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دکتر سید رضا خطیبی در سال ١٣٧٨ دوره پزشکی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران به پایان رساند. در سال ١٣٩١ موفق به 
اخذ گواهی دانشنامه عالی بهداشت عمومی (MPH) از دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید. در سال ١٣٩٩ از پایان نامه دکتری 
خود با عنوان"بررسی اثرتغییرات درتخصیص یارانه سوخت برپیامدهای سالمتی ناشی ازآلودگی هوا درکشورایران" در دانشگاه علوم 
پزشکی ایران با نمره بیست دفاع نموده است. ایشان ازشهریور سال ١٤٠٠ به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت در دانشگاه علوم 

پزشکی تربت حیدریه مشغول به فعالیت میباشند.

 عالقهمندی های پژوهشی 

 بررسی و محاسبه بار بیماریهای مختلف
 بیماریهای مزمن غیرواگیر از جمله سرطان ها و دیابت

 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر سالمت
 آلودگی هوا و عوارض سالمتی ناشی از آن

(HIA) مطالعات ارزیابی اثر سالمت 

 خالصه سوابق آموزشی و پژوهشی

١٧ عنوان مقاله منتشر شده در مجالت تخصصی، ١٥ عنوان طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه
علوم پزشکی تربت حیدریه، تدریس دروس اپیدمیولوژی، بیماریهای شایع کودکان، بیماری شناسی، بیماریهای داخلی، زبان عمومی 
و زبان تخصصی پزشکی برای مقاطع کارشناسی (١٤٠١-١٣٨٦)، مشاوره یک عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 

(در حال انجام) و... 

خالصه سوابق اجرایی

مدیرگروه مبارزه با بیماریها و معاون فنی معاونت بهداشتی (١٣٩٤-١٣٨٦)، دبیر آموزش مداوم دانشگاه ( از ١٣٨٦ تا کنون)، رئیس 
مرکز کوهورت دانشگاه ( از ١٤٠٠ تا کنون)، مسئول بسته پاسخگویی اجتماعی ( از ١٤٠٠ تا کنون)، مدیرگروه اپیدمیولوژی و آمار 
زیستی ( از ١٤٠٠ تا کنون)، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی (١٤٠١) عضو شورای پژوهشی دانشگاه ( ١٤٠٠ تا کنون) 
، عضو کمیتههای اخالق و آموزش در دانشگاه، عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت ( از ١٤٠٠ تا کنون)، معاون آموزشی 

سازمان نظام پزشکی تربت حیدریه ( از ١٤٠٠ تاکنون)، دادیار سازمان نظام پزشکی تربت حیدریه



خالصه افتخارات و دستاوردها

رتبه ١٧٢ کنکور سراسری علوم تجربی (١٣٧١)، پژوهشگر برتر دانشگاه (١٣٩٨)، اخذ نمره کامل (٢٠) از پایان نامه دکترای 
اپیدمیولوژی، گذراندن دوره مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت، موفقیت در دوره وازکتومی بدون تیغ جراحی، ارائه سخنرانی در کنگره 
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