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سلطانی احمد ،گیوه چی سعید .بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت عملیات پشتیبانی امداد و نجات در زلزله شهرستان
ریگان استان کرمان ،ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران ،ایران1392 ،

-

خانکه حمیدرضا ،کیانی کیاندخت ،سلطانی احمد ،داددوست لیال ،فاطمی فرین ،مصلحی شاندیز .بررسی وضعیت خدمات بهداشت
باروری پس از حوادث و بالیای اخیر ایران .ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران ،ایران1392 ،

-

خضراییان حمیده ،سلطانی احمد .پدافند زیستی و تهدیدات زیرساختی حوزه بهداشت و درمان .ششمین کنگره بین المللی سالمت
در حوادث و بالیا ،تهران ،ایران1392 ،

-

سلطانی احمد .ضرورت آموزش آمادگی مواجهه با مشکالت ناشی از تجمعات با تعداد افراد باال( )Mass gatheringجهت
پزشکان کاروان وکادر مرکز پزشکی حج وزیارت ،اولین کنگره بین المللی پزشکی حج و زیارت ،تهران ،ایران1391 ،

-

سلطانی احمد ،اردالن علی ،اشرف گنجویی مجید .بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت عملیات جستجو و نجات در
زلزله شهرستان ریگان استان کرمان ،دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران ایران ،تهران ،ایران1391 ،

-

سلطانی احمد ،احمدیان نسرین ،صالحی بهناز .تاثیر برگزاری دوره های مدیریت استرس برمیزان استرس کارکنان و امدادگران عضو
تیم های امداد و نجات جمعیت هالل احمر شهر کرمان ،پنجمین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادث
غیرمترقبه ،تهران ،ایران1390 ،

-

سلطانی احمد .مدیریت نیروی انسانی آموزش دیده مورد نیاز جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه ،دومین همایش سراسری پیشگیری از
آسیب ها و ارتقاء ایمنی در حوادث ،کرمان ،ایران1385 ،

-

سلطانی احمد .اسماعیلی مریم ،روح االمینی آزاده ،هوشیار پروین  .بررسی آگاهی دانشجویان علوم پزشکی از مفهوم تریاژ در
حوادث غیرمترقبه ،دومین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه ،تهران ،ایران 1383

-

سردارپور گودرزی شاهرخ ،سلطانی احمد .روزه داری در ماه مبارك رمضان و سالمت روانی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی
ایران1381.
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-

سردارپور گودرزی شاهرخ ،سلطانی احمد ،خضراییان حمیده .روزه داری و سالمت روانی ،اولین همایش بین المللی نقش دین در
بهداشت روان ،تهران ،ایران1380 ،

-

سلطانی احمد ،سردارپور گودرزی شاهرخ .تاثیر روزه داری در ماه مبارك رمضان بر بیماریهای روانی ،همایش کشوری تحقبقات
علوم پزشکی در اسالم ،کرمان ،ایران1379 ،

-

سلطانی احمد .بررسی موارد مسمومیت در بیمارستان شماره  1دانشکده پزشکی کرمان .اولین همایش دانشجویان علوم پزشکی،
کرمان1372 ،

 سلطانی احمد .بررسی موارد مسمومیت در بیمارستان شماره  1دانشکده پزشکی کرمان .اولین همایش دانشجویان علوم پزشکی کرمانمجری و یا همکار اصلی طرح های پژوهشی مختلف از جمله :

 تدوین برنامه جامع آموزش مدیریت بحران کشور
 تدوین سند ملی سالمت و ایمنی ترافیک کشور
 تدوین نقشه راه مدیریت کاهش خطر بالیا در نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران
 تدوین برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت ها
 تدوین برنامه پاسخگویی جمعیت هالل احمر در سوانح
 مطالعه تطبیقی تشکیل سازمان ملی اورژانس کشور
 ادغام شماره های امدادی و تشکیل مرکز اورژانس ملی
 طرح کاهش خطرپذیری شهر تهران
 تدوین استاندارد بازتوانی روانی پس از بحران
 تدوین استانداردسازی بازتوانی جسمی پس از بحران
 تدوین برنامه جامع آمادگی و پاسخ حوزه سالمت پاالیشگاه شهید تند گویان تهران در مقابل زلزله
 تدوین برنامه جامع آمادگی و پاسخ بیمارستان تخصصی شرکت نفت تهران در مقابل زلزله
 ارایه یک مدل مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی برای انتخاب محل احداث اردوگاه های سرپناه موقت پس از زلزله
 پیش بینی آسیب روانی و رضایت از زندگی پرسنل اورژانس تهران بر اساس میزان تاب آوری ،سطح تحمل ناکامی ،راهکارهای
مقابله ای و حمایت اجتماعی
 بررسی وضعیت خدمات بهداشت باروری پس از حوادث و بالیای اخیر ایران
 بررسی دانش ،نگرش و عملکرد نجاتگران پایگاههای امداد و نجات بین شهری جمعیت هالل احمر در زمینه جستجو و نجات
در سوانح جاده ای
 بررسی نتایج بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت عملیات جستجو و نجات زلزله
 بررسی میزان آگاهی خانوارهای شهری تهران در مورد کمک های اولیه و مقابله با بالیای طبیعی
 بررسی میزان اثربخشی بهره مندی از شبیه سازهای آموزشی زلزله در میزان آمادگی خانوارهای شهری تهران در برابر زلزله
 تعیین تعداد نیروی انسانی آموزش دیده مورد نیاز جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه

 بررسی آگاهی دانشجویان علوم پزشکی از مفهوم تریاژ در حوادث غیرمترقبه
 تعیین ارتباط بین ابتال به بیماریهای دریچه ای قلب و گروههای خونی
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 بررسی تاثیرمناسک حج عمره برارزیابی دانشجویان دختراز سالمت جسمانی روانی
 بررسی موارد مسمومیت در کودکان بستری شده در بیمارستان شماره  1دانشکده پزشکی کرمان
 بررسی موارد سرطان در استان کرمان سال 1381
 تاثیر روزه داری در ماه مبارك رمضان بر بیماریهای روانی
 بررسی تاثیر روزه بر ارزیابی فرد از سالمت جسمانی ،روانی
 مدیریت استرس و تاثیر آن بر کاهش استرسهای کارکنان و امدادگران عضو تیم های امداد و نجات جمعیت هالل احمر کرمان
 بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به کلینیکهای سازمان تامین اجتماعی استان کرمان در سال 1381
 بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی استان کرمان
 بررسی میزان سرمی آهن و فریتین در بیماران مبتال به آلوپسی آراتا
 مقایسه ارزیابی سن جنین براساس شاخصهای سونوگرافی تک فاکتوری و چند فاکتوری
 بررسی وضعیت روانی جانبازان جنگ تحمیلی بر اساس درصد جانبازی
 بررسی وضعیت عروق کلیوی در اهداکنندگان کلیه در بیمارستان شماره  2کرمان بوسیله آنژیوگرافی
 بررسی دموگرافیک بیماران  PTSDناشی از جنگ تحمیلی
 بررسی مقایسه ای استفاده از متادون در درمان معتادان زