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لیست عنوان پایان نامه های دانش آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها  

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 ردیف  نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه  چکیده 

 1 عباس استاد تقی زاده  در شهر تهران ایدر برابر بال یتاب آور زانیسنجش م 

 2 جواد بابایی  ی عیطب یای در بال ریواگ یها یماریب تیریعملکرد مد یابیارز 

انتخاب محل   یبرا  ییایاطالعات جغراف  ستمیبر س  یمدل مبتن  کی  هیارا 

 اردوگاه و سرپناه موقت پس از زلزله
 3 احمد سلطانی 

الگو برا  برآورد تعداد ب  ی اب یمکان    یارائه  در   ازیمورد ن  اریس  مارستانیو 

 ک ی ستیوریه  کردیبا رو تهایو فور ا یپاسخ به بال
 4 محمدجواد مرادیان 

و ارتباط آنها با    ا یحافظ سالمت در بال   ی درباره رفتارها  ی عموم  ی باورها 

 رفتارها در شهر تهران نیا
 5 مهدی نجفی 

شب  یانسان   یریپذ  بیاس  یابیارز  از  استفاده  افزار   یساز  هیبا  در   ینرم 

کلر در منطقه شورآباد شهر   گاز  : انتشاریمطالعه مورد  ،ییایمی حوادث ش

 ی ر

 6 فرین فاطمی 

هوا    ی از آلودگ  ی بر مراجعات اورژانس ناش  می اقل  رییتغ  ریتاث  یساز  هیشب 

 2030در شهر تهران تا سال 
 7 حامد محمدی 

 8 شاندیز مصلحی یعیطب یای در بال یالملل نیبشردوستانه ب یکمک ها یسنجش اثربخش 

در حوادث و    مارستاها یب  یاضطرار  هیتخل   یریگ  میسامانه تصم  یطراح 

 ا یبال
یعقوبی طاهره   9 

 10 قاسم موسوی  رانیا یعیطب یای در بال ی کیزیف یمدل ارائه خدمات توانبخش  نییتب 

ارز  یطراح  فرمانده  یابیابزار  هدا  یسامانه  مراکز  در   اتیعمل  تیحادثه 

 بحران 
 11 پریا بهرامی 

زائر  یاحتمال  ینیب  شیپ   یمدل ساز  و    یبه مراکز درمان  ماریب  نیانتقال 

 نیگسترده اربع یی گردهما در ازیبرآورد خدمات سالمت مورد ن

سیدمحسن حسینی 

 بروجنی 
12 

مصدومان حوادث با    عیجهت توز  یریگ  میتصم  بانیپشت  ستمی توسعه س 

 انبوه  انیقربان
 13 محمدرضا خواجه امینیان 

ها  یاثربخش  یبررس  برنامه  در  افغان  پناهنده  مردان  مشارکت    ی مدل 

 یبارور یجنس بهداشت یامدهایبر پ  یبهداشت بارور
 14 مرجان دلخوش 

بحران کالن شهر تهران    تیریمد   ی و آزمون سامانه سنجش آمادگ  یطراح 

 در حوزه سالمت
 15 بهناز رستگارفر 

ناش  مرگ  خطر  احتمال  یبراورد  زلزله  تاث  یاز  و  تهران  بر   ریشهر  آن 

 مختلف یوهایسنار اساس بر نیفرحزاد: تخم یرسم ریسکونتگاه غ 
 16 ثریا فتح الهی 

  ی در کشور جمهور  ا یبال  اژیدر تر  یریگ  میتصم  القیچهارچوب اخ  نییتب 

 رانیا یاسالم
 17 وحید قنبری 

 18 لیال محمدی نیا  یعیطب ی ایکودکان در بال یابزار تاب آور یو روانسنج یطراح ن،ییتب 
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هوا  یبررس  و  آب  پ   ییمخاطرات  عروق   یقلب   ی امدهایو  شهر   یو  آن در 

