دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی

مشخصات فردی:

نام :جمیله
نام خانوادگی :امیرزاده ایرانق
1344
تاریخ تولد:
رشته تحصیلی :سالمت سالمندی
سطح تحصیالت :دکترای تخصصی ))Ph.D.
مرتبه علمی :استادیار
زمینه آموزشی و تحقیقاتی :آموزش بهداشت
بهداشت جامعه
بهداشت سالمندان
پست الکترونیکیJamileh.Amirzadeh@gmail.com :

آدرس:
ارومیه ،کیلومتر  11جاده سرو ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت عمومی
کد پستی 5717813967
تلفن044 -32752300 :
فکس044 – 32770047 :

سوابق تحصیلی:
مقطع

رشته تحصیلی

زمان تحصیل

محل تحصیل

پرستاری
بهداشت جامعه

1372-1367
1375-1372

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مالزی)(UPM

کارشناسی
کارشناسی ارشد
Medical Gerontology
دکترای تخصصی
کسب معدل 19 /19در مقطع دکترای تخصصی

2011-2015

سوابق اجرایی:










مسئول اتاق عمل بیمارستان طالقانی
مسئول اتاق عمل بیمارستان مطهری
سوپروایزر بیمارستان مطهری
مدیر گروه بهداشت عمومی
مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان
عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
عضو شورای پژوهشی و آموزشی دفتر امور بانوان
عضو کمیته برنامه ریزی  EDOدانشگاه علوم پزشکی
عضو شورای آموزشی و پژوهشی استانداری آذربایجانغربی

سوابق آموزشی:





دانشجوی برتر سال 1374و1375
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  1375تاکنون :
تدریس دروس تخصصی در مقطع دندانپزشکی بهشرح زیر:
سالمندشناسی
تدریس دروس تخصصی در مقطع کارشناسی بهشرح زیر:
بهداشت مادر
بهداشت کودکان
تنظیم خانواده
جمعیت شناسی
جمعیت و تنظیم خانواده
آموزش بهداشت و ارتباطات
اصول توانبخشی و پیشگیری سطح سوم
بهداشت عمومی
کمکهای اولیه
مصون سازی فعال انفعالی
بهداشت سالمندی

سوابق پژوهشی:







عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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مقاالت چاپ شده در مجالت بین المللی و علمی -پژوهشی:
 -1نوریه امیرزاده ،رحیم بقایی  ،جمیله امیرزاده .بررسی وضعیت تحصیلی  ،اقتصادی و اجتماعی در
کودکان شاهد در مقایسه با کودکان غیر شاهد در مدارس ارومیه  ،دانشکده پرستاری و مامایی 1377
 -2نوریه امیرزاده و جمیله امیرزاده .بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به لوسمی از نحوه
مراقبت کودك در مراجعه کنندگان به بخش خون اطفال بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال ،1379
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1380
 -3جمیله امیرزاده و نوریه امیرزاده  .بررسی رفتار بهداشتی زنان شاغل در بخش های درمانی بیمارستان
های شهرستان ارومیه نسبت به انجام  BSEو تست پاپ اسمیر  ،مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی1380
 -4جلیل امیرزاده  ،نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی متابولیسم هورمون ها در مقابل تروما در
بیمارستان شهید مطهری ارومیه ،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1380
 -5نوریه امیرزاده و جمیله امیرزاده  .مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت بر میزان آگاهی دانش آموزان
ازبیماری ایدز در مراکز پیش دانشگاهی  ،مجله :دانشکده پرستاری و مامایی 1383
 -6جمیله امیرزاده .بررسی اپیدمیولوژی بیماران دچار سوختگی در آذربایجانغربی ،مجله :دانشکده پرستاری
و مامایی1383
 -7جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده و شاکر ساالری .بررسی الگوی مصرف مواد غذایی بر اساس RDA
بین سالمندان شهر مجله :دانشکده پرستاری و مامایی 1384
 -8نوریه امیرزاده و الهام امیرزاده و جمیله امیرزاده  .بررسی فراوانی مشکالت سالمندی درافراد
سالمندبستری درمراکزآموزشی ودرمانی وخصوصی شهر مجله :دانشکده پرستاری و مامایی 1384
 -9نوریه امیرزاده و حمیده خلیل زاده و جمیله امیرزاده .ارتقای سطح سالمت و اصالح باورهای فرهنگی
مادران دررابطه با تعلیم و تربیت و انضباط کودکان به وسیله دو روش آموزش بهداشت درمراجعه کنندگان
به پایگاههای تحقیقات جمعیتی شهرستان ارومیه  .مجله :دانشکده پرستاری و مامایی 1384

