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 دکتر نرجس خلیلیرزومه    

 :تحصیلیسوابق  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران( -)مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت جمعیت 6931تا  6931از سال  پسا دکتری 

 :6911 - 6936دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  -پزشکی اجتماعی دکترای تخصصی 

  ،6911 - 6931دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 

 عضویت: 

 عضو انجمن پزشکی اجتماعی ایران 

 عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

 

  تدریسسوابق 

 کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده مسئول درس 

 مسئول درس اصول خدمات سالمت  

 تا  6931از سال  در دانشگاه علوم پزشکی ایران انگلیسی( -تدریس اصول جمعیت شناسی و خانواده )بین الملل

 کنون

  تا کنون 6931در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران تدریس 

  تا کنون 6931در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال تدریس اصول خدمات سالمت 

 تا کنون 6931از سال  کارآموزی پزشکی اجتماعی و خانواده زتدریس  مباحثی ا 

 تا کنون 6931از سال  تدریس  مباحثی از کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده 

 تا کنون 6931از سال  26 ,آداب پزشکیزتدریس  مباحثی ا 

  تا کنون 6931از سال  4و  9تدریس  مباحثی از آداب پزشکی 

 تا کنون 6931از سال  برگزاری ژورنال کالب دستیاران پزشکی اجتماعی و خانواده 

 گواهی تدریس در دوره آموزشی تخصصی  آداب پزشکی، 1و9و6س پزشکی اجتماعی و علوم سالمت تدریس درو

 تهران مخدر، مواد با مبارزه ستاد ،6931"آشنایی با راهبردها و برنامه های درمان اعتیاد"

  تخصصی ، دوره آموزش 31، مرداد "تبیین روش های ارزیابی سریع وضعیت مصرف مواد در استان های کشور"تدریس

 ویژه کارشناسان درمان دبیرخانه ستاد و شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور

  کارآموزان یا کارورزان  برایدر دوران رزیدنتی مباحثی و علوم سالمت مباحثی از دروس پزشکی اجتماعی تدریس 

 های علمیکارگاهشرکت در 

  مرکز مشاوره و 11/3/31تا  9/1/31، "های زندگی برای بزرگساالن تربیت مربی برای آموزش مهارت"شرکت در کارگاه ،

 خدمات روانشناختی سگال
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 اقتصاد سالمت با محوریت  " شرکت در کارگاهMicroeconomics" مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت ، 31، آبان

 ایراندانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمعیت، 

  مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت 31شناسی در پژوهش های کیفی، مرداد و شهریور روزه روش  1شرکت در کارگاه ،

 تهران، ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران، ،جمعیت

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، معاونت اجتماعی 31مرداد ماه  3و  1، "مهارت های زندگی"شرکت در کارگاه دو روزه

 بهداشتی درمانی ایران

 Applied Survival Analysis in Demographic and Health Studies, 6-7 July 2019, 

Preventive Medicine and Public Health Research Center, Iran University of Medical 

Sciences. Tehran, Iran 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران،  6931تیر  66، "روش تدریس مقدماتی"شرکت در کارگاه 

  شرکت در کارگاه تولید فیلم های آموزشی با نرم افزارCamtasia ،1-4  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 6931تیر ماه 

  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،  6931تیر  9شزکت در کارگاه موضوعات داغ برای پژوهش 

 Applied Data Mining: Introduction to Unsupervised Learning Concepts, Iran University 

of Medical sciences, , Tehran, Iran, 12 January 2019 

  مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت جمعیت33دی ماه "ارزیابی اقتصادی در سالمت"روزه  1شرکت در کارگاه ، 

 Application of Multivariate Regression Models in Demographics and Health Studies, , 

2018, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 Good Clinical Practice in clinical trials, 2018, Iran University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran 

 Drug Treatment and Rehabilitation, INCAS, 2016, Tehran, Iran 

 ،6931انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، تهران، شرکت در کارگاه مرور نظام مند و متاآنالیز مقدماتی  

 Certificate of attendance in four-day training workshop on “Drug Treatment Data 

Collection”2013,Tehran, Iran 

 Certificate of attendance in “Master class on science editing”, Isfahan University of 

Medical Sciences, 2011, Isfahan, Iran 

 

  6931، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، "طراحی پرسشنامه"شرکت در کارگاه آموزشی  

 شرکت در کارگاه آموزشیSPSS ،6913، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت مرجع (Reference Manager،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،) 6913  

 آشنایی با روش رفرنس نویسی با نرم افزار  "شرکت در کارگاه آموزشیEndNote" 6913 اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه 

 6911 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، "روش تحقیق و پروپوزال نویسی"شرکت در کارگاه آموزشی  