 رشت 
 19 محمدتقی مقدم نیا 

نظام سالمت به منظور استقرار شواهد محور    یاستگذاریس  یبرا  لیتحل 

 در جمهوری اسالمی ایران  سی پار میاقل رییتوافقنامه تغ
 20 عارفه موسوی 

 21 آرزو یاری  ران یدر ا لیاز س ی عوامل موثر بر مرگ ناش یبررس 

 22 شیوا صالحی گرد و غبار در شهر اهواز  ده ی با پد یسازگار  یها وهیسنجش سطح و ش 

 ی: مطالعه موردرانیا  یمارستانهایب  یتاب آور  شیو پا   یابیارائه سامانه ارز 

 زد ی یمارستانهایب
 23 سعید فالح علی آبادی 

  ی برا  یامداد  یکاالها  یساز  رهیذخ  شیپ   یو ارائه مدل مل  تیوضع  یبررس 

 تهران  در یعیطب ی ایبه بال ییپاسخگو
 24 مهراب شریفی سده 

اجرا   یاستگذاریس  یبرا  لیتحل  سندا  یجهت  سالمت    یسند  نظام  در 

 ران یا یاسالم یجمهور
 25 هما یوسفی 

ناش  یطراح  آوارگان  موقت  اسکان  از   یمدل  استفاده  با  منازعات  از 

 ییایاطالعات جغراف یستمهایس
 26 رضا رمضانی 

روانسنج  یطراح  ا  یو  ارتقاء  با    یمنیسامانه  مواجهه  در  آتشنشانان 

 مخاطرات 
 27 احد حیدری 

ارز  یطراح  کمکها  یابیو  تراف   نیشاهد  یبرا  هیاول  ی مدل    یکیحوادث 

 یپزشک یتهایتوسط مرکز فور
 28 حجت شفایی

گرد    نیفر  یینوسانات آب و هوا  یاثرات همزمان  ی نیب  شیمدل پ   یطراح 

 و غبار بر سالمت 
 29 حمیدرضا آقاباباییان 

 30 علیرضا ماشاالهی  میاقل راتییبا تغ  مارستانهایب یسازگار یالگو یو اعتبارسنج یطراح 

ارز  یطراح  ب  یابیو  افراد  به  ارائه خدمت  برا  یمدل  حوادث و   یخانمان 

 ا یبال
 31 محسن نوری 

    

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در    یمارستان یو ب  ی مارستانیب  شیاورژانس پ   نیب  یهمکار  یالگو  یطراح 

 مصدومان حوادث لیتحو

 در شهرستان فسا یکیتراف

 1 حسن جمشیدی

الگو  پ   نیو دانش نو  یدانش بوم  یقیتلف  یارائه    یامدهایجهت مقابله با 

 بر سالمت آب یخشکسال
 2 آزاده فاتح پناه 

 3 کیومرث اله بخشی زگردها یر ده یدر برابر پد رانینظام سالمت ا  یمدل آمادگ یطراح 

 یهای مارینظام سالمت در مواجهه با ب  یآمادگ   یراهنما  نیو تدو  یازسنجین 

 ی و تروما در گردهمائ ریواگ

 ن یاربع گسترده

 4 آرزو کرمپوریان 

اعتبارسنج  یطراح  آموزش  یو  برا  یتوانمندساز  یبسته  ارائه    یماماها 

 ا یدر بال  یخدمات سالمت بارور
 5 ماندانا میرمحمدعلی 

در   رانیبشردوستانه ا  یکمکها  نیداوطلب  یو آزمون مدل تابآور  یطراح 

 ا یبال
 6 حسن قدسی 
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 7 علی خدادادی زاده  ی سوز خودرو در مقابل آتش  نانیسرنش یمنیا ی مدل مل یطراح 

