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سوابق تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

  1372دکتر اي پزشکی عمومی، 

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

  1377دکتر اي تخصصی پزشکی اجتماعی، 

  

  :مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی

فیزیکوشیمیایی  -مقایسه اثر پودر سبوس گندوم و سبزیجات تازه بر کیفیات متابولیکی. دانشور کیومرث، عزیزي علی.1

  .131 -135:  34و 33؛ 1380بیماریهاي دستگاه گوارش و کبد ایران نشریه انجمن متخصصین . مواد دفعی در کولون

  .غفارى  پرویز، ناصرى پور مسعود، منصورى فیض اله ، الماسى على، عزیزى على، سیابانى ثریا، هاشمیان امیرحسین.2

 صلنامهف. 1378بررسى شیوع تغییر شکل بالینى زانو درجمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشاه 

  28 -32: 5)  3(؛  1380علمى پژوهشى بهبود 

عزیزي علی، الماسی علی، فخري  -3بررسی میزان ید نمک هاي طعا . عزیزي علی، الماسی علی، فخري محمود.3

؛ 1380فصلنامه علمی پژوهشی بهبود ). 1387(بررسی میزان ید نمک هاي طعام مصرفی در سطح شهر کرمانشاه . محمود

  13- 18:  5) 2(؛ 1380فصلنامه علمی پژوهشی بهبود ). 1387(صرفی در سطح شهر کرمانشاه  13- 18:  5) 2(

) 3(؛ 1382فصلنامه علمی پژوهشی بهبود . 1379میزان مرگ و میر استان کرمانشاه در سال . عزیزي علی، عبدلی غالمرضا.4

7  :17- 10  

نگرش زنان متاهل تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی میزان آگاهی و . عزیزي علی، امیریان فرهاد، امیریان مرضیه .5

 -210: 10)3(؛ 1387مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران ). 1383(جامعه نگر کرمانشاه در مورد استفاده ازنمک یددار

205  

بررسی شیوع فشار خون و رابطه آن با سن ، جنس و شاخص توده . عزیزي علی، عباسی محمدرضا، عبدلی غالمرضا.6

مجله غدد درون ). 1382(سال جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه  15درافراد باالي بدنی 

  323 -329: 10)4(؛ 1387ریز و متابولیسم ایران 

عزیزي علی، امیریان فرهاد، امیریان مرضیه مقایسه اثر سه روش آموزش پیشگیري از آلودگی به ویروس ایدز توسط .7

مجله دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم . آموزان دختر دبیرستانی زیع پمفلت بر آگاهی دانشهمساالن پزشک و تو

  5 -  12: 14)1(؛  1387) حیات(پزشکی تهران 



  

  :خالصه مقاالت در کنگره ها

شمیان عزیزى على، ناصرى پور مسعود، منصورى فیض اله، الماسى على، علیخانى افشین، فخري محمود، سیابانى ثریا، ها.1

خالصه مقاالت . نگاهى به فعالیت هاى عرصه آموزش پزشکى جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه . امیرحسین

  .235ص : ،کرمانشاه 1379آذر ماه  1-3. اولین کنگره بهداشت عمومى وطب پیشگیرى

ثریا، علیخانى افشین، هاشمیان فخري محمود، ناصرى پور مسعود، منصورى فیض اله، عزیزي علی، الماسى على، سیابانى .2

بررسى وضعیت کم خونى در جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشاه طى سال . امیرحسین

.39ص : ، کرمانشاه 1379آذر ماه   1-3.خالصه مقاالت اولین کنگره بهداشت عمومى وطب پیشگیرى.  1378

عزیزي علی، سیابانى ثریا، علیخانى افشین، هاشمیان امیرحسین،  ناصرى پور مسعود، منصورى فیض اله، الماسى على،.3

سال وباالترجمعیت تحت پوشش عرصه  45بررسى توزیع فراوانى رفلکس نورى غیرطبیعى درافراد . فخري محمود

-  18. خالصه مقاالت  دومین کنگره ملى بهداشت عمومى وطب پیشگیرى. 1378آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشاه 

274ص . ، کرمانشاه1380ماه آبان 15

. ناصرى پور مسعود، منصورى فیض اله، الماسى على، عزیزي علی، علیخانى افشین، سیابانى ثریا، هاشمیان امیرحسین.4

بررسى وضعى قندخون ناشتا،کلسترول،فاکتورهاى هماتولوژیک وآنالیزادراردرسالمندان تحت پوشش عرصه آموزش 

آبانماه  15- 18. الصه مقاالت  دومین کنگره ملى بهداشت عمومى وطب پیشگیرىخ. 1378پزشکى جامعه نگرکرمانشاه 

.118- 119ص . ، کرمانشاه1380

بررسی توزیع فراوانی بیماریهاي روانی در مراجعین سالمند مرکز روانپزشکی فارابی . ، عزیزي علیالهمنتظري نصرت .5

. ، کرمانشاه1380آبانماه  15- 18. ومى وطب پیشگیرىخالصه مقاالت  دومین کنگره ملى بهداشت عم. 1379کرمانشاه 