 6911تهران،  کیپزش علوم دانشگاه "انواع مطالعات پژوهشی متدولوژی تحقیق،" کارگاه در شرکت 

 6911 تهران، پزشکی علوم دانشگاه "مقدمات پژوهش" کارگاه در شرکت 

  6911 ،(کانسر انستیتو) تهران پزشکی علوم دانشگاه سرطان تحقیقات مرکز "اصول طب تسکینی"شرکت در کارگاه 

 6911هران، ت پزشکی علوم دانشگاه "بهره گیری از منابع الکترونیکی کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیوه" کارگاه در شرکت 
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 6911 تهران، پزشکی علوم دانشگاه "سیستماتیک مرور با آشنایی" آموزشی کارگاه در شرکت 

  6911تهران،  پزشکی علوم دانشگاه"چگونه مقاله بخوانیم"شرکت در کارگاه 

 6911تهران،  پزشکی علوم دانشگاه"جستجوی منابع الکترونیک"شرکت در کارگاه 

 Certificate of attendance in the palliative care workshop, 2007 

 Certificate of participation in Integrated Digital Library Workshop, Tehran University of 

Medical science, 2006, Tehran, Iran 

 

 :همایش های علمی 

 ،6931شرکت در کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران    

  31مرداد  61-61در کنگره سراسری سالمت زنان و خانواده، تهران، شرکت 

 راهکارهای طبابت بالینی پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در  یک روزه شرکت در کنفرانس

 ، مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت جمعیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران31بهمن ، کودکان و بزرگساالن

  6931تهران،دانش اعتیاد، بین المللی شرکت در کنگره   

 Certificate of participation Regional Advocacy and Capacity Building on HIV/AIDS, 

Care, Treatment and Support in Prison setting, United Nation Office on Drug and Crime 

(UNODC), Tehran, 14-17 August 2016 

 تهران6931، ولین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیرشرکت در ا ، 

 تهران6931در کنفرانس یک روزه پیشگیری و کنترل هیپرلیپدمی در بالغین،  شرکت ، 

 6931انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن علمی روانپزشکان ایران، تهران،  سالیانه شرکت در همایش 

  ،6931تهران،شرکت در کنگره دانش اعتیاد 

 ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران6931 ،"ماده مخدر کرکودیل و اعتیاد به آن"شرکت در همایش پژوهشی ، 

 6934انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن علمی روانپزشکان ایران، تهران،  سالیانه شرکت در همایش 

 6934 "تئوری منطقه ادغام دیدگاه ها، اصالح سیاست های کلی نظام و برنامه ششم توسعه"شرکت در همایش پژوهشی ،

 ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران

  ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شرکت در کنگره دانش اعتیاد با رویکرد سالمت خانواده

 6934تهران،
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 Certificate of participation at International Congress on Addiction Science, 2014, Tehran, 

Iran 

 واد آشنایی با روش مشاوره رفتاری کاهش مصرف مواد و خطر در درمان مصرف کنندگان م"شرکت در همایش پژوهشی

 ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران6939 "(BDRCمحرک )

 ستاد ،6931 "مطالعه اثربخشی بالینی مدل ماتریکس در درمان سوء مصرف کنندگان مواد" پژوهشی همایش در شرکت 

 تهران مخدر، مواد با مبارزه

 ستاد 6931 "در استان کرمان تحلیل روایتی چگونگی معتاد شن در افراد وابسته به مواد " پژوهشی همایش در شرکت 

 تهران مخدر، مواد با مبارزه

 Certificate of the master class on science editing, Continuous Professional Development 

module in general medicine, research methodology, and science communication, 2011, 
Isfahan, Iran 

  انستیتو ) مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران "طب تسکینی برای پزشکان عمومی"شرکت در کنفرانس

 6911 کانسر(،

 ،6911)انستیتو کانسر(، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت در همایش تازه های سرطان ریه 

  ،مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شرکت در سمینار تازه های تشخیصی و درمانی سرطان های شایع پوست

 6911 )انستیتو کانسر(، تهران

 ،تیتو )انس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت در کنفرانس مراقبت و حمایت از بیماران سرطانی

 6911 کانسر(،

 6911تهران،  پزشکی علوم دانشگاه "ژنتیک بالینی" شرکت در کنفرانس ادواری 

  6911 تهران، پزشکی علوم دانشگاه "کنگره سرطان پستان " در دومینشرکت 

 Certificate of attendance in the New Thoughts of Cell Biology &Genetic Symposium, 

2006 

 

 Certificate of participation at International Conference of Childhood Cancer, Cancer 

Institute Research Center, Tehran, 2006 

 ،6911تهران،  پزشکی علوم دانشگاه شرکت در کنفرانس تازه های سرطان پروستات 

 ،مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران شغل و سرطان در ایران، شرکت در اولین کنگره ملی محیط زیست 