منتقله از آب و غذا به دنبال وقوع  یهای ماریب انیمدل کنترل طغ یطراح 

 رانیدر ا ی عیطب یایبال
 8 صادق یوسف نژاد 

مترو   یستگاههایا  یاضطرار  هیتخل  یمنیا  یو ارائه مدل ارتقا  یساز  هیشب 

 شهر تهران 
 9 فاطمه نوری 

ارز  نیدوت  ب  ی ابیمدل  پاسخگو  مارستانهایعملکرد  رو  ییدر    ی دادهایبه 

 ک یولوژیب
 10 سیمین تاج شریفی فر 

 11 سکینه شریفیان  ران یدر ا یکیمدل نظام مراقبت مصدومان حوادث تراف یطراح 

مبتال به حمالت آسم   مارانیب  یبرا  یر یمگیتصم  ندیپروتکل فرا  یطراح 

 ی مارستانیب شیدر اورژانس پ 

 ران یا

 12 میثم صفی کیکله 

روانسنج  نیتدو  و  ساخت  هماهنگ  یمدل،  کارکرد  سنجش    ی ابزار 

 در رانینظام سالمت ا یدرونبخش

 ی عیطب یایبال

 13 شیوا یوسفیان اسپلی 

تب  یطراح  مفهوم  نییو    ی ضداجتماع   یرفتارها  یریشکلگ  یچارچوب 

 هینقل  لیدر رانندگان وسا منیناا

 ی موتور

 14 فرشاد فقی سلوک

با    رانیدر ا  ییامداد هوا  ی گاههایتوسعه پا  یساز  نهیبه  یبرا  یمدل  یطراح 

 یاستفاده از هوش مصنوع 
 15 زهرا اسکندری 

از انتشار  یناشNATECH یسالمت یامدهایپ  سکیکاهش ر ینگار ندهیآ 

 ی سم ییایمیمواد ش
 16 پروین شفیعی مقدم 

حوادث   از  ناشی  میر  و  مرگ  صفر  دورنمای  استقرار  مدل  طراحی 

 ( در ایران Vision Zeroترافیکی)
 17 حمید صفرپور 

 18 سیده سمیه موسوی پور  مارستانیدر ب ماریسقوط ب ی نیب شیابزار پ  یو روان سنج ین،طراحییتب 

 19 علی صاحبی  مارستانیب  یدر آتش سوز  یاضطرار  هیزمان تخل  ینیب  شیمدل پ   یطراح 

در    یمیپتروش  عیصنا  یابزارسنجش آمادگ  یو روان سنج  ین،طراحییتب 

 ا یحوادث و بال
 20 داود پیرانی 

  یایاز بال  دهیبدیدر مردان آس  یو مداخله مشاوره سالمت معنو  یطراح 

 ران یدر ا یعیطب
 21 بایرام نجاتی زرنقی 

    

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 ط یدر مح یداخل ی ها تیکننده فور ین یب شیعوامل و ارائه ابزار پ  نییتب 

 ی مارستانیب شیپ   یها
 1 عباسعلی ابراهیمیان 

 2 ساناز سهرابی زاده  ران ی ا ی عیطب یایخطر بال تیریدر مد  ی تیجنس لیتحل یمولفه ها نییتب 

عباسی دولت آبادی زهرا  رانیدر ا ا یدر بال ریپذ بیآس یمدل مراقبت از گروهها  نیتدو   3 

 4 ناهید آقایی  رانیدر ا ی عیطب یایمدل آموزش کاهش خطر بال یطراح 

 5 عزت صمدی پور  ران یمردم ا  یعیطب یایدرک خطر بال یالگو 

 6 محسن دولتی ران یا یبرا یستیدر مخاطرات ز ی مارستانیب یارائه مدل آمادگ  
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 7 رضا حبیبی ساروی  ران یا یبرا  ایدر بال ریواگ یها یماریب تیریمدل مد 

 مارستان یب  یبرا  یی ایمیش  داتیدر برابر حوادث و تهد  یارائه مدل آمادگ  

 کشور یها
 8 پریسا مرادی مجد 

 9 رحیم علی شیخی  ا یخطر بال تیریجامعه محور در مد  یارائه مدل مشارکت موسسات مذهب 

 10 سمانه حیدری  در برابر زلزله  بیکاهش آس یمدل بوم   نیتدو 

 11 محمد سورانی  ران یدر ا  ایبال  نیمصدوم  عیو توز هیتخل تیریارائه مدل مد 

  یپزشک  یتهایکارکنان خدمات فور  هیخشونت محل کار عل  ندیفرآ  نییتب 

 ی مارستانیب شیپ 
 12 مجید پورشیخیان 

در    یانسان ساخت :نشت نفت به منابع آب   ی ایپاسخ به بال  یالگو  یطراح 

 ران یا
 13 گلرخ عتیقه چیان 

 14 جواد باذلی رانیدر ا  ی کیانبوه تراف  نیمؤثر حوادث با مصدوم  تیریمد   یبوم  یارائه الگو  

 15 محمدرضا حسینی کشور  یمارستانیب ش یپ  یها تیفور یکاهش فواصل زمان  یارائه الگو  

 16 احمد بطحائی  رانیا یها تیو فور ای سالمت در زمان بال تیوضع یابیتوسعه مدل ارز 

 17 شهرزاد پاکجویی  در زلزله  یحرکت یجسم تیمعلول یافراد دارا یازهایارائه مدل تحقق ن 

مد  مدل  غ   ت یریارائه  کنندگان  ا  ریمداخله  حوادث   یحرفه  صحنه  در 

 یجاده ا کیتراف
 18 محمد حیدری 

  ی دولت  ریغ   یبشر دوستانه سازمان ها  یکمک ها  ی مدل هماهنگ  هیارا 

 ی عیطب یایدر بال رانیا
 19 نرگس روحی 

 20 نعمت اله عزیزی  ران ی در ا ی پناهندگان افغانستان یبرا هیاول یبهداشت یمدل مراقبتها هیارا 

 21 حمید جعفری ویسنار کردیبا رو رانیفناورزاد در ا  یایخطر بال  یپژوه ندهیآ 

 22 خسرو شاکری  رانیا یمارستان یب شیپ   یپزشک یها تینظام خدمات فور یارائه الگو  

کشور در سواد سالمت    یعلوم پزشک  یمشارکت دانشگاه ها   یالگو  یطراح 

 ا یدر بال
 23 بهار سیفی 

 24 سهیال آئینه وند  ران یا یبرا  یعیطب یایدر بال یی غذا تیارائه مدل پاسخ امن 

 25 حسن خدادادی مراقبت از سالمندان در زلزله  یارائه شاخص ها 

 26 علی نصیری  ران ی ها در ا  تیو فور  ا ی نظام سالمت در بال  ی فرمانده  رهیمدل زنج  یطراح 

    

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 1 شکوفه احمدی  در سالمندان پس از زلزله ی مدل بازگشت به زندگ یطراح 

و   سی پل یو اتوبوس شهر ی و نگرش رانندگان تاکس ی آگاه  زانیم یبررس 

   1394در سال هیاول یکمک ها مورد در یآتش نشانان شهر سار
 2 فرهاد مصدری 

مازندران و    یدانشگاه علوم پزشک  یها  مارستانیب  ی آمادگ  تیوضع  یبررس 

در سال    ایدر مقابل حوادث و بال  مازندران  استان  ی اجتماع   نیسازمان تام

 ی بر اساس ابزار استاندارد کشور 1394

 3 محمدصادق پارسایی 

سالمندان در   ی اجتماع   یریپذ  بیابزار سنجش آس  ی ابیو اعتبار  یطراح 

 ی عیطب یبالیا
 4 لیال داددوست 

 5 موسی امیری  ران یا اسالمی یدر جمهور یکیسوانح تراف تیریمدل مد  یطراح 
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تب  یبررس  فناور   نییابعاد  رو  اطالعات  یکننده  پدافند    یمهندس  کردیبا 

 مازندران یدانشگاه علوم پزشک رمجموعهیز یدر معاونت ها  رعاملیغ 
 6 تقی باهو طرودی 

 7 سوگند تورانی  ران ی ا ی عیطب یبالیاخطر  تیریدر مد  ی تیجنس لیتحل یمولفه ها نییتب 

 مارستانیب  یانسان  یرویدر برابر زلزله در ن  یو آمادگ  یآگاه  زانیم  یبررس 

 1390بجنورد  ( ع)امام رضا 
 8 تقی دولت آبادی 

  یعیطب   یبالیاکودکان در    یابزار تاب آور  یو روان سنج  یطراح  نییتب 

1396 
 9 لیال محمدی 

پاسخگو  یطراح  معرف  امداد  ییمدل  فور  یمراکز  و  حوادث  و    تهایدر 

 رانیا اصالحی یاستخراج راهکارها
 10 بابک فرزین نیا 

معصومه عباس آبادی   رانیا  ی مارستانهایدر ب  بالیا خطر حوادث و    ت یریمد  یابیمدل ارزش  یطراح 