100ص 

فیزیکوشیمیایی  -مقایسه اثر پودر سبوس گندوم و سبزیجات تازه بر کیفیات متابولیکی. دانشور کیومرث، عزیزي علی .6

وزه داري و خالصه مقاالت کنگره ر. 1380ویژه نامه پائیز  مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. مواد دفعی در کولون

. 53ص : ، تهران 1380مهرماه  18- 20. سالمت

). 1381(رضایتمندي جامعه خدمت گیرنده عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر   کرمانشاه. الماسی علی، عزیزي علی.7

، تهران1382آذرماه  30. دومین همایش کشوري مدیریت جامع کیفیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بر حسب  پوسیدگی  (DMF)بررسی رابطه شاخص . ، مرادي شهین، عبدلی غالمرضایزي علیدانشور کیومرث، عز.8

 1مجله علمی پژوهشی طبیب شرق، ضمیمه شماره ). 1382(دندان با وضعیت تغذیه اي اطفال دبستانی شهر کرمانشاه 

.124ص : ، زاهدان1383بهمن  6- 8. دومین کنگره ساالنه اپیدمیولوژي. 1383زمستان 

کل کشور به تکیک منطقه،  84و  83بررسی میزان نرخ رشد و برآورد جمعیت سالهاي . غالمرضا، عزیزي علی عبدلی.9

، دانشگاه عالمه طباطبائی، 1383شهریور  4تا  2. خالصه مقاالت هفتمین کنفرانس آمار ایران. جنس و گروههاي سنی

.231ص: تهران

از خدمات ) ره(دي افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیبررسی میزان رضایتمن.  عبدلی غالمرضا، عزیزي علی.10

درمانی و مقایسه آن با رضایتمندي مستمري بگیران، بلز نشستگان و باز ماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در 

165ص  :، دانشگاه شیراز1385شهریور 2مرداد تا  31. خالصه مقاالت هشتمین کنفرانس آمار ایران. استان کرمانشاه



مطالعه اثر پودر سبوس گندم بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی مدفوع و متابولیسم . دانشور کیومرث، عزیزي علی.11

 13- 16. خالصه مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران. کولونوسیت یبوست مزمن در افراد مبتال به چاقی مرضی

.72ص : ، تبریز1385شهریور

ثر رژیم هاي غذائی کمی در مقایسه با اثر رژیم هاي غذائی کیفی در درمان مطالعه ا. دانشور کیومرث، عزیزي علی.12

.353ص :، تبریز 1385شهریور 13- 16. خالصه مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران. چاقی مرضی

ال مطالعه اثر سبزیجات تازه بر کیفیت فیزیکو شیمیائی مدفوع  و یبوست مزمن در افراد مبت. دانشور کیومرث، عزیزي علی.13

:تبریز. 1385شهریور 13- 16خالصه مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران، . به چاقی مرضی

به عنوان شاخص تن سنجی مهم در ارزیابی وضعیت  (BMI)دانشور کیومرث، عزیزي علی ارزیابی شاخص توده بدنی.14

ص : ، تبریز 1385شهریور 13-16.خالصه مقاالت نهمین کنگره تغذیه ایران. تغذیه اي کودکان دبستانی شهر کرمانشاه

148.

وضعیت زیست محیطی جمعیت تحت پوشش مرکز  درمانی شهید رجائی کرمانشاه در . الماسی علی، عزیزي علی.15

اردیبهشت ماه  1- 3. خالصه مقاالت اولین همایش کشوري استاندارد، توسعه  سالمت). 1384(مقایسه با استاندارد

. 26-27ص :، کرمانشاه 1386

بررسی اپیدمیولوژیک  به مواد مخدر در معتادین خود . احترام، عزیزي علی، امیریان مرضیه، امیریان فرهادابراهیمی .16

مجله طبیب شرق ویژه نامه چهارمین ). 82 -83(معرف مراجعه کننده به مرکز ترك اعتیاد بیمارستان فارابی کرمانشاه

119ص : ، زاهدان1387اردیبهشت ماه  24 -26. گنکره سراسري اعتیاد

در معتادین خود  Cو هپاتیت  Bایدز، هپاتیت /HIVشیوع . عزیزي علی، امیریان فرهاد، امیریان مرضیه، ابراهیمی احترام.17

مجله طبیب شرق ویژه نامه چهارمین ). 82 -83(معرف مراجعه کننده به مرکز ترك اعتیاد بیمارستان فارابی کرمانشاه

35ص : ، زاهدان1387اه اردیبهشت م 24 -26. گنکره سراسري اعتیاد

  

  :طرح هاي تحقیقاتی 

بررسی نیازهاي مربوط به سالمت جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید رجائیِ : مجري طرح تحقیقاتی.1

  .سازمان برنامه و بودجۀ استان کرمانشاه.  ت/م/81004:  شماره طرح. 1382کرمانشاه در سال )دولت آباد(

از خدمات درمانی و ) ره(تعیین میزان رضایتمندي افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی :مجري طرح تحقیقاتی.2

