهبود کشوري عضوکمیته و مسئول-
  1367-1380سل  کشوري عضوکمیته-
  1376-1380انسان  و حیوان بین انتقال قابل بیماریهاي کشوري عضوکمیته -
  1376- 1380درمان  و بهداشت بخش بالیا کاهش کمیته مسئول-
  84تا 1376سال  از درمان و بهداشت وزارت عالی آموزش گسترش شوراي عضو-
  80تا 1378سال  از درمان و بهداشت وزارت عالی آموزش بورس شوراي عضو-
  1367-1380تاالسمی  کشوري عضوکمیته و مسئول-

  تاکنون 76ازسال  شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاهHSRعضوکمیته
  تاکنون 87ازسال  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه ن وکودکا مادران سالمت عضوکمیته-
  

 :علمی درمجالت مندرج مقاالت/انتشارات

  زبان فارسی مجالت
 58-64ص دهم سال 1372شهریورماه  16شماره  درمان و دارو کان،ددرکو مزمن اسهال اکبر، علی سیاري .1

  التحصیالن فارغ پزشکی رشته آموزشی برنامه اهداف تحقق میزان رسیرب ناصر، والئی اکبر، علی سیاري .2
 1365سال  4شماره  20سال  بهشتی، شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی  علوم دانشگاه) 70-1369(

 ایران، اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه برنامه در عالی آموزش ریزي برنامه تجارب بر مروري اکبر، علی سیاري .3
 13-26ص  1372بهار  اول سال 1ماره ش عالی، درآموزش ریزي برنامه و پژوهش فصلنامه

 سال 1شماره  عالی، درآموزش ریزي برنامه و پژوهش فصلنامه درکشور، عالی آموزش تنگناهاي برمشکالت تحلیلی اکبر، علی سیاري .4
 19-46ص  1373،بهار  5مسلسل  شماره دوم،

 ،عالی درآموزش ریزي برنامه و پژوهش نامه فصل توسعه، دوم برنامه در عالی آموزش ریزي برنامه برتجارب بازنگري اکبر، علی سیاري .5
 23- 37ص  1374بهار  ،9مسلسل  شماره سوم، سال ، 1شماره 

 سال پژوهنده، مجله ،....مرکز  به درمراجعین آن درتشخیص کولونوسکوپی قدرت و تحتانی گوارشی خونریزي علل اکبر، علی سیاري .6
 29-35ص  ،1377بهار  ،) 8پیدرپی ( 1شماره  دوم،

 دوم سال فیض، مجله کودکان، مرکزطبی به کننده مراجعه درکودکان فوقانی گوارشی خونریزي علل ناصر، والئی اکبر، علی سیاري .7
  23- 33ص  1377تابستان  ،)  6پیدرپی ( 2شماره 

 پژوهنده، مجله 1376سال  طی درایران ازدواج متقاضیان در مینور تاالسمی شیوع علی، محکم،گودرزي معصومه اکبر، علی سیاري .8
 345-349ص  ،1378زمستان ) 16پیدرپی (  4ماره ش چهارم سال

 پژوهنده مجله 1377آبانماه  کشور، روستایی و شهري مناطق ل سا 5زیر  درکودکان سوءتغذیه انواع شیوع بررسی ،اکبر علی سیاري .9
 409-416ص  ،1379زمستان ) پیدرپی (  4شماره  پنجم سال

 1379تابستان  و بهار)  42-43پیدرپی (دوم  و اول شماره یازدهم، سال بهورز، فصلنامه فوقانی، تنفس حاد عفونت اکبر، علی سیاري .10

 4- 9ص  ،1379تابستان  ،13هشتم،شماره  سال بهزیستی، راز مجله گذرسالمت، اکبر، علی سیاري .11

 ،39تزکیه  و طب مجله میالدي 2025و  1955- 1995درسالهاي  بهداشت وضعیت ویکم، بیست درقرن زندگی ،اکبر علی سیاري .12
 15- 17،ص 79زمستان 
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 1380،بهار  40،شماره  39وتزکیه  طب مجله مدیریت، درباب هایی توصیه اکبر، علی سیاري .13

 1379دیماه  اول، شماره اول، سال بهزیستی، ارمغان مجله آینده و 76- 78کشوردرسالهاي  بهداشت اکبر، علی سیاري .14