 عرب 
11 

بوم  یطراح  پزشک  یها  میت  ی مدل  و    یپاسخ  حوادث  از سطح   بالیا در 

 ی تا مل  یمحل
 12 یوسف اکبری 

 13 الهام قناعت پیشه بالیا در حوادث و  مارستانیب یتاب آور ی مدل بوم یطراح 

انبوه در    نیو حوادث با مصدوم  بالیا در    یمارستان یب  اژی تر  ی ارائه مدل بوم 

 ران یا
 14 جعفر بازیار 

ارزش  یوروانسنج  یطراح  حوادث   مارستانیب  یآمادگ  یابیابزار  در  ها 

 ک یولوژیب
 15 محسن امینی زاده 

تئور  تغ  یتوسعه  از خطر  تهران  مییاق  ر ی درک  شهروندان  راه   یدر  وارائه 

 اصالحی  یکارها
 16 نصیر امانت 

: استفاده    رانیدار در ا  ریواگ  یهایماریبر ب  یمیاقل  راتییتغ  راتیتأث  یبررس 

 ی زمان یسر یاز مدل ها
 17 نادر مجیدی 

 18 سیدحسین حسینی بالیا  در حوادث و  سالمتدر نظام  هیسامانه هشدار اول ی مدل مل یطراح 

در حوادث   مارستانیب  شیپ   یآمادگ   یابیابزار ارزش  یابیاعتبار    و  یطراح 

 بالیا  و
 19 مهدی بیرامی جم 

سنحش    یوراونسنج  یطراح  ابزار  برا  صالحیتمجموعه    ی سالمندان 

 ی رانندگ نامهیواهگ  دیتمد
 20 سعیده بهرامپوری 

  ی عموم  هینقل  لیوسا   /النسرانندگان آمبو  کیوسنتریعملکرد ب  یابیمدل   

 ران یا در کیوسنتریب  سالمت تیریبراساس الگو مد
 21 وحید دلشاد

و هواشناس  یتوان طوفان ها  ریتأث  یبررس  آب  عوامل  و  غبار  بر    یگردو 

ساله در   7  یدوره زمان  کیدر    یتنفس  و  یمغز  ،یعروق  -  یقبل  یهایماریب

 شهر دزفول 

 22 علی صادقی مقدم 

 23 صادق احمدی ماژین  ران یو انسان ساخت درا ی عیطب یبالیاثبت حوادث و   یمل  گاهیپا یطراح 

  نیو ب یبر تجارت مل یپس از زلزله مبتن یتوسعه خدمات بهداشت بارور 

 یالملل
 24 الهام رجبی 

ارتش  یدانشگاه علوم پزشک  

مطالعه اقدام   کی:  بالیادر  یمارستانیخطر ب  تیریمد  یشاخص ها ءارتقا 

ارتش  ییهوا یروین بعثت مارستانیدر ب  یپژوه  
 1 سمیه آزرمی 
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 2 مریم نادری خراجی بالیا در  سالمتمدل نظام مراقبت  یابیو ارزش یطراح 

