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 :سوابق تحصيلي

 
 :سوابق اجرايي

 مدير گروه بهداشت عمومي 
 مشاور رياست دانشگاه در امور بانوان 

 
 :سوابق آموزشي

  تاكنون 1375عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از سال : 
  شرح زير هب مقطع كارشناسيدر تدريس دروس تخصصي: 

 و كودك بهداشت مادر
 تنظيم خانواده

 جمعيت شناسي
 بهداشت و ارتباطاتآموزش 

 اصول توانبخشي و پيشگيري 
 بهداشت عمومي

 كمكهاي اوليه
 مصون سازي

 مصون سازي فعال انفعالي
 
 :وهشيژسوابق  پ

 دانشكده بهداشت عضو شوراي پژوهشي 
  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه 
  عضو شوراي آموزشي و پژوهشي استانداري آذربايجانغربي 

 
 :پژوهشي -علمي و بين المللي شده در مجالت مقاالت چاپ

بررسي وضعيت تحصيلي، اقتصادي و اجتماعي در كودكان . جميله اميرزادهرحيم بقايي،  اميرزاده،نوريه  -1
  1377دانشكده پرستاري و مامايي  ، شاهد در مقايسه با كودكان غير شاهد در مدارس اروميه 

 محل تحصيل زمان تحصيل رشته تحصيلي مقطع

 تبريز دانشگاه علوم پزشكي 1367-1372  پرستاري  كارشناسي
 تبريزدانشگاه علوم پزشكي  1372-1375 )بهداشت جامعه(پرستاري ارشد كارشناسي

 مالزي - دانشگاه پوترا در حال تحصيل سالمند شناسي دكتراي تخصصي



نيازهاي آموزشي مادران كودكان مبتال به لوسمي از نحوه بررسي  .جميله اميرزادهنوريه اميرزاده و  -2
، 1379مراقبت كودك در مراجعه كنندگان به بخش خون اطفال بيمارستان امام خميني اروميه در سال 

  1380مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه   

اي درماني بيمارستان بررسي رفتار بهداشتي زنان شاغل در بخش ه. و نوريه اميرزاده  جميله اميرزاده -3
، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي، و تست پاپ اسمير  BSEهاي شهرستان اروميه نسبت به انجام 

1380  

بررسي متابوليسم هورمون ها در مقابل تروما در  .جميله اميرزادهجليل اميرزاده ، نوريه اميرزاده ،  -4
  1380 ،غدد درون ريز و متابوليسم ايران  ، مجلهبيمارستان شهيد مطهري اروميه

مقايسه تاثير دو روش آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي دانش آموزان  . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده و  -5
  1383  ،دانشكده پرستاري و مامايي: مجله ، ازبيماري ايدز در مراكز پيش دانشگاهي 

دانشكده پرستاري : مجله، ار سوختگي در آذربايجانغربيبررسي اپيدميولوژي بيماران دچ .جميله اميرزاده -6
  1383و مامايي

 RDAبررسي الگوي مصرف مواد غذايي بر اساس نوريه اميرزاده و شاكر ساالري  ، جميله اميرزاده -7
  1384دانشكده پرستاري و مامايي : بين سالمندان شهر مجله

ررسي فراواني مشكالت سالمندي درافراد ب . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده و الهام اميرزاده و  -8
  1384 مامايي دانشكده پرستاري و: مجلهسالمندبستري درمراكزآموزشي ودرماني وخصوصي شهر 

ارتقاي سطح سالمت و اصالح باورهاي فرهنگي . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده و حميده خليل زاده و  -9
به وسيله دو روش آموزش بهداشت درمراجعه كنندگان  مادران دررابطه با تعليم و تربيت و انضباط كودكان
  1384دانشكده پرستاري و مامايي : جلهم .به پايگاههاي تحقيقات جمعيتي شهرستان اروميه 

بررسي اثر بخشي آموزش پيشگيري از هپاتيت . و نوريه اميرزاده و منصوره وظيفه اصل  جميله اميرزاده -10
B دانشكده : مجله،يتي شهر اروميه به منظور ارتقاء سالمت خانواده در زنان باردار ساكن پايگاههاي جمع

  1385پرستاري و مامايي 

ارتقاء سطح سالمت دختران جوان با آموزش و حميده خليل زاده  جميله اميرزاده ،نوريه اميرزاده  -11
ده دانشك: مجلهروشهاي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي در ايدز ، دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

  1387پرستاري و مامايي   

بررسي نظرات ، ناصر شيخي ، بهرام نبي لو ، سيدجواد موسوي  جميله اميرزادهرضا سالم صافي ،  -12
دانشجويان درخصوص عملكرداساتيد راهنماي تحصيلي دانشكده هاي پرستاري و مامايي ، بهداشت و 

  1388مجله سبز دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،  پيراپزشكي اروميه 

، ناصر شيخي ، بهرام نبي لو ، سيدجواد موسوي ، آرام فيضي ،  جميله اميرزادهرضا سالم صافي ،  -13
بررسي عملكرد اساتيد راهنماي تحصيلي دانشكده هاي پرستاري و مامايي ، بهداشت قربانعلي ذوالفقاري 

  1388 مجله سبز دانشگاه علوم پزشكي شيراز، و پيراپزشكي اروميه  