 1380زمستان  و پاییز ششم، شماره دوم سال توانبخشی، پژوهش فصلنامه جانی، آزاري ،کودكاکبر علی سیاري .15

 1380تابستان ، 41شماره  تزکیه، و طب مجله درایران اقدام ضرورت و جهانی تجربیات زندگی، کیفیت ارزیابی ،اکبر علی سیاري .16

 1381زمستان  47شماره  تزکیه، و طب مجله سالمت، درتامین گذاري اولویت ،اکبر علی سیاري .17

 مجله ،1377-78تحصیلی  درسال کشور راهنمایی اول پایه آموزان دانش روانی، جسمی، سالمت وضعیت ،بررسی اکبر علی سیاري .18
 1381،بهار  44شماره  وتزکیه، طب

 1381پائیز  ،3شماره  دوازدهم، سال ایران، کودکان بیماریهاي مجله درایران، کودکان سرطان يولوژاپیدم اکبر، علی سیاري .19

 1381مهرماه  ، 21شماره  فیض، فصلنامه وروستایی، شهري مناطق سال 3زیر  درکودکان تنقالت مصرف بررسی اکبر، علی سیاري .20

  309ص  ،1382آذرودي  25) پیدرپی ( 5ماره ش پژوهنده، مجله درایران، انگلی عفونت وضعیت اکبر، علی سیاري .21

تابستان ، 2شماره  ،22دوره ، پزشکی نظام سازمان پژوهشی علمی مجله کشور، ساله 2- 12درکودکان  خونی کم ،اکبر علی سیاري .22
1383 

   246- 242) :6( 15 ;1389پژوهنده،  نشریه شیرخوارگی باکولیک مقعد تنگی ارتباط بررسی ،اکبرسیاري علیدکتر .23
 .41-37):1(1382:13ایران  کودکان بیماریهاي مجله. اکبر علی سیاري شاهین، نریمان پورشاداب، صالح فرید، ایمانزاده .24

. همکاران و حاتمیان بیژن دکتر غروبی، جواد دکتر عسگریان، دکترفهیمه ،هایمانزاد فرید دکتر سیاري، اکبر  علی دکتر محکم، دکترمعصومه .25
 درمان بهداشت، وزارت هاي شاخص با بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت هاي بیمارستان هاي اورژانس استانداردهاي مقایسه
  81-77) :2( 14 ;1388پژوهنده،  نشریه پزشکی آموزش و

 
  وخارجی داخلی درمجالت انگلیسی زبان به منتشرشده مقاالت

 
1-  Juibari  M, Bijarchi R,Gholamrezaii  L,  Imanzadeh  F, Sohrabi MR, Sayyari AA, Shafaghat  H.  A case-

control study on the genetic basis of triple a syndrome versus achalasia. OURNAL OF MEDICAL 
GENETICS ;2002 39  ( Suppl 1);    S46-S46; 154. 

2-  Yaghoobi M,  Gholamrezaei L, Mamaghani S, Sohrabi M, Sayyari AA,  Imanzadeh F, Farsar A. The 
role of microsatellite instability in patients with gastric cancer: A case-control study in high-
frequent area. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2002; 10(   Suppl. 1): 98-98. 

3- Yaghoobi  M, Gholamrezai L, Imanzadeh F,  Sohrabi M, Sayyari AA, Benfield S. AAAS mutation in triple A 
syndrome: A case-control study. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2002; 10 (Suppl. 1): 113-
113 

4- Asadi-Lari M, Sayyari AA, Akbari Me, Gary D. Public health improvement in Iran- lessons from the last 
20 years. Public Health 2004;118(6):395-402.(Pubmed, Scopus) 

5- Sayyari AA, Imanzadeh F, BagheriYazdi SA, Karami H, Yaghoobi M. Prevalence of intestinal parasitic 
infections in the Islamic republic of Iran. Eastern Mediterr Health J 2005;11(3):377-383. (Pubmed, 
SCOPUS) 

6- Imanzadeh F,SayyariAA,Yaghoobi M, AkbariMR,ShafaghH,Farsar AR. Celiac Disease in Children with 
Diarrhea Is More Frequent than Previously Suspected. Journal of Pediatric Gastroenterology & 
Nutrition 2005; 40(3): 309-311. (ISI, Pubmed, Scopus) 