اعتبار  یطراح  ارز  یاب یو  جامع  حوادث   مارستانیب  ی آمادگ  یابیابزار  در 

 ییایمیش
 3 فاطمه تیموری 

 ک،یولوژیب  ، ییایمیش  ی ها  تیدر فور  یموقت نظام   ی مراکز درمان  یطراح 

 یی و پرتو یهسته ا
 4 مریم مرادی 

اصفهان  یدانشگاه علوم پزشک  

 1 ناهید توکلی  ی در حوادث و بال  ماریب یابیرد یالگو یطراح 

مخاطرات    یبرا  سالمتجامعه محور بخش    ی برنامه آمادگ  نیو تدو   یطراح 

 در اصفهان  یستیز
 2 فاطمه رضایی 

تدو  یطراح  مل  نیو  پ  یبالیا  یها  نیتمر  یابی ارز  یابزار   شیحوزه 

 مارستانیدر ب یمارستانیب
 3 حجت شیخ بردسیری 

ها و    تیپرستاران در فور  یحرفه ا  یابزار تاب آور   یو روانسنج  یطراح 

 بالیا 
نوروزی نیا روح انگیز   4 

 5 علی مهاجروطن  سالمت در نظام  لیپاسخ به مخاطره س ی برنامه مل یطراح 

 6 سیدحسین موسوی  سالمت پاسخ به مخاطره زلزله در نظام   یبرنامه مل  یطراح 

در پاسخ    سالمتحوزه    یبخش  نیب  اطالعاتارتباطات و تبادل    یسازمانده 

 بالیا به 
 7 فائق عبداله زاده 

اعتبار  یطراح  ا  ی ابیو  رسانه  چند  رانندگان    یابزار  درک خطر  سنجش 

 یرانیا
 8 یاسمن حبیب زاده 

راز یش یدانشگاه علوم پزشک  

اعتبار    یطراح  ب  یآمادگ   یبوم  یالگو  یابیو  در    مارستانیاورژانس  ها 

 ران یدر ا ییحوادث پرتو
 1 میالد احمدی مرزاله 

 لی(س  ی عیطب یبالیاآب سالم در  نیروش تام  نیو انتخاب بهتر یابیارز 

  یریگ میو مدل تصم ییایجغراف اطالعات  سامانه قیو زلزله)با تلف

 شهر بندرعباس ی:مطالعه مورد ارهیچندمع

 2 امان اهلل زمانی 

جامعه در  یتاب آور شیافزا یبرا یآموزش همگان  یارائه مدل مفهوم 

 بالیا برابر 

 

 3 حمید کریمی کیوی 

 ران یدر مد  یحرفه ا  ی ها  یستگیابزار سنجش شا   یواعتبار سنج  یطراح 

 ها  تیحوادث و فور
 4 حکمت اهلل مرادی 

  ش یپ  ی پزشک یها تیمواجهه کارکنان خدمات فور ندیفرا نییتب 

 ی ا  نهیزم یبر اساس تئور  19-دیکوو  مشکوک به مارانیبا ب یمارستانیب
 5 مهدی امیرخانی 

در   سالمت نظام  یپرسشنامه(ابزار)سنجش آمادگ یو روان سنج یطراح 

 یتنفس  دینوپد یروسیو  یها یماریپاسخ به ب
 6 حجت اهلل نجفی 

زد ی یدانشگاه علوم پزشک  

در بخش اورژانس    یو بحران  یعاد  طیدر شرا  اژیتر  تیریمد  ندیفرا  نییتب 

 یو ارائه مدل کاربرد
 1 اصغر شرافت 

 2 ابراهیم سلمانی  بالیا در  رانیا سالمتداوطلبان نظام  تیریمد یالگو یطراح 
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ساختمان ها در برابر  نیساکن یمنیا تیوضع ی مدل مل یو طراح یبررس 

 اساس تجارب موجود بر یاز آتش سوز یصدمات ناش
 3 محمدرضا شکوهی 

با توجه  زدیدر استان   ییروستا یجلد وزیشمانیخطر بروز ل ی نیب شیپ  

 1404 افق  در یمیاقل یپارامترها راتییبه تغ
 4 بابک شیراوند 

مراکز  صیقابل ترخ مارانیبه ب ی مدل تداوم خ دمت رسان یطراح 

 بالیا در زمان وقوع  ی درمان
 5 سیما فیض اله زاده 

 یماریاز آن بر انتشار ب ی ناش ریو تاث یعیانواع مخاطرات طب یپهنه بند 

 افراد سالمتو انسان بر  وانیح نیناقل زاد و مشترک ب یها
 6 سیداکبر حسینی 

  دهیکاهش خطر مواجهه با پد  یبرنامه مداخله ا یابیو ارزش ،اجرایطراح 

 زشیانگ یشهر اهواز بر اساس تئور  ریپذ  بیآس یگرد و غبار در گروه ها

 حافظت

 7 مهدی مجدم 

از  یناش  یریشگیقابل پ  یمرگ ها صی ابزار تشخ یو روان سنج یطراح 

 ران یدر ا  یمارستانیب شیپ  یکیحوادث تراف
 8 عادل افتخاری 

  بالیادر برابر حوادث و  یابزار سنجش تاب آور یو روان سنج یطراح 

 (زدیاستان  یمطالعه مورد)
 9 سمانه میرزایی 

خطر  یابیابزار ارز یدر تجمعات انبوه و طراح سالمتعوامل خطر  نییتب 

 در تجمعات انبوه  کنندگان شرکت سالمتکننده   دیتهد
 10 اصغر توان 

در حوادث با  ی مارستانیب ش یخدمات اورژانس پ  یابیابزار ارز یطراح 

 ن یانبوه مصدوم
 11 سیدجواد سادات 

در حوادث  یروانشناخت هیاول یمدل کمک ها یو اعتبار سنج یطراح 

 ی الملل نیو ب ی شواهد و تجارب مل بر یامدادگران مبتن یمترقبه برا ریغ 
 12 مریم عزیزی 