 6911 )انستیتو کانسر(،

 انستیتو) تهران پزشکی علوم دانشگاه سرطان تحقیقات مرکز سرطان، شرکت در سمپوزیوم جنبه های مولکولی بیماری های 

 6911 ،(کانسر

 6911 تهران، پزشکی علوم شرکت در کنفرانس تازه های سارکوم نسج نرم، دانشگاه 

 

 :دوره های آموزشی 
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  مواد مخدر استان دوره آموزش تخصصی ویژه کارشناسان درمان دبیرخانه ستاد و شوراهای هماهنگی مبارزه با شرکت در

 ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران6931ها ،

  مرکز ملی مطالعات اعتیاد، تهران، ایران، "درمان و بازتوانی اعتیاد "دوره آموزشی ضمن خدمت منطقه ای در خصوص ،

 6931سال 

  غربالگری  حمایت اجتماعی،نگرش نوین در درمان اعتیاد: اصول و قواعد درمان و "شرکت در سومین دوره آموزش تخصصی

 ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران6934،"و شیوه های نظارت بر مراکز اقامتی و مراکز درمان

  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، نهاد ریاست "آشنایی با راهبردها و برنامه های درمان اعتیاد "دوره آموزشی شرکت در ،

 6931جمهوری، تهران، ایران، سال 

 کوتاه مدت آموزشی دورهت در شرک" SPSS 6911 معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران، "مقدماتی 

 

 :مدرک زبان 

  شرکت در آزمونMHLE  31، اردیبهشت در این آزمون 19و کسب نمره 

 Certificate of successfully completed a course of General English based on a syllabus of 

Summit 2B, Int. published by Pearson-Longman,  2013 

 Certificate of successfully completed a course of General English based on a syllabus of Top 

Notch 3B, Int. published by Pearson-Longman, 2012 

 Certificate of successfully completed a course of Upper Intermediate based on a syllabus of 

Headway books published by Oxford University press, 2005 

 

 های اجرایی:تجربه 

 راهکارهای طبابت بالینی پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و مدیریت اضافه وزن و چاقی در کنفرانس  " عضو کمیته اجرایی

 سالمت جمعیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات طب پیشگیری و 31بهمن ، "کودکان و بزرگساالن

 ایت های اجتماعی، از سال )نهاد ریاست جمهوری(، اداره کل درمان و حم پزشک متخصص، ستاد مبارزه با مواد مخدر

  6931 تا 6936

 6911تا  6914محقق مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران )انستیتو کانسر(، از سال و  پزشک عمومی 

 6914تا  6919مرکز بهداشتی درمانی شهرستان تفت، از سال  عمومی، پزشک 

  6931،  "تدوین سند جامع درمان و حمایت های اجتماعی کشور "راهبری  –عضو کمیته علمی 

  راهنمای سیاست ها و رویکردهای درمان سوء مصرف و وابستگی به مواد "بازخوانی مجدد، اصالح و انطباق متن با منابع

 "ایران محرک در

  ،1عضو کمیته اجرایی اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران، تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی-

 6911خرداد  1

 ،تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی6911 آبان 61-63 عضو کمیته اجرایی دومین کنگره سراسری سرطان پستان ، 
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 آبان  3- 3 للی سرطان کودکان، موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان، تهران،عضو کمیته اجرایی کنگره بین الم

6911 

 

 های علمی:پروژه 

  ررسی ارتباط وضعیت پاندمیب" اجراییهمکار COVID-19 با شاخص های مقررات بین المللی سالمت (IHR)  و

 "توسعه انسانی در کشورهای منتخب

  اجتماعی در پاندمی کرونا -ارتباط آن با عوامل اقتصادیوضعیت سالمت روان و  "مجری پروژه " 

  و  رفتارها ها، : بررسی تغییرات در میزان6933طرح تحقیقاتی با عنوان پیمایش باروری شهر تهران " اجراییهمکار

 (، )در حال اجرا"ترجیحات باروری و فرزند آوری

  بهبود کیفیت آن از دیدگاه دستیاران دوره بالینی و بررسی چالش های درس روش تحقیق و راهکارهای " اجراییهمکار

 )در حال اجرا( "اساتید: یک مطالعه کیفی

  در حال اجرا("33وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهرستان مالرد در سال بررسی "همکار اجرایی( ، 

  اجرا(، ) در حال "33بررسی شیوع تاخیر رشد داخل رحمی در استان تهران در سال "همکار اجرایی 

  بومی سازی شاخص های پایش و ارزشیابی مراکز درمان با داروهای آگونیست در  بومی سازی"همکار اجرایی طرح

