نام :هستی
نام خانوادگی :مسیحای اکبر
آخرين مدرك تحصیلی :پزشک عمومی ،دکترای حرفه ای
وضعیت تاهل :مجرد
آدرس :تهران ،ولنجک ،خیابان شهید اعرابی ،پژوهشکده ی علوم غدد درون ريز و متابولیسم،
مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سالمت
تلفن ،33343422-349 :پست الکترونیکhasti.masihay.akbar@gmail.com :
شناسه محقق )0000-0001-9918-5815 :(Orcid ID
سوابق تحصيلي
-

پزشکی عمومی ،دانشگاه پزشکس شهید بهشتی ()4493-4433

 ديپلم تجربی ،دبیرستان پیوند ،گیالن ()4434-4432سوابق شغلي و عضويت در مجامع علمي
-

عضويت سازمان نظام پزشکی کشوری و انجمن پزشکان عمومی ايران (شماره نظام پزشکی 4493( )449444 :تا کنون)

-

پژوهشگر مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سالمت ،پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابولیسم ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ()4434-4492

-

پژوهشگر مرکز همگروهی سالمت کارکنان دانشگاه ايران ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ()4493-4491

-

پزشک عمومی ،مطب خصوصی ،گیالن ()4491-4494

-

پزشک اورژانس ،بیمارستان امام خمینی گرمسار ()4494-4493

توانمندی های زبان های خارجي و رايانه ای
-

زبان انگلیسی :پیشرفته (آيلتس آکادمیک  :3مهارت های شنیداری  ،3/4خواندن  ،3/4گفتاری  ،1نوشتن .)1

-

روش تحقیق و مقاله نويسی :پیشرفته.

-

نرم افزار های  SPSSو  :EndNoteکاربردی.

-

آمار :مقدماتی.

-

کامپیوتر :کاربردی.

مقاالت پژوهشي چاپ شده

1

1. Amiri P, Jalali-Farahani S, Masihay-Akbar H, Cheraghi L, Khalili D, Momenan A, Mirmiran P,
Ghanbarian A, Hedayati M, Hosseini-Esfahani F, Azizi F. The Effects of a Community-Based
Lifestyle Intervention on Metabolic Syndrome and Its Components in Adolescents: Findings of a
Decade Follow-Up. Metab Syndr Relat Disord 2018 Apr; 16(5):1-8.

2. Jalali-Farahani S, Amiri P, Masihay-Akbar H, Cheraghi L, Karimi M, Azizi F. Effects of a
Healthy Lifestyle Education on the Incidence of Metabolic Syndrome in Children during a 13Year Follow-up. Int J Behav Med 2018 Feb; 25 (1):131-140.

3. Kaboli M, Masihay-Akbar H, Gholami H, Jor Gholami M, Kheyrkhah H, Ramezani K,
Mirkarimi T, Ghavam M. Sterilized and unsterilized Urinary Catheter and the Urinary Tract
Infection in Hospitalized patients. Archives of Clinical Infectious Diseases. 2013 Oct.

مقاالت پژوهشي تحت داوری
1. Masihay-Akbar H, Amiri P, Jalali-Farahani S, Karimi M, Momenan A, Azizi F. The first
cigarette smoking experience and future smoking behaviors in adolescents undergoing a longterm behavioral intervention. Nicotine and Tobacco Reaserch (2020).
2. Amiri P, Masihay-Akbar H, Jalali-Farahani S, Mehrdad Karimi, Momenan A, Azizi F. The first
cigarette smoking experience and future smoking among adolescents with different parental risk:
A longitudinal analysis in an urban Iranian population. International Journal of Behavioral
Medicine (2020)

خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلي و بين المللي
:کنگره های ملي
:ارائه ی شفاهي
 سن اولین تجربه مصرف سیگار. عزيزی ف،ع. مومنان ا، کريمی م، جاللی فراهانی س، مسيحای اکبر ه، امیری پ.4
 نهمین کنگره. مطالعه آينده نگر قند و لیپید تهران:در نوجوانان با در نظر داشتن عوامل خطر والدی مرتبط با آن
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 .1امیری پ ،مسيحای اکبر ه ،ناصری پ ،جاللی فراهان س،خلیلی د ،قنبريان آ ،عزيزی ف .بررسی ارتباط سطوح
فعالیت بدنی با بروز پیامدهای قلبی-عروقی در بزرگساالن تهرانی :مطالعه قند و لیپید تهران .هفتمین کنگره ملی
پیشگیری و درمان چاقی ايران  1تا  3آبان ماه .4493
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