از حوادث  یو مرگ ناش تیمداخالت موثر برکاهش مصدوم نییتع 

 رانیا اسالمی یدر جمهور یکیتراف
 13 محمدرضا صادقیان 

 یدر زلزله و ارائه الگو  یدیتول  یپسماندها تیریمد  ی چالش ها نییتب 

 ران یا یمناسب برا  یتیریمد
 14 صادق کاظمی 

نظام    کردیبا رو بالیاارتباطات خطر  یالگو یو اعتبار سنج یطراح 

 سالمت
 15 اباذر فتح اهلل زاده 

کرمان  یدانشگاه علوم پزشک  

در   PEN-3 یشده بر مبنا یطراح یمداخله آموزش  ریتاث زانیم یبررس 

ابزار  یوروانسنج یوطراح  بالیادر برابر  یتاب آور یارتقا رفتارها

مطالعه  کیدر دانش آموزان شهرستان بم: یتاب آور یسنجش رفتارها

 یبیترک

 1 محمدعلی رضایی 

  مصرف مواد، یاجتماع  یبهایدرازمدت زلزله بم بر آس ریتأث یبررس 

  جهت کاهش ییاجرا یراهکارها ارائه و  یو خودکش ،یی زناشو یناسازگار

 رشد پس از سانحه شیو افزا یاجتماع  یها بیآس

 2 حدیث امیری 

 رانیدر ا بالیا مرتبط با  یاجتماع  -  ی روان تیحما یبرنامه ها لیتحل 

 اصالحی یوارائه راهکارها
 3 مریم حسینی نژاد

http://www.heds.ir/


  www.heds.ir       وبسایت جامع سالمت در حوادث و بالیا

 

 

در استان   سالمت بر  یخشکسال می مستق ریغ  میاثرات مستق یابیارز 

 کرمان
 4 سیمین مهدی پور 

شهر  یآموزش یها مارستانیب یمنیا تیوضع یخطر ، بررس لیتحل 

در برابر مخاطرات  یعملکرد و یا سازه  ری،غ  یکرمان در ابعاد سازه ا

 الحی اص یارائه راهکارها انسان ساخت و  و یعیطب

 5 مبین مرادی 

  زلزله و ی در مرحله امداد رسان یمجاز  یاجتماع ینقش شبکه ها لیتحل 

 له کرمانشاه وکوهبنانز:مطالعه زل رانیا یمناسب برا ییارائه الگو
 6 جابر ثوابی 

  بالیا وادث وحدر  یخدمات از راه دور پرستار یابیوارز یبند تیاولو 

 (رانیدر ا بالیا  در حوادث و دور از راه یخدمات پرستار شنهادیپ )
 7 مهدیه نژادشفیعی 

وهسته  یستی،ز ییایم یحوادث ش ریدر برا یمارستانیب  یآمادگ یابیارز 

 وارائه الگو  یا
 8 بیگ محمدی 

 سالمت اطالعاتثبت  کیالکترون ستمیس یابیوارز یساز اده یپ  ،یطراح 

 بالیا در مرحله پاسخ 
 9 سیمین صالحی 

  ش یاورژانس پ  ستمیس یآمادگ  ی ابیابزار ارزش  ی ابیو اعتبار یطراح 

 یستیدر حوادث ترور یمارستانیب
میرکی صادق   10 

  یآمادگ یگزار بر رفتارها ریابزار سنجش عوامل تاث ی ابیواعتبار  یطراح 

 ی اجتماع  یشناخت یتئور اساس خانوارها در برابر زلزله ،بر
 11 عصمت رضابیگی 

جامعه محور در برابر  یسازگار یاب یابزار ارزش یو اعتبارسنج یطراح 

 یی مخاطره اموج گرما
 12 مریم کیارسی 
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