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-2431سال و محل تولد :                           نوروز علي عزیزخانينام و نام خانوادگي :    

 ابهر

مشاور رییس دانشگاه سرپرست معاونت امور اجتماعي،شغل فعلي و سازمان محل كار : 

 قزوین دانشگاه علوم پزشکي-ل دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استانومسئو

 سال فراغت  دانشگاه محل تحصیل  لي رشته تحصی

 2431 اموزشکده عالي ساری كارداني بهداشت عمومي

 2432 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران كارشناس بهداشت عمومي

 2431 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران كارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذیه

 سوابق شغلي 

 دبیر ستاد برنامه ریزی دانشگاه -22 بهداشتي و درماني اسفرورین مسئول مركز -2

            مدیر پایش برنامه عملیاتي دانشگاه -21 مسئول مركز بهداشتي درماني شال -1

 عضو اندیشگاه سالمت دانشگاه -24 تاكستان مسئول واحد بیماری ها ی شهرستان  -4 

 عضو كمیته دیده باني دانشگاه -23 كستان مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان تا -3

             عضو كمیته شهردار مروج سالمت استان -21  مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مركز بهداشت استان -1

 عضو كمیته راهبری طرح جامع سالمت استان-23 مسئول واحد تغذیه مركز بهداشت استان -3  

 عضو كمیته پیام رسان دانشگاه -23 معاونت بهداشتيعضو كمیته نظام پیشنهادات  -3 

مشاور رییس دانشگاه و مسئول دبیرخانه سیاستگذاری -8 

 سالمت استان
 مسؤول كمیته آموزش و پژوهش هیات پزشکي ورزشي استان -28

پژوهشگر و عضو شورای عالي مركز تحقیقات عوامل  -9 

 اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه

 مه استراتژیک معاونت توسعه دانشگاه علوممشاور برنا -29

 پزشکي 

 سرپرست معاونت امور اجتماعي دانشگاه -11 دانشگاه HSRعضو شورای  - 21

 

 

 



 سوابق اجرای پروژه ها )اعم از اجرایي یا تحقیقاتي (
 

 سال اجرا عنوان
سمت در پروژه : همكار يا مجري 

 يا مشاور

 ری استانيمج 2433 طرح سالمت و بیماریاجرای 

 مجری 2483-2494 طرح اهن یاری دختران نوجوان دبیرستاني و راهنمایياجرای 

 مجری 2484-2494 سال 3طرح مشاركتي و حمایتي كودكان زیر 

 مجری 2481-2494 طرح تامین یک وعده غذای گرم در مهد روستاهااجرای 

 ریمج 2483 اجرای طرح ارزیابي تغیرات الگوی مصرف روغن و نوشابه

 مجری 2483 سال استان 3طرح بررسي شاخص های تن سنجي كودكان زیر 

 مجری 92و  81سال  بررسي وضعیت ریز مغذی ها در استان)پورا(اجرای 

 یکي از مجریان 2483-2493 برنامه جامع سالمت قزوین  اجرای

 مجری 2491 تدوین واجرای بسته آموزشي مدیریت تغذیه خانوار 

های اموزشي آموزشگاه های اصناف در ارتقای بررسي اثر كالس 

 اگاهي و عملکرد بهداشتي متصدیان و كارگران مراكز مواد غذایي
 مجری 2489

بررسي آگاهي،نگرش و عملکرد تغذیه ای خانوار های تغذیه ای 

 شهری وروستایي و كاركنان بهداشتي ردهخ های مختلف
 مجری استاني 

 مجری 83-94 دانش آموزاناجرای طرح پایش ساالنه ید ادرار 

 مجری 2494 دبیر اجرایي همایش ره یافت های طرح جامع سالمت و راه آیند

 همکار 2491 تدوین سند سالمت اجتماعي استان قزوین

 همکار 2492 تدوین سند امنیت غذایي استان

 همکار 2491 سال  1تدوین الگوی سورویالنس تغذیه كودكان زیر 

 مسؤول تا كنون 2483اهم نامه اجرای پروژه های سالمت محور با انعقاد حدود یکصد تف



 

 دستگاه های اجرایي

 همکار 2491 تدوین سند غیر واگیر استان

 مسؤول 2493 تدوین سند اجتماعي شدن دانشگاه

 

 سال و آدرس انتشار(-علمي منتشر شده )عنوان كتب ومقاالت 
 

 عنوان فعالیت ردیف
 سال انتشار

 

 2483 تاب مدیریت تغذیه در بحرانتالیف ك 2

 2483 تالیف كتابچه تغذیه تکمیلي 1

4 
ماهه در روستا های  13-41انجام بررسي وضع تغذیه و بعضي عوامل موثر بر آن در كودكان  

 2433 شهرستان تاكستان

3  
 تالیف مقاله نقش مصرف ماهي در بروز سرطان 

2483 

 2488 سال استان قزوین  3در افزایش وزن كودكان زیر  تالیف مقاله نقش غذای كمکي و آموزش 1

 2488 ساله استان 8-21تالیف مقاله بررسي كمبود ید از طریق آزمایش بیوشیمیایي در كودكان  3

