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پشؽکیMD
هذیزیت ثیوبرعتبىMHM

داًؾگبُ لجٌبى
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى

-3فعالیت های مدیریتی و اجرایی
 -1هؼبٍى پضٍّؾی هؤعغِ آهَسػ ػبلی ػلوی کبرثزدی ّالل ایزاى(حبل حبضز)
 -2هؾبٍر هذیزیت ثحزاى جوؼیت ّالل احوز ج.ا.ا ()1393-1394
 -3رئیظ دثیزخبًِ ؽَرای راّجزدی عیبعتگذاری آهَسػ جوؼیت ّالل احوز()1393
 -4هغئَل راُ اًذاسی هزکش کٌتزل ثحزاى جوؼیت )1393-1394(IRCS-EOC
 -5ػضَ کویتِ ػلوی هزکش تبة آٍری کالًؾْز تْزاى (حبل حبضز)
 -6ػضَ ّیئت هؤعظ اًجوي حوبیت ّبی رٍاًی اجتوبػی در ثالیب(حبل حبضز)
 -7ػضَ اتبق فکز هذیزیت ثحزاى تْزاى(حبل حبضز)
 -8ػضَ ؽَرای راّجزدی ؽزکت ًغبجی ّالل ایزاى(حبل حبضز)
ً -9وبیٌذُ جوؼیت در اجالط جْبًی تبة آٍری جَاهغ -کلوجیب 2014
 -10هؾبٍر راّجزدی پضٍّؾکذُ ػلَم غذد ٍ هتبثَلیغن داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی()90-91
 -11هؾبٍر ثزًبهِ ریشی ٍ تؾکیالت دثیزکل جوؼیت ّالل احوز ج.ا.ا)85-89( .
 -12دثیز ؽَرای هؼبًٍیي جوؼیت ّالل احوز ()85-89
 -13هؼبٍى ًجبت عبسهبى اهذاد ٍ ًجبت کؾَر ()86-87
 -14جبًؾیي هغئَل هزکش پشؽکی حج ٍ سیبرت ؽجکِ ثْذاؽتی درهبًی هذیٌِ هٌَرُ در ػولیبت ػوزُ عبل 87
 -15هذیز هجتوغ آهَسؽی درهبًی رعَل اکزم (ؿ) تْزاى ()84-85
 -16کبرؽٌبط ارؽذ در عتبد گغتزػ ؽجکِ ّبی ثْذاؽتی ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی()73-75

 -4فعالیت های آموزشی وپژوهشی
 -1پزٍصُ پضٍّؾی کبرثزدی «ثزرعی اثزثخؾی ثبس هٌْذعی طزح هحت(حوبیت ّبی رٍاًی اجتوبػی در عَاًح ٍ ثالیب) ثز رٍی
داًؼً ،گزػ ،رفتبر ٍ ثبٍرّبی هزدم هحالت/رٍعتبّبیی کِ پبیلَت ایي طزح در  5اعتبى کؾَر ثَدُ اًذ»
 -2ثزرعی اثزثخؾی عبسهبًذّی ،تَجیِ ٍ هبًَر کبرکٌبى کلیذی ثْشیغتی اعتبى ٍ ؽْزعتبى ،ثز هیشاى داًؼً ،گزػ ٍ
آهبدگی عبسهبًی ایؾبى جْت ارائِ حوبیت ّبی رٍاًی اجتوبػی در عَاًح ٍ ثالیب(سلشلِ)در لبلت طزح هحت ثْشیغتی
3- Assessment and Reengineering of Counseling and Psychosocial Support
 maneuvers in Disasters with an emphasis on Local Structures in MarvdashtJournal of Novel Applied Sciences Available online at www.jnasci.org ©2015 JNAS Journal2015-4-9/947-952 ISSN 2322-5149 ©2015 JNAS
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 -5هذیز ثزگشاری دٍ رُ ّبی آهَسؽی ٍ کبرگبُ ّبی توزیي عتبدیٍ ،یضُ هذیزاى ارؽذ اعتبى ّبی کؾَر ،هَعَم ثِ دٍرُ ّبی