7- Sayyari AA, Sheikhol-Eslam R, Abdollahi Z. Prevalence of anaemia in 2-12-year old Iranian Children. 
East Mediterr Health J 2006;12(6):804-8. (Pubmed, Scopus) 

8- Imanzadeh F, Sayyari AA, Iqbali A, Javaherizadeh H ,Valaie N. Study of the risk factors related with 
helicobacter pylori infections in children with peptic ulcer disease. Pak J Med Sci2007;23( 3):446-8 
(ISI, SCOPUS) 
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9- Sayyari AA, Imanzadeh F, Ghoroubi J,  Javaherizadeh H,  Hendabadi E. Role of anorectalmanometry to 
improve the results of biopsy in diagnosis of chronic constipation. Pak J Med Sci2007; 23(5):689-691 

10- Imanzadeh F,  Sayyari AA, Adib F, Javaherizadeh H, Fattah S. Clinicopathologic findings in 35 children 
with Wilson disease. Jordan Medical Journal  2007;41(3):153-156. (Scopus) 

11- Ghoroubi J, Imanzadeh F, Sayyari AA, Javaherizadeh H, Peyvasteh M. Peutz-jeghers syndrome in a girl 
with chronic abdominal pain. Pak J Med Sci2008;24(4):627-8. (ISI) 

12- Ghoroubi J, Imanzadeh F, AskarpourSh, Sayyari AA, SeyyedAhadi MM, Javaherizadeh H. Ten years 
study of inguinal hernia in children. Journal of  Surgery Pakistan (International) 2008; 13(4):173-174. 

13- Ghoroubi J, Imanzadeh F, Sadeghian N, Sayyari AA, Peyvasteh M,  Javaherizadeh H,  Aghaie E. 
Comparison Between one and Multiple Stages Surgery in the Treatment of Hirschsprung’ Disease. 
Annals of Pediatric Surgery2009;5(3):172-176. 

14- Imanzadeh F, Ghoroubi J, Sayyari AA, Peyvasteh M, Javaherizadeh H, Rahmani A. External 
hemorrhoid in children. Journal of Surgery Pakistan (International)2009; 14(2): 99-100. 

15- Maleki Z, Sayyari AA, Alavi K, Sayyari L, Baharvand M. A study of the relationship between Helicobacter 
pylori and recurrent aphthous stomatitis using a urea breath test. J Contemp Dent Pract.2009 Jan 
1;10(1):9-16. 

16- Ghoroubi J, Imanzadeh F, Sayyari AA, Javaherizadeh H. Foreign body impacted in Jejunum. Annals of 
Pediatric Surgery2010;6(1):39-40. 

17- Imanzadeh F, Imanzadeh A, Sayyari AA, HassasYeganeh M, Javaherizadeh H, Hatamian B. 
Helicobacter Pylori Infection; In Cases with and without Subjective Halitosis. Prof Med J Dec 2010; 
17(4):543-545 

18- Modaress S, Rahbarimanesh AA ,  Edalat R, Sohrabi A , Modarres S, Gomari H , Motamedirad  M, Ali 
Akbar Sayyari. Human Rotavirus Genotypes Detection among Hospitalized Children, A study in 
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 19-22،ص 1376تهران،مهر  درمانی
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 14- 19کودکان،  بیماریهاي بینالمللی همایش کشور،سیزدهمین سال 3زیر  درکودکان ارزش کم تنقالت مصرف ،بررسی اکبر علی سیاري .14
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 بزرگداشت کنگره وپنجمین کشور،بیست ماهه 1- 23درکودکان   A+Dویتامین و آهن مکمل مصرف اکبر، علی سیاري .17
 727،ص 1383دکترمحمدقریب،اردیبهشت 

 ساالنه همایش(دکترمحمدقریب  بزرگداشت کنگره وششمین ،بیست1380کشورسال  ماهه 15-23درکودکان  روي اکبر،وضعیت علی سیاري .18
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 88خرداد  28-29کودکان  گوارش شایع بیماریهاي همایش چهارمین  - 56ص – Cاکبر،هپاتیت علی سیاري .29

 تهران- 88تیرماه  4-5-کودکان وسالمت تغذیه همایش – 2-5ص - سالم اکبر،کودك علی سیاري .30