 2492 پرسمان طرح جامع سالمت استان قزوین كتاب تالیف 3

 1118 تالیف دو مقاله در بیستمین گنگره بین المللي تغذیه كودكان 8

 2491 ( دانشگاه علوم پزشکي قزوین2491-2499تالیف كتاب برنامه استراتژیک سوم) 9

21 
 (2491-2491انتشار شاخص های دیده باني سالمت دانشگاه)

 همکار

22 
 (2491-2493انتشار شاخص های دیده باني سالمت دانشگاه)

 همکار

سال  21در  به چاپ رسیده است واک دانشگاه و پژ مقاله علمي كه در هفته نامه های محلي 31تالیف حد اقل  21
  اخیر



 جوايز و ساير سوابق
 

( مورد تشویق بابت همکاری با رادیو و 1پنج)
 سال اخیر 1در  مدیر كل صدا و سیمای استان تلویزیون  استان قزوین

 2481 معاون سالمت وزارت بهداشت ودرمان تشویق با بت اجرای طرح مشاركتي و حمایتي

بابت اجرای طح یک وعده غذای گرم در تشویق 
 مهد روستا ها

مدیر كل دفتر مطالعات اجتماعي و فقر 
 زدایي وزارت رفاه

2483 

 تشویق بابت فعالیت در كنترل وبا
 2483 رئیس دانشگاه علوم پزشکي قزوین

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي  تشویق با بت اجرای طرح مشاركتي و حمایتي
 قزوین

2483 

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي  تشویق با بت ارتقاء شاخص های تغذیه
 قزوین

2483 

تشویق بابت طرح ارزشیابي اماكن بین راهي 
 استان

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي 
 قزوین

2483 

 تشویق بابت اجرای طرح فلج اطفال
 2433 رئیس دانشگاه علوم پزشکي زنجان

ح علمي و فرهنگي تشویق بابت ارتقاء سط
 2488 رئیس دانشگاه آزاد ابهر دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر

تشویق بابت همکاری در  اجرای واكسیناسیون 
 همگاني سرخک و سرخجه

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي 
 قزوین

2481 

تشویق بابت توسعه و ترویج مصرف ماهي و سایر 
 آبزیان

 2483 رئیس جهاد كشاورزی استان قزوین

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

2488 

تشویق بابت همکاری در تدوین طرح جامع 
 سالمت

 2488 رئیس دانشگاه علوم پزشکي قزوین

 2488 رئیس دانشگاه علوم پزشکي همکاری در بر گزاری هفته سالمت

ن راهي تشویق بابت اجرای طرح ارشیابي اماكن بی
 استان

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي 
 قزوین

2483 

معاون بهداشتي ورئیس مركز بهداشت  انتخاب كارشناس نمونه دانشگاه علوم پزشکي
 استان قزوین

2483 

 انتخاب به عنوان دوستدار سالمت كشوری
 2489 وزیر بهداشت ودرمان

 2493 رئیس دانشگاه بابت تالش صادقانه

 تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه تقدیر بابت
 2493 رئیس دفتر رئیس دانشگاه

تقدیر بابت رتبه اول در ارزابي عملکرد دبیرخانه 
 های ساغ استان ها

قائم مقام معاون اجتماعي وزیر و 
 رئیس دبیرخانه شورای عالي سالمت

2491 

 تقدیر بابت همکاری
رئیس خانه مشاركت مردم در سالمت 

 استان
2491 

 2491رئیس شبکه بهداشت ودرمان بوئین  یر بابت هفته سالمتتقد



 زهرا
 2491 رئیس روابط عمومي دانشگاه تقدیر بابت همکاری با ماهنامه پژواک

تقدیر بابت همکاری با هیات پزشکي ورزشي 
 استان

  

ترویج "تقدیر بابت برگزاری كارگاه دوروزه كشوری
 "مباني و كاربست مولفه های اجتماعي سالمت

 2493 رئیس دانشگاه

 2493 رئیس دانشگاه علوم پزشکي زنجان تقدیر بابت مشاركت در جلسه هم اندیشي

 2493 استاندار تقدیر بابت ارتقای شاخص های سالمت استان

تشویق بابت كسب رتبه قابل تقدیر دانشگاه در 
 بین دانشگاههای علوم پزشکي كشور

 2493 معاون برنامه ریزی وزیر

ابت همکاری با هیات پزشکي ورزشي تشویق ب
 استان

 2493 رئیس هیات استان

تشویق بابت بازدید كارشناسان سازمان بهداشت 
 جهاني

 2493 مشاور اجرایي رئیس دانشگاه

 سوابق تدريس

 سال تدريس عنوان

 تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي ابهر
 تا كنون 2484از سال 

 2484-2483 تدریس در دانشکده پرستاری ابهر

 تاكنون 2484از سال  ساعت 2111تدریس در آموزشگاه های اصناف فریس و البرز تقریبا 

 تدریس در كالس های دوره های تغذیه در بحران هالل احمر
 تاكنون 2481از سال 

 تدریس در كالس های اداری برای پرسنل ادارات استان ودانشگاه علوم پزشکي
 تا كنون 2438از سال 

 دانشگاه علوم پزشکي قزوین تدریس در

 تا كنون 2491

 

 n.azizkhani87@gmail.comپست الکترونیک :              4431233  -19211812183شماره تلفن مستقیم :                       

 