غذیز( -)6 ٍ 4لزیت ثِ  300تي اس هذیزاى ارؽذ اعتبى ّبی کؾَر ،طی عبل ّبط 89 ٍ 88
 -6آهَسػ هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى 250تي اس هذیزاى ارؽذ اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍ ؽْزداری ّبی اعتبى هزکشی
 -7ثزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسؽی ٍ توزیي ثزًبهِ ریشی ٍ عبسهبًذّی ثزای ؽزایط اضطزاری(ٍ )EOPیضُ هذیزاى ارؽذ اعتبًی
ٍ فزهبًذاری ّبی اعتبى کزهبًؾبُ
 -8طزاح  ،هجزی ٍ هذرط دٍرُ آساد 400عبػتِ« کبّؼ خطز پذیزی ٍ هذیزیت عَاًح ٍ ثالیب» در داًؾگبُ تْزاى
 -9دریبفت کٌٌذُ لَح تمذیز( ) Best Practiceدر کٌگزُ ثیي الوللی هذیزیت ایوٌی ٍ ثحزاى ثیوبرعتبى( داًؾگبُ ؽزیف )
ً -11وبیٌذُ ثخؼ ّبی غیزدٍلتی ایزاى در عویٌبر ثیي الوللی حمَق ثؾزدٍعتبًِ ثیي الوللی ( )IHLدر کؾَر ًپبل
 -11هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى عبسهبى اًزصی اتوی کؾَر
 -12هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى عبسهبى َّا فضبی کؾَر
 -13هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى ؽزکت هلی پخؼ فزاٍردُ ّبی ًفتی کؾَر
 -14هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى ثزای ًیزٍگبُ ؽْیذ رجبیی
 -15هذرط عبهبًِ فزهبًذّی عبًحِ در داًؾگبُ ؽْیذ ػجبعپَر(داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی)
 -16دارای  IDتذریظ(کذ هذرعی) در داًؾگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی -هؤعغِ آهَسػ ػبلی ٍ ػلوی کبرثزدی ّالل ایزاى
 -17ثزًبهِ ریش ٍ دثیز ػلوی عویٌبر هلی « سًبى در هذیزیت ثحزاى»
 -18ثزًبهِ ریش ٍ رئیظ کویتِ ػلوی عویٌبر هلی « پذافٌذ غیزػبهل ٍ هذیزیت عَاًح ٍ ثالیب در ثْذاؽت ٍ درهبى ًفت»
 -19ثزًبهِ ریش ٍ هذرط کبرگبُ هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاىٍ ،یضُ اػضبی ّیئت هذیزُ عبسهبى ثْذاؽت ٍ درهبى ًفت کؾَر
 -21ثزًبهِ ریش ٍ هذرط دٍرُ آهَسؽی ٍ PHCیضُ دفبتزآصاًظ ّبی ثیي الوللی عبسهبى هلل هتحذ در ایزاى

 -21هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی  HSEصٌبیغ ٍاثغتِ ثِ عبسهبى تَعؼِ ٍ ًَعبسی هؼبدى ٍ صٌبیغ هؼذًی ایزاى
 -22هذرط هجبحث جغتجَ ٍ ًجبت  ،درهبى اضطزاری ثِ سثبى ػزثی در هؤعغِ ػلوی کبرثزدی ّالل ایزاى
 -23ثزگشاری دٍرُ آهَسػ هذیزیت عَاًح ٍیضُ اػضبی ّیئت هذیزُ ّبی هجتوغ ّبی هغکًَی تْزاى
