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  :مشخصات فردي
 براتعلي: نام

 رضاپور قهرمانلو :نام خانوادگي
    1342: تاريخ تولد

 بهداشت آموزش : رشته تحصيلي
 فوق ليسانس: سطح تحصيالت

  مربي :مرتبه علمي
  رتقاء سالمتآموزش بهداشت و ا  :آموزشي و تحقيقاتي زمينه

 UBaratalir@yahoo.comU :پست الكترونيكي
 

  :آدرس
 بهداشت عموميگروه ، دانشكده بهداشت ،پرديس دانشگاه علوم پزشكي اروميه ،جاده سرو 11كيلومتر  ،اروميه

 5717813967كد پستي  
   044 -32752300      :تلفن

 044 – 32770047   :فكس
 
 
 

mailto:Baratalir@yahoo.com�


 :سوابق تحصيلي

 
 :سوابق اجرايي

  سال 4مدير گروه بهداشت عمومي بمدت 
 دبير شوراي انضباطي بدوي دانشجويان دانشگاه 

 
 :سوابق آموزشي

  تاكنون 1369عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از سال 
 :پزشكي حرفه ايدوره هاي كارداني، كارشناسي و دكتراي زير در تدريس دروس 

 براي دانشجويان پزشكي 1شت بهدا -1
 براي دانشجويان پزشكي 3بهداشت  -2
 براي دانشجويان پزشكي 4بهداشت  -3
 جامعه شناسي  -4
 آموزش بهداشت -5
 جامعه شناسي عمومي و روستايي  -6
 كمكهاي اوليه  -7
 تكنولوژي آموزشي  -8
 كارآموزي بهداشت عمومي  -9

 جمعيت و تنظيم خانواده  -10
 بهداشت فردي و همگاني   -11
 بهداشت   -12
 ت سالمندان بهداش  -13
 ايمن سازي فعال و انفعالي -14

 
 )دوره اكسترني(تدريس در كارگاههاي آموزشي پزشكي اجتماعي براي دانشجويان پزشكي 

 )(PHCآموزش جلب مشاركت مردم در ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه  -1
 تئوري و عملي (EPI)ايمن سازي و واكسيناسيون و زنجيره سرد  -2
 )(PHC آموزش بهداشت  و ارتباطات در ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه -3

 

 محل تحصيل زمان تحصيل رشته تحصيلي مقطع

 شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي  1362-1366  پرستاري )ناپيوسته( كارشناسي

 مدرس تربيتدانشگاه  1366-1369 بهداشت آموزش  ارشد كارشناسي
 اصفهانلوم پزشكي دانشگاه ع در حال تحصيل و ارتقاء سالمت بهداشت آموزش دكتراي تخصصي



 )دوره انترني(تدريس در كارگاههاي آموزشي پزشكي اجتماعي براي دانشجويان پزشكي 
 )(PHC نظارت و ارزيابي ارائه خدمات بهداشتي -1
 (Health Education)نظارت و ارزيابي ارائه برنامه هاي آموزش بهداشت  -2
 (EPI)و ارزيابي برنامه هاي گسترده ايمن سازينظارت  -3

 
 :كارآموزي و كارورزي

 ) دوره اكسترني(آموزش عملي در كارآموزي بهداشت دانشجويان پزشكي  -1
 ) دوره انترني(آموزش عملي در كارورزي بهداشت دانشجويان پزشكي  -2

 
 تدريس در كارگاههاي آموزشي مصوب بازآموزي پزشكان

 پايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان پزشكي مورد از 26استاد مشاور 
 

 :وهشيژسوابق  پ

  دانشكده بهداشت و پيراپزشكيعضو شوراي پژوهشي 
 

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

روده اي در دانش آموزان مدارس ابتدايي روستاهاي منطقه  –بررسي شيوع آلودگيهاي انگلي  -1
 )مجله پزشكي اروميه(يه باراندوزچاي شهرستان اروم

مجله پزشكي (بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستانهاي استان آذربايجان غربي  -2
 )اروميه

 
 تاليف و تدوين كتاب

 تاليف و تدوين كتاب درسي جمعيت و تنظيم خانواده چاپ اول -1
 تاليف و تدوين كتاب درسي جمعيت و تنظيم خانواده چاپ دوم -2
 كتاب درسي آموزش بهداشت براي دانشجويان بهداشت محيطتاليف و تدوين  -3
 تاليف و تدوين كتاب درسي بهداشت سالمندان -4
 .تاليف و تدوين كتاب درسي اصول بهداشت محيط -5
 تاليف و تدوين كتاب درسي مراقبت از بيمار  -6
 تاليف و تدوين كتاب درسي اصول و مباني جامعه شناسي -7
 اسالمتدوين و تدوين كتاب درسي بهداشت در  -8

 
 


