
  رزومه

  ابهر-1342:سال و محل تولد                            نوروز علی عزیزخانی:    نام و نام خانوادگی 

ل ومسئ –کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت استان : شغل فعلی و سازمان محل کار 

  دانشگاه علوم پزشکی-دبیرخانه سیاستگذاري سالمت استان

  سال فراغت   دانشگاه محل تحصیل   )از دیپلم به بعد  به ترتیب( رشته تحصیلی 

  1365  اموزشکده عالی ساري  کاردانی بهداشت عمومی

دانشکده بهداشت دانشگاه   کارشناس بهداشت عمومی

  علوم پزشکی تهران

1371  

دانشکده بهداشت دانشگاه   کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

  علوم پزشکی تهران

1375  

  )ترتیب زمانی رعایت شود( سوابق شغلی 

کارشناس مسئول واحد بیماري ها ي  -3مسئول مرکز بهداشتی درمانی اسفرورین -2مسئول مرکز بهداشتی درمانی شال -1

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه اي  -5کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان تاکستان  - 4شهرستان تاکستان

  مسئول دبیرخانه سیاستگذاري سالمت استان - 7س مسئول  تغذیه مرکز بهداشت استانکارشنا - 6مرکز بهداشت استان 

  

  )اعم از اجرایی یا تحقیقاتی (سوابق اجراي پروژه ها 

  همکار یا مجري یا مشاور: سمت در پروژه   سال اجرا  عنوان کامل پروژه

  مجري استانی  1377  طرح سالمت و بیماري

  مجري  1384- 1389  بیرستانی و راهنماییطرح اهن یاري دختران نوجوان د

  مجري  1383- 1389  سال 6طرح مشارکتی و حمایتی کودکان زیر 

  مجري  1385- 1389  طرح تامین یک وعده غذاي گرم در مهد روستاها

  ناظر  1391-1392  مستند سازي برنامه جامع سالمت قزوین 

  

  )سال و آدرس انتشار-عنوان(علمی منتشر شده  کتب ومقاالت 

  سال انتشار  عنوان فعالیت  ردیف

  1387  تالیف کتاب مدیریت تغذیه در بحران  1

  1386  تالیف کتابچه تغذیه تکمیلی  2

  1376  ماهه در روستا هاي شهرستان تاکستان 24- 35انجام بررسی وضع تغذیه و بعضی عوامل موثر بر آن در کودکان    3

  1387  تالیف مقاله نقش مصرف ماهی در بروز سرطان    4

  1388  سال استان قزوین  6تالیف مقاله نقش غذاي کمکی و آموزش در افزایش وزن کودکان زیر   5

  1388  ساله استان 8- 10تالیف مقاله بررسی کمبود ید از طریق آزمایش بیوشیمیایی در کودکان   6

ال س 10در   مقاله علمی که در هفته نامه هاي محلی به چاپ رسیده است 15تالیف حد اقل   7

  اخیر

  



  

  

  جوایز و سایر سوابق

مورد تشویق بابت همکاري با رادیو ) 5(پنج 

  و تلویزیون  استان قزوین 

  سال اخیر 5در   مدیر کل صدا و سیماي استان

  1385  معاون سالمت وزارت بهداشت ودرمان  تشویق با بت اجراي طرح مشارکتی و حمایتی

تشویق بابت اجراي طح یک وعده غذاي گرم 

  در مهد روستا ها

مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقر 

  زدایی وزارت رفاه

1386  

  1384  رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین  تشویق بابت فعالیت در کنترل وبا

  1387  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  تشویق با بت اجراي طرح مشارکتی و حمایتی

  1387  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  تشویق با بت ارتقاء شاخص هاي تغذیه

تشویق بابت طرح ارزشیابی اماکن بین راهی 

  استان

  1384  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  1374  رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان  تشویق بابت اجراي طرح فلج اطفال

تقاء سطح علمی و فرهنگی تشویق بابت ار 

  دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر

  1388  رئیس دانشگاه آزاد ابهر

تشویق بابت همکاري در  اجراي واکسیناسیون 

  همگانی سرخک و سرخجه

  1382  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تشویق بابت توسعه و ترویج مصرف ماهی و 

  سایر آبزیان

  1387  ن قزوینرئیس جهاد کشاورزي استا

  1388  رئیس سازمان آموزش و پرورش قزوین  تشویق بابت ارتقاء سالمت دانش آموزان

  1388  رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین  تشویق بابت همکاري در تدوین طرح جامع سالمت

  1388  رئیس دانشگاه علوم پزشکی  همکاري در بر گزاري هفته سالمت

ماکن بین راهی تشویق بابت اجراي طرح ارشیابی ا

  استان

  1384  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  1387  معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت استان قزوین  انتخاب کارشناس نمونه دانشگاه علوم پزشکی

  1389  وزیر بهداشت ودرمان  انتخاب به عنوان دوستدار سالمت کشوري

      

  سوابق تدریس

  سال تدریس  عنوان

  تا کنون 1383از سال   در دانشگاه آزاد اسالمی ابهر تدریس 

  1383- 1384  تدریس در دانشکده پرستاري ابهر

  تاکنون 1383از سال   ساعت 1000تدریس در آموزشگاه هاي اصناف فریس و البرز تقریبا 

  تاکنون  1385از سال   تدریس در کالس هاي هالل احمر

  تا کنون 1368سال  از  تدریس در کالس هاي اداري براي پرسنل 
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