بازنشستگان وبازماندگان تحت پوشش سازمانِ تأمینِ اجتماعی دراستان , مقایسۀ آن با رضایتمندي مستمري بگیران 

  .استان کرمانشاه) ره(کمیتۀ امداد امام خمینی  0)1382(. کرمانشاه

دانشگاه علوم . ) 1381(روه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گارزیابی درونی : تحقیقاتیمجري طرح .3

  .پزشکی کرمانشاه

شماره ). 1378(بررسی میزان ید موجود در نمک هاي طعام مصرفی در سطح شهر کرمانشاه : مجري طرح تحقیقاتی.4

  .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛  78027: طرح

تعیین وضعیت عالئم رراهنمائی و رانندگی در منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی  و : تحقیقاتیمجري طرح .5

  .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛  84036: شماره طرح.  پیگیري رفع کمبودهاي آن

رجائیِ بررسی نیازهاي مربوط به سالمت جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید : مجري طرح تحقیقاتی.6

  .سازمان برنامه و بودجۀ استان کرمانشاه.  ت/م/81004:  شماره طرح. 1382کرمانشاه در سال )دولت آباد(



از خدمات درمانی و ) ره(تعیین میزان رضایتمندي افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی :مجري طرح تحقیقاتی.7

زماندگان تحت پوشش سازمانِ تأمینِ اجتماعی دراستان بازنشستگان وبا, مقایسۀ آن با رضایتمندي مستمري بگیران 

  .استان کرمانشاه) ره(کمیتۀ امداد امام خمینی  0)1382(. کرمانشاه

دانشگاه علوم . ) 1381(روه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گارزیابی درونی : مجري طرح تحقیقاتی.8

  .پزشکی کرمانشاه

شماره ). 1378(زان ید موجود در نمک هاي طعام مصرفی در سطح شهر کرمانشاه بررسی می: مجري طرح تحقیقاتی.9

  .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛  78027: طرح

تعیین وضعیت عالئم رراهنمائی و رانندگی در منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی  و : مجري طرح تحقیقاتی.10

  .انشگاه علوم پزشکی کرمانشاهد؛  84036: شماره طرح.  پیگیري رفع کمبودهاي آن

اجتماعی مناطق حاشیه نشین  کرمانشاه قبل از اجراي پروژه هاي  -ارزیابی وضعیت اقتصادي: همکار طرح تحقیقاتی.11

  ) .1384(بانک جهانی 

بررسی نیازهاي مربوط به سالمت جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی  : همکار طرح تحقیقاتی.12

  .ت ؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/م/81007:  شماره طرح).  1382.(کرمانشاه

). 1381(در اطفال دبستانی شهر کرمانشاه (BMI)با شاخص توده بدنی  DMFبررسی رابطه : همکار طرح تحقیقاتی.13

  .؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه80035: شماره طرح

: شماره  طرح). 1378(جامعه نگر کرمانشاه بررسی سالمت وبیماري در عرصه آموزش پزشکی: همکار طرح تحقیقاتی.14

  کرمانشاه ؛ دانشگاه علوم پزشکی 7705

  

  :راهنماي پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی . ارائه مدل مدیریتی براي کنترل نا آرامی هاي شب چهارشنبه سوري در شهر کرمانشاه. لقائی  علی.1

  1386دانشکده فرماندهی دانشگاه علوم انتظامی؛ . عزیزيدکتر علی : به راهنمائی. ارشد مدیریت بحران هاي شهري

بررسی علل عدم استفاده از روش هاي پیشگیري از بارداري به روش بحث متمرکز گروهی . صالح کوتاهی هدایت.2

(FGD) پایان نامه . در زنان واجدشرایط تنظیم خانواده مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی حاج دائی شهر کرمانشاه

  1386کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ . دکتر علی عزیزي: به راهنمائی. تراي عمومیدک

پایان نامه دکتراي ). ع(بررسی توزیع فراوانی علل سزارین در زنان تحت پوشش درمانگاه ثامن االئمه . رحمانی مهتاب.3

  1385کرمانشاه؛ کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی . دکتر علی عزیزي: به راهنمائی. عمومی

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان متاهل تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی . امیري فرهاد، امیریان مرضیه.4

دکتر علی : به راهنمائی. پایان نامه دکتراي عمومی. جامعه نگر کرمانشاه در مورد نحوه استفاده و نگهداري نمک یدار

  1383کرمانشاه؛ کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی . عزیزي

بررسی فراوانی شکایت اصلی بیماران مراجعه کننده به درمانگاههاي . زمانی شیوا  محمدعلی، سیاو شی  علی صفدر.5

. دکتر علی عزیزي: به راهنمائی. پایان نامه دکتراي عمومی. تخصصی عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه

  1383کرمانشاه،  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ 

رضایتمندي جامعه خدمت گیرنده عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر . کریمی راد  امیرحسین ، خانی آباد  شیال.٦

1381کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ . دکتر علی عزیزي: به راهنمائی. کرمانشاه