 89اردیبهشتماه  18- 22- تهران-اطفال طب رایج مسائل همایش ویکمین سی - 136ص–اسهال  به مبتال کودك اکبر،ارزیابی علی سیاري .31

- تهران– 89دیماه  1-3کودکان  طب هاي اورژانس سراسري کنگره ششمین - 27ص –یبوست  به مبتال کودك ،ارزیابی اکبر علی سیاري .32
 شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه

 علمی انجمن- تهران-89خردادد  7و6کودکان  گوارش شایع بیماریهاي سمینار پنجمین – 15ص–رشدوتغذیه  اختالل اکبر،ارزیابی علی سیاري .33
 ایران وکبدکودکان گوارش

 علومپزشکی دانشگاه - 1389آبان  - درکودکان گوارش دستگاه بیماریهاي کنگره - 49ص  -ونوجوانان اولسرودرکودکان اکبر،کولیت علی سیاري .34
 ایران

 شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه -تهران- 89بهمن - درکودکان سمینارهپاتیت -ویلسون بیماري ودرمان اکبر،تشخیص علی سیاري .35

 گوارش علمی انجمن -تهران 90خرداد -وکبدکودکان گوارش بیماریهاي همایش ششمین -173ص - CFبیماري اکبر،درمان علی سیاري .36
 ایران وکبدکودکان

 با ایران کودکان تغذیه علمی انجمن -1390بهمن  -سال2زیر  کودکان سالمت،رشدوتغذیه کنگره - 40ص-درکودکان اکبر،چاقی علی سیاري .37
 شیرمادر با تغذیه ترویج انجمن همکاري

 هجدهمین - 13ص  -حاددرتهران گاستروآنتریت به مبتال درکودکانAگروه روتاویروس وآنالیزفلوژنتیک ژنتیکی تنوع ،بررسیاکبر علی سیاري .38
  1388آذر  -ایران وگرمسیري عفونی بیماریهاي کنگره

 به مبتال درکودکان روتاویروس [Ptype](VP4)فیلوژنتیکژنوتیپهاي وآنالیز RNA Electrophoreticالگوي اکبر،شناسایی علی سیاري .39
 1389دي  - ایران وگرمسیري عفونی بیماریهاي کنگره نوزدهمین -8ص  -حاددرتهران گاستروآنتریت

 - تهران در حاد گاستروآنتریت به مبتال درکودکان Aگروه روتاویروس الکتروفروتیپهاي[Ptype](VP4) ژنوتیپ اکبر،انسیدانس علی سیاري .40
 مشهد فردوسی دانشگاه -1389شهریور  - ایران شناسی زیست بینالمللی کنفرانس هارمینوچ سراسري کنفرانس شانزدهمین -470ص

 پزشکان انجمن ساالنه همایش(دکترمحمدقریب  بزرگداشت کنگره وسومین ،سی88درمان،ص  به مقاوم مزمن اکبر،یبوست علی سیاري .41
 91اردیبهشت  7- 10، )ایران کودکان

 پزشکی علوم ،دانشگاه1391درکودکان،خرداد  وتغذیه غذایی آلرژي ،همایش118-119سلیاك،ص  بیماري بالینی اکبر،تظاهرات علی سیاري .42
 کردستان

 گوارش علمی ،انجمن1391وکبدکودکان،خرداد گوارش شایع بیماریهاي همایش ،هفتمین12- 20وریدي،ص  اکبر،تغذیه علی سیاري .43
 کشور غذایی وصنایع اي تغذیه انیستیتوتحقیقات باهمکاري ایران وکبدکودکان

 کودکان طب شایع بیماریهاي اورژانسهاو همایش اکبر،هفتمین علی - سیاري .44
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 1393اسفند 

، یازدهمین کنگره تغذیه کودکان، فصلنامه علمی ، پژوهشی علوم  1-2سیاري علی اکبر، وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان در کشور، ص  .48
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  :ها  نامه پایان
  / دکترعلیاکبرسیاري: ،استادراهنما)انترن(،سیمااحمدي 76-77درکشوردرسالهاي  کزاز بررسی .1
 76- 78تحصیلی  سال

  :،استادراهنما )انترن ( گودرزي  درایران،علی 76سال  ازدواج درمتقاضیان تاالسمی شیوع بررسی .2
 76-78سالتحصیلی / اکبرسیاري  دکترعلی