 -10جمیله امیرزاده و نوریه امیرزاده و منصوره وظیفه اصل  .بررسی اثر بخشی آموزش پیشگیری از هپاتیت
 Bدر زنان باردار ساکن پایگاههای جمعیتی شهر ارومیه به منظور ارتقاء سالمت خانواده ،مجله :دانشکده
پرستاری و مامایی 1385
 -11نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده و حمیده خلیل زاده ارتقاء سطح سالمت دختران جوان با آموزش
روشهای پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی در ایدز  ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مجله :دانشکده
پرستاری و مامایی 1387
 -12رضا سالم صافی  ،جمیله امیرزاده  ،ناصر شیخی  ،بهرام نبی لو  ،سیدجواد موسوی بررسی نظرات
دانشجویان درخصوص عملکرداساتید راهنمای تحصیلی دانشکده های پرستاری و مامایی  ،بهداشت و
پیراپزشکی ارومیه  ،مجله سبز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388
 -13رضا سالم صافی  ،جمیله امیرزاده  ،ناصر شیخی  ،بهرام نبی لو  ،سیدجواد موسوی  ،آرام فیضی ،
قربانعلی ذوالفقاری بررسی عملکرد اساتید راهنمای تحصیلی دانشکده های پرستاری و مامایی  ،بهداشت
و پیراپزشکی ارومیه  ،مجله سبز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388
 -14جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده و جواد رسولی .بررسی مقایسه ای الگوی مصرف مواد غذایی در
جمعیت سالمندان شهر و روستاهای ارومیه ,ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه  ،سال دهم،
شماره 1391,1
15- Seyedeh Ameneh Motalebi, Jamileh Amirzadeh ranagh.Patients delay
in seeking medical care for acute myocardial infarction ymptoms.
RMJ. 2013; 38(2): 109-112.
16- Jamileh Amizadeh Iranagh, Seyedeh Ameneh Motalebi, Yoke Mun
Chan, Nurieh Amirzadeh Iranagh, Elham Amirzadeh Iranagh, Javad
Rasouli. Energy and macronutrient intakes in older urban and rural
;Iranian adults. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2014 Jul
45(4):949-55.
17- Seyedeh Ameneh Motalebi, Jamileh Amirzadeh Iranagh. Abbas
Abdollahi,Wai Kong .Applying of theory of planned behavior to
promote physical activity and exercise behavior among older adults.
Physical Education and Sport 12/2014; 4(4):562 - 568. DOI:
10.7752/jpes.2014.04087.
18- Amirzadeh Iranagh, J.Rahman, H. A.Motalebi,SA. Health Belief
Model-based intervention to improve nutritional behavior among
elderly women. Nutrition research and practice(Q2), 10(3), 352-358.
19- Jamileh Amirzadeh Iranagh sayyedeh Amane Motallebi.The Effect of
Health Belief Model Based on Education Intervention on Physical
Activity of Elderly Women. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2016,
13(12): 1050-1058

ب  -کتابهای چاپ شده:
 بهداشت سالمندان مدیریت منابع بهداشتیج -مقاالت ارائهشده در همایشهای تخصصی بینالمللی و داخلی:
 -1نوریه امیرزاده  ،شیرین معنوی  ،جمیله امیرزاده .آموزش کنترل درد توسط خود بیمار و مقایسه آن با
سایر روشهای کنترل درد .سمینار سراسری آموزش به مددجو  ،ارومیه 1375 -
 -2نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده  ،حمیده خلیل زاده .بررسی میزان آگاهی دانشجویان از مساله جهیزیه
از دیدگاه اسالم در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،همایش سراسری ازدواج دانشجویی و راهکارها
،اصفهان 1378 -
 -3جمیله امیرزاده  ،سهیال ربیعی پور  ،مجید منافی  ،نوریه امیرزاده  .بررسی برخی صفات مشخصه
خانواده های مطلقه در شهرستان ارومیه سال ,1378نخستین همایش سراسری علل و پیامد های طالق,
اصفهان – 1378
 -4جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده .بررسی نحوه خواستگاری از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی
شهرستان ارومیه ,همایش سراسری ازدواج  ,اصفهان –1378
 -5جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده .بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دررابطه با تاثیر تشابه
خصوصیات فردی والدین با خصوصیات فردی همسر درازدواج  ,سمینار سراسری ازدواج استان اصفهان ,
اصفهان 1378-
 -6سهیال ربیعی پور  ،جمیله امیرزاده  ،مجید منافی .بررسی اختالف سنی و سطح تحصیالت زن و شوهر
در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه ,اولین همایش ازدواج ,ارومیه – 1378
 -7سهیال ربیعی پور  ،الهام شکیبا زاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی مقایسه شیوع و نوع ازدواج فامیلی
وتفاوت آنها در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه  ,اولین همایش ازدواج  ,ارومیه – 1378
 -8نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی تاثیر گیاه سولنجان بر سنگهای کلسترولی کیسه صفرا در
شهرستان ارومیه سال ,1379اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی ,تهران 1379
 -9نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی میزان حاملگی های ناخواسته زنان شهری و روستایی استفاده
کننده از روشهای خوراکی و مکانیکی تنظیم خانواده در شهرستان ارومیه ,سمینار سراسری شهر اراك
,اراك – 1379
 -10جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده .بررسی دانش  ،نگرش و عملکرد زنان شهری و روستایی نسبت به
استفاده از پیشگیری کننده های مکانیکی و خوراکی تنظیم خانواده در شهرستان ارومیه ,سمینار
سراسری شهر اراك 1379 -