 ) همکاری با دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان( "ایران

  مرور نظام مند مداخالت مبتنی بر محل کار جهت افزایش فعالیت فیزیکی کارکنان"همکار اجرایی طرح" 

  بررسی میزان ماندگاری بر درمان افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و عوامل مرتبط با آن، مرور "اجرایی طرحهمکار

 )در حال انجام("سیستماتیک و متا آنالیز

  در " طراحی مدل مداخله ای جهت افزایش فعالیت فیزیکی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران"همکار اجرایی طرح(

 حال انجام(

  همکاری با  "در ایران عوامل مرتبط با مرگ در نوزادان متولد شده نارس بررسی الگوی جغرافیایی و"طرح همکار اجرایی(

 در حال انجام( -اداره نوزاردان وزارت بهداشت

 بررسی و تعیین علل مرده زایی در اتوپسی و مقایسه آن ها با موارد مشابه ثبت شده در سامانه ایمان طی  "مجری پروژه

 )همکاری مشترک مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت جمعیت با پژوهشگاه ابن سینا(" 39-31سال های 

  بروز، علل و عوامل خطر مرده زایی و ارائه نظام ثبت و کمیته بررسی موارد مرده زایی: بررسی "راه اندازی  پروژهمجری

  "راهکارهای پیشگیری
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 نظارت، پایش و ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد با داروهای  طراحی و اجرای آزمایشی نظام "همکار اجرایی طرح

 در حال انجام(- همکاری با دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )"آگونیست

 Cancer Incidence in Tehran Metropolitan Area, second report of Tehran population-based of 

cancer registry,1998-2001.(As abstractor and data collector) 

 :همکاری های بین المللی 

 Situation analysis of neonatal health care services and mortality surveillance 

programme in Iran (Administrative colleague, 2017-2018) 

 Reviewing Maternal Morbidity Surveillance Program in Iran (Administrative 

colleague, 2018) 

 Developing neonatal health strategic plan and costed operational plan (2018-2022), 

WHO registration ( Administrative colleague) 

 

 :عنوان پایان نامه تخصصی 

  اجتماعی در کیفیت زندگی و درد بیماران مبتال به کانسر پستان با راهبردهای  –ارزیابی تاثیر مدل روانشناختی

 مقابله ای ناسازگارانه

 :عنوان پایان نامه دکترای حرفه ای 

  ه شاهد در شهر اصفهان در سالساله چاق با گرو 61-61بررسی مقایسه ای فراوانی افسردگی در کودکان و نوجوانان 

6911  
 

 افزاری:های کامپیوتری و نرممهارت 

 ICDL 

 SPSS 

 ENDNOTE  

 Camtasia 

 MAXQDA 
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Using ICP-OES Technique: A Risk Assessment Study. Khalili N, Akrami Mohajeri 

F, Askari E, Hashemi SS, Banihashemi F, Sarrami S, F, Pourramezani, Khalili Sadrabad E. 

Journal of Environmental Health and Sustainable Development 5 (2), 1010-1015. 

 

 Stillbirth in Iran and associated factors (2014-2016): A population-based study. Khalili N, 

Heidarzadeh M, Habibelahi A, Tayefi B, Ramezani M, Rampisheh Z, Tehrani-Banihashemi 

A, Mirbaha F, Raji F, Babaee E, Taghizadeh Asl R, Moradi-Lakeh M, Naghavi M, Mokdad 

AH. Med J Islam Repub Iran. 2020 (25 Apr); 34:38. https://doi.org/10.34171/mjiri.34.38 
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 :برگزاری کارگاه در سطح ملی 

 ( 66اسفند  7و  6کارگاه کشوری سیستم ثبت مرده زائی برای مسئولین ثبت ستادی دانشگاه های علوم پزشکی کشور) 

 اردیبهشت  32)کشوربرای بیمارستان های منتخب   مانیثبت زا نیمسئول یبرا یثبت مرده زائ ستمیس یکارگاه کشور

67 ) 

  و به صورت ویدئ کشوربیمارستان های منتخب   مانیثبت زا نیمسئول یبرا یثبت مرده زائ ستمیسکارگاه کشوری

 (67اسفند  36کنفرانس )

 :برگزاری کارگاه در دانشگاه 

  وم پزشکی ایراندانشگاه عل 69دی ماه  32در تاریخ  "مقدماتیروش تحقیق  "برگزاری کارگاه یک روزه 

  :سایر 

  7931تالیف پروتکل اجرایی مرده زایی 

  7931ترجمه اطلس ناهنجاری های نوزادان 

  ترجمه کتاب“NURTURING CARE FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT” 

 داوری و مشاوره پایان نامه ها و پروپوزال ها 

 