 78- 79سالتحصیلی / اکبرسیاري دکترعلی: ،استادراهنما)انترن(عسگري  ،انورشریف77سال  ماالریادرایران شیوع میزان بررسی .3

 –اکبرسیاري  دکترعلی: اهنما ،استادر)رزیدنت(،دکتراحمداسفندیار  1375کشوردرسال  استان 9در  ساله 0-15درکودکان  بروزسرطان بررسی .4
 80- 81تحصیلی  سال

 . 83-84/ اکبرسیاري  دکترعلی: ،استادراهنما 1380درسال  درایران سال5زیر ومیرکودکان مرگ علل بررسی .5

 ویلسون بروسال،واریسالزوستر،کاوازاکی،مونوکلئوزعفونی،شیگال،کودکان سل به مبتال دربیماران کلینیکال ساب هپاتیت شیوع بررسی .6
 86- 78سالتحصیلی / بندپی  محسنی دکترحکیمه - 1385الیشهریور  1379مفیدازشهریور  دربیمارستان وجنس سن وتیفوئیدبرحسب

 86-87مفیدتهران،غالمرضامنافزاده،سالتحصیلی  کودکان دربیمارستان بدخیمی فاسیا پکتورال ساب وریدیمرکزي کاربردکاتترهاي نتایج ارزیابی .7

 86-87تحصیلی  ،دکترزریهاشمی،سال1383درکشوردرسال  سال صفرتاپانزده اندرکودک بروزسرطان بررسی .8

-87مرادي،سالتحصیلی  ،مهدي 1385مفیددرسال  دربیمارستان شده حاد،بستري تشناسایی اي،جه خطرتغذیه عوامل بندي درجه نظام تدوین .9
86  
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 88-89،سالتحصیلی )رزیدنت(یگانه  حساس شیرخوارگی،مهرنوش مقعدوکولیک تنگی بین ارتباط بررسی .10

 طی مفیدولقماندر بیمارستان به کننده ،مراجعه 1نوع  شیرین دیابت به مبتال درکودکان هلیکوباکترپیلوري عفونت ابتالبه شیوع میزان بررسی .11
 87-88،سالتحصیلی ) رزیدنت(آقایی  ،دکتراحسان 1387و  1386سالهاي 

  : ترجمه 
 1382زمستان  اول سینا،چاپ ابن فرهنگی توسعه تاسالم،انتشار زندگی ارتقاي. فقر کاهش 2002سال  سالمت جهانی گزارش .1

 1382زمستان  اول سینا،چاپ ابن فرهنگی توسعه ،انتشارات :روان  سالمت2001سال سالمت جهانی گزارش .2

  
  :کتاب  تألیف

 1383تهران ،شهیدبهشتی پزشکی علوم ناشردانشگاه،کودکان بیماریهاي جامع کتاب،اکبروهمکاران علی سیاري .1

 1383تهران ،پزشکی وآموزش درمان بهداشت ناشروزارت،آزاري کودك،فرزاد جاللی،نوبهاروحید،فرمحمدرضا معین،اکبر علی سیاري .2

 1383تهران ،پزشکی وآموزش درمان ناشروزارتبهداشت،دانشگاهها رؤساي اجالس برگزاري نامه شیوه،حسن،شمسزهرایی،اکبر علی سیاري .3

 1383تهران ،پزشکی وآموزش درمان وزارتبهداشت انتشارات،ناشرجداسازي یا ادغام درانتظارتداوم پزشکی آموزش،اکبر علی سیاري .4

 1384،شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه انتشارات، 5گفتار  - 2فصل -  جلداول - عمومی بهداشت جامع کتاب،اکبروهمکاران علی سیاري .5

 1381تهران ،پزشکی وآموزش درمان هداشت وزارتب انتشارات،وایران درجهان سالمت سیماي،اکبر علی سیاري .6

 پزشکی وآموزش درمان بهداشت وزارت ناشر، 1381بهمن ،قضاوت درآیینه بهداشت عملکردوزارت،محمدعلی مفتون،اکبر علی سیاري .7

  
  :علمی مجالت تحریریه باهیات همکاري
ü عالی درآموزش ریزي وبرنامه پژوهشی فصلنامه مدیرمسئول  
ü مشهد درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم مجله 

ü ارتش درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم مجله 

ü گلستان درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم مجله 

ü علمی هاي کنگره برگزاري 
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