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 دانشجویان کارشناسی ارشد:مشاوره پایان نامه تحصیلی 

مه . بررسی اثر برناسارا مالحت خواه  . استاد مشاور پایان نامه تحصیلی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه2

آموزشی تغذیه مبتنی بر روش اعتقاد بهداشتی بر قند خون ناشتا هموگلوبین گلیکوزیله ، شاخص مقاومت به انسولین، 

 .192413سیستولیک و دیاستولیک افراد مبتال به دیابت نوع پروفایل لیپیدی، فشارخون 

وزش تغذیه . بررسی اثر آمشهرام فکوری نیا . استاد مشاور پایان نامه تحصیلی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه1

کم خون ، آهن و فریتین سرم زنان باردار دچار hbبر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی ، نگرش و نمایه های 

 2417خونی فقر آهن در شهر ارومیه. 
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 استاد داور پایان نامه هاي تحصیلی دانشجویان پزشکی: 

 استاد داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای محسن پتکچی -2

 استاد داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای حبیب محمدپور -1

 استاد داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای محمود مهربخش -4

 داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای صالح قادرزادهاستاد  -3

 استاد داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای میالد قادری -7

 استاد داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای جعفرصادق محمدی ترکان -7

 استاد داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای سعید انوری -5

 ایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای پرویز آهنگراستاد داور پ -1

 استاد داور پایان نامه تحصیلی دانشجوی پزشکی آقای کوچری -1

 ارزشیابی و نیکنامی طراحی الدین شمس دکتر -پورحاجی فاطمها دکتر دانشجوی تحصیلی نامه پایان داور استاد .23
 از مثبت امیلیف سابقه با زنان فیزیکی فعالیت رفتار در بهداشتی عمل فرآیند رویکرد مدل بر مبتنی آموزشی برنامه

 پستان سرطان

 

 :سوابق  پژوهشی 
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Rezapour, Investigation of the prevalence of intestinal parasitic infections in primary 

school students in the villages of Baranduzchay area of Urmia city in 2007. Journal of 

Urmia Medical Sciences University” (Pippi 81), Fall 2010, No. 3 

 ه نماز دانشگاه علوم پزشکی ارومیهستاد اقام "در سومین همایش استانی برترین های نماز "راهکارهای جذب دانشجو به نماز . 4

Strategies for attracting students to prayer, Baratali Rezapour  "In the third provincial 

conference of the best prayers" of Urmia University of Medical Sciences 

در تربیت زندانیان. نویسندگان: براتعلی رضاپور و رضا نارون. دومین همایش سراسری علمی تخصصی  NHتاثیر روش . 3
 .مقاله فارسی.2451سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دیماه 
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 )مجله پزشکی ارومیه( "بررسی وضعیت جمع آوری و دفع مواد زائد بیمارستانهای استان آذربایجان غربی ". 7

5. Hassan Nanbakhsh, Alireza Saeifar, Reza Pourali, Baratali Rezapour, Investigation 
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