-24ثزگشاری دٍرُ آهَسػ هذیزیت عَاًح ٍ طزاحی هبًَرٍ ،یضُ هذیزاى ٍ کبرؽٌبعبى هحت عبسهبى ثْشیغتی کؾَر
 -25ثزگشاری دٍرُ آهَسػ (ٍ ،)HICS/HDPیضُ هذیزاى ٍ کبرؽٌبعبى ثْذاؽت ٍ درهبى صتؼت ًفت تْزاى
 -26ثزگشاری دٍرُ آهَسػ هذیزیت عَاًح ٍ عبسهبًذّی اضطزاریٍ ،یضُ هذیزاى ٍ کبرؽٌبعبى ثزق هٌطمِ ای ثبختز
 -27ثزگشاری کبرگبُ آهَسؽی هغتٌذ عبسی ٍ تْیِ گشارػ پظ اس عَاًح(ٍ )AARیضُ ؽْزداراى هٌبطك تْزاى
 -28طزاحی ٍ ثزگشاری هبًَرّبی کبهل در اعتبى ّبی ّزهشگبى ،فبرط ،اصفْبى ،خزاعبى جٌَثی ،اردثیل ٍ کزهبًؾبُ
-29هذرط پضٍّؾکذُ عَاًح طجیؼی ایزاى
 -31هذرط داًؾکذُ پزعتبری ثؼلجک لجٌبى
 -31هجذع ٍ ارائِ دٌّذُ هذل ثَهی عبسی ؽذُ ( HIMACSعبهبًِ هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى ثیوبرعتبى)
 -32طزاحی ثزاًکبردّبی هخصَؿ تخلیِ اضطزاری در ثیوبرعتبى
 -33ػضَ کویتِ ػلوی پزٍصُ جْبًی  IFRCکبّؼ خطزپذیزی ٍ هذیزیت ثالیب -پبیلَت آهَسػ هزدهی در تْزاى
 -34طزاحی اثتکبری کیف ًجبت ؽٌبٍر ()Rescue Case
 -35طزاحی کیف درهبى اضطزاری پیؾزفتِ ( )Advanced Emergency Medical Kit
 -36عخٌزاى ،ػضَ پٌل ٍ ثزگشارکٌٌذُ کبرگبُ ،در عویٌبرّبی هلی ٍ ثیي الوللی ،اس جولِ:
 عویٌبر ثیي الوللی ؽْزداری ّبی کالًؾْزّبی دًیب در هؾْذMetropolis Training Center -
ّ وبیؼ هذیزیت ثحزاى ثْذاؽت ٍ درهبى ًفت
 کٌگزُ ثیي الوللی هذیزیت ثحزاى -ثغیج جبهؼِ پشؽکی کؾَر
 کٌگزُ هذیزیت ثحزاى ٍ طت رسم ثْذاری عتبد کل ًیزٍّبی هغلح
 کٌگزُ هذیزیت ثحزاى ٍ پزعتبری داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ثمیِ ا ...األػظن(ػج)
 عویٌبر آهبدگی ٍ عبسهبًذّی ًیزٍّبی ؽبغل در هزاکش درهبًی -تأهیي اجتوبػی اعتبى فبرط
 عویٌبر "ًمؼ ؽْزداری ّب در هذیزیت ثحزاى" -ؽْزداری اصفْبى
ّ وبیؼ هذیزیت ایوٌی ٍ ثحزاى در ثیوبرعتبى ّب -داًؾگبُ ؽزیف
ّ وبیؼ هذیزیت تغْیالت ٍ هٌبثغ ثیوبرعتبًی در ؽزایط ٍیضُ -داًؾگبُ ؽزیف
 پٌجویي کٌفزاًظ ثیي الوللی هذیزیت جبهغ ثحزاى
ّ فتویي کٌگزُ ثیي الوللی عالهت در ثالیب
 -37ػضَ کبدر ػلوی آهَسؽی دٍرُ توزیي ّبی عتبدی هذیزاى ارؽذ اعتبى ّبی کؾَر(دٍرُ جذیذ غذیز)94 -
 -38پزٍصُ پضٍّؾی کبرثزدی «ثزرعی اثزثخؾی ثبس هٌْذعی طزح هحت(حوبیت ّبی رٍاًی اجتوبػی در عَاًح ٍ ثالیب) ثز
رٍی داًؼً ،گزػ ،رفتبر ٍ ثبٍرّبی هزدم هحالت/رٍعتبّبیی کِ پبیلَت ایي طزح در  5اعتبى کؾَر ثَدُ اًذ»

 -39ثزرعی اثزثخؾی عبسهبًذّی ،تَجیِ ٍ هبًَر کبرکٌبى کلیذی ثْشیغتی اعتبى ٍ ؽْزعتبى ،ثز هیشاى داًؼً ،گزػ ٍ
آهبدگی عبسهبًی ایؾبى جْت ارائِ حوبیت ّبی رٍاًی اجتوبػی در عَاًح ٍ ثالیب(سلشلِ)در لبلت طزح هحت ثْشیغتی
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-42هذیز ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسؽی ٍ کبرگبُ ّبی توزیي عتبدیٍ ،یضُ هذیزاى ارؽذ اعتبى ّبی کؾَر ،هَعَم ثِ دٍرُ ّبی
غذیز( -)6 ٍ 4لزیت ثِ  300تي اس هذیزاى ارؽذ اعتبى ّبی کؾَر ،طی عبل ّبط 89 ٍ 88
 -43آهَسػ هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى 250تي اس هذیزاى ارؽذ اعتبًذاری ٍ فزهبًذاری ٍ ؽْزداری ّبی اعتبى هزکشی
 -44ثزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسؽی ٍ توزیي ثزًبهِ ریشی ٍ عبسهبًذّی ثزای ؽزایط اضطزاری(ٍ )EOPیضُ هذیزاى ارؽذ اعتبًی
ٍ فزهبًذاری ّبی اعتبى کزهبًؾبُ
 -45طزاح  ،هجزی ٍ هذرط دٍرُ آساد 400عبػتِ« کبّؼ خطز پذیزی ٍ هذیزیت عَاًح ٍ ثالیب» در داًؾگبُ تْزاى
-46دریبفت کٌٌذُ لَح تمذیز( ) Best Practiceدر کٌگزُ ثیي الوللی هذیزیت ایوٌی ٍ ثحزاى ثیوبرعتبى( داًؾگبُ ؽزیف )
ً -47وبیٌذُ ثخؼ ّبی غیزدٍلتی ایزاى در عویٌبر ثیي الوللی حمَق ثؾزدٍعتبًِ ثیي الوللی ( )IHLدر کؾَر ًپبل
 -48هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى عبسهبى اًزصی اتوی کؾَر
-49هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى عبسهبى َّا فضبی کؾَر
 -51هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى ؽزکت هلی پخؼ فزاٍردُ ّبی ًفتی کؾَر
 -51هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى ثزای ًیزٍگبُ ؽْیذ رجبیی
 -52هذرط عبهبًِ فزهبًذّی عبًحِ در داًؾگبُ ؽْیذ ػجبعپَر(داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی)
 -53دارای  IDتذریظ(کذ هذرعی) در داًؾگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی -هؤعغِ آهَسػ ػبلی ٍ ػلوی کبرثزدی ّالل ایزاى
 -54ثزًبهِ ریش ٍ دثیز ػلوی عویٌبر هلی « سًبى در هذیزیت ثحزاى»
 -55ثزًبهِ ریش ٍ رئیظ کویتِ ػلوی عویٌبر هلی « پذافٌذ غیزػبهل ٍ هذیزیت عَاًح ٍ ثالیب در ثْذاؽت ٍ درهبى ًفت»
 -56ثزًبهِ ریش ٍ هذرط کبرگبُ هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاىٍ ،یضُ اػضبی ّیئت هذیزُ عبسهبى ثْذاؽت ٍ درهبى ًفت کؾَر
 -57ثزًبهِ ریش ٍ هذرط دٍرُ آهَسؽی ٍ PHCیضُ دفبتزآصاًظ ّبی ثیي الوللی عبسهبى هلل هتحذ در ایزاى