 -11جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده .بررسی میزان نگرانی پرسنل بهداشتی و درمانی از ابتالء به ایدز در
بیمارستانهای شهرستان ارومیه در سال , 1379اولین سمینار استانی ایدز در مامایی ,ارومیه 1379
 -12جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده  ،سهیال ربیعی پور .بررسی نظرات مادران و دختران شهری و روستایی
نسبت به دوران نامزدی در شهرستان ارومیه ,اولین همایش ازدواج ,ارومیه 1379 -
 -13سهیال ربیعی پور  ،مریم مسگرزاده  ،جمیله امیرزاده .مراقب های الزم زن باردار  HIVمثبت ( شامل
مراقبتهای دوران بارداری  ،زایمان و پس از زایمان ) ,اولین سمینار استانی ایدز در مامایی ,ارومیه 1379
 -14سهیال ربیعی پور  ،جمیله امیرزاده  HIV.و حاملگی ,اولین سمینار استانی ایدز در مامایی ,ارومیه
آذر ماه 1379
 -15نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده  .بررسی اختالالت رفتاری کودکان شاهد در مقایسه با کودکان غیر
شاهد در مدارس شاهد شهرستان ارومیه  ,چهارمین سمینارسراسری بهداشت روانی و اختالالت رفتاری
کودکان ونوجوانان  ,زنجان  27-29مهرماه 1379
 -16نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی میزان آگاهی مردان شهری از ایدز و راههای انتقال آن
درشهرستان ارومیه سال ,1379اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری  ,کرمانشاه  1-3آذر
ماه 1379
 -17نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی آگاهی مردان شهری ازنحوه استفاده کاندوم برای پیشگیری از
باردای وانتقال ایدزدر شهرستان ارومیه ,اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری ,کرمانشاه
 3-1آذرماه 1379
 -18جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده  ،فرحناز اشرفی زاده .بررسی مقایسه ای وضعیت دوران بارداری و نتایج
حاملگی در زنان روزه دار و غیر روزه دار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مطهری شهرستان ارومیه در سال
,1379کنگره روزهداری و سالمت,تهران  18-20مهر ماه 1380
 -19جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده .بررسی فراوانی حضور در اجتماعات مذهبی در بیماران مر تکب
خودسوز ی بیمارستان امام خمینی ارومیه سال (, )1378-1379اولین همایش بین المللی نقش دین در
بهداشت روان  ,تهران  27-30فروردین ماه 1380
 -20نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده  .بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به لوسمی از نحوه
مراقب کودك  ,کنگره سراسری تحقیقات سرطان ارومیه  ,ارومیه  28-25اردیبهشت 1380
 -21جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده  .بررسی رفتار بهداشتی زنان شاغل در بخش های درمانی بیمارستان های
شهرستان ارومیه نسبت به انجام  BSEو تست پاپ اسمیر در سال  , 1379کنگره سراسری تحقیقات
سرطان ارومیه ,ارومیه  28-25اردیبهشت 138.
-22

نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به تشنجات ناشی از
تب از نحوه کنترل تب در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال ,1379کنگره سراسری آموزش
مددجو ,بوشهر  1-2اردیبهشت 1380

-23

سهیال ربیعی پور ،جمیله امیرزاده .بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در خانم های باردار مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی ارومیه,کنگره سراسری آموزش مددجو,بوشهر  1-2اردیبهشت 1380

 -24جلیل امیرزاده  ،نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی متابولیسم هورمون ها در مقابل تروما در
یمارستان شهید مطهری ارومیه,ششمین کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم ,تهران 17-14
مهر 1380
 -25نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .بررسی تاثیر نقش خانواده و گروه همسال در گرایش جوانان به
استعمال سیگار در دانشگاه علوم پزشکی ,همایش سراسری اعتیاد چالشها و درمانها ,زنجان  8-10آبان
1381
 -26نوریه امیرزاده  ،جمیله امیرزاده .ارتقای سطح سالمت و اصالح باورهای فرهنگی مادران در رابطه با
تعلیم و تربیت و انضباط کودکان به وسیله دو روش آموزش بهداشت در مراجعه کنندگان به پایگاههای
جمعیتی شهرستان ارومیه در سال ,1382سمینار سراسری بهداشت زنان سنندج – 1382
 -27جمیله امیرزاده  ،نوریه امیرزاده  .بررسی مقایسه ای تغییرات  Body Imageو نیاز مراقبی زنان
حامله اول زا و چند زا  ,همایش سراسری مفاهیم پرستاری  ,گرگان  13-12آذر 1382
 -28سهیال ربیعی پور ،جمیله امیرزاده .بررسی تاثیر سه روش مداخله در کاهش فقر آهن در زنان در سنین
باروری  .سال 1382
 -29جمیله امیرزاده ،نوریه امیرزاده ،فرحناز اشرفی زاده .بررسی مقایسه ای تغییرات  Body Imageو نیاز
مراقبتی زنان حامله اول زا و چند زا  .سال 1382
 -30جمیله امیرزاده  ، .نوریه امیرزاده .بررسی  BMIو دریافت درشت مغذی ها در مقایسه با RDAدر
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