 -58هذرط دٍرُ ّبی آهَسؽی  HSEصٌبیغ ٍاثغتِ ثِ عبسهبى تَعؼِ ٍ ًَعبسی هؼبدى ٍ صٌبیغ هؼذًی ایزاى
 -59هذرط هجبحث جغتجَ ٍ ًجبت  ،درهبى اضطزاری ثِ سثبى ػزثی در هؤعغِ ػلوی کبرثزدی ّالل ایزاى
 -61ثزگشاری دٍرُ آهَسػ هذیزیت عَاًح ٍیضُ اػضبی ّیئت هذیزُ ّبی هجتوغ ّبی هغکًَی تْزاى
 -61ثزگشاری دٍرُ آهَسػ هذیزیت عَاًح ٍ طزاحی هبًَرٍ ،یضُ هذیزاى ٍ کبرؽٌبعبى هحت عبسهبى ثْشیغتی کؾَر

-62ثزگشاری دٍرُ آهَسػ (ٍ ،)HICS/HDPیضُ هذیزاى ٍ کبرؽٌبعبى ثْذاؽت ٍ درهبى صتؼت ًفت تْزاى
 -63ثزگشاری دٍرُ آهَسػ هذیزیت عَاًح ٍ عبسهبًذّی اضطزاریٍ ،یضُ هذیزاى ٍ کبرؽٌبعبى ثزق هٌطمِ ای ثبختز
-64ثزگشاری کبرگبُ آهَسؽی هغتٌذ عبسی ٍ تْیِ گشارػ پظ اس عَاًح(ٍ )AARیضُ ؽْزداراى هٌبطك تْزاى
 -65طزاحی ٍ ثزگشاری هبًَرّبی کبهل در اعتبى ّبی ّزهشگبى ،فبرط ،اصفْبى ،خزاعبى جٌَثی ،اردثیل ٍ کزهبًؾبُ
-66هذرط پضٍّؾکذُ عَاًح طجیؼی ایزاى
 -67هذرط داًؾکذُ پزعتبری ثؼلجک لجٌبى
 -68هجذع ٍ ارائِ دٌّذُ هذل ثَهی عبسی ؽذُ ( HIMACSعبهبًِ هذیزیت ٍ فزهبًذّی ثحزاى ثیوبرعتبى)
 -69طزاحی ثزاًکبردّبی هخصَؿ تخلیِ اضطزاری در ثیوبرعتبى
 -71ػضَ کویتِ ػلوی پزٍصُ جْبًی  IFRCکبّؼ خطزپذیزی ٍ هذیزیت ثالیب -پبیلَت آهَسػ هزدهی در تْزاى
 -71طزاحی اثتکبری کیف ًجبت ؽٌبٍر ()Rescue Case
 -72طزاحی کیف درهبى اضطزاری پیؾزفتِ ( )Advanced Emergency Medical Kit
 -73عخٌزاى ،ػضَ پٌل ٍ ثزگشارکٌٌذُ کبرگبُ ،در عویٌبرّبی هلی ٍ ثیي الوللی ،اس جولِ:
 عویٌبر ثیي الوللی ؽْزداری ّبی کالًؾْزّبی دًیب در هؾْذMetropolis Training Center -
ّ وبیؼ هذیزیت ثحزاى ثْذاؽت ٍ درهبى ًفت
 کٌگزُ ثیي الوللی هذیزیت ثحزاى -ثغیج جبهؼِ پشؽکی کؾَر
 کٌگزُ هذیزیت ثحزاى ٍ طت رسم ثْذاری عتبد کل ًیزٍّبی هغلح
 کٌگزُ هذیزیت ثحزاى ٍ پزعتبری داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ثمیِ ا ...األػظن(ػج)
 عویٌبر آهبدگی ٍ عبسهبًذّی ًیزٍّبی ؽبغل در هزاکش درهبًی -تأهیي اجتوبػی اعتبى فبرط
 عویٌبر "ًمؼ ؽْزداری ّب در هذیزیت ثحزاى" -ؽْزداری اصفْبى
ّ وبیؼ هذیزیت ایوٌی ٍ ثحزاى در ثیوبرعتبى ّب -داًؾگبُ ؽزیف
ّ وبیؼ هذیزیت تغْیالت ٍ هٌبثغ ثیوبرعتبًی در ؽزایط ٍیضُ -داًؾگبُ ؽزیف
 پٌجویي کٌفزاًظ ثیي الوللی هذیزیت جبهغ ثحزاى
ّ فتویي کٌگزُ ثیي الوللی عالهت در ثالیب
 -74ػضَ کبدر ػلوی آهَسؽی دٍرُ توزیي ّبی عتبدی هذیزاى ارؽذ اعتبى ّبی کؾَر(دٍرُ جذیذ غذیز)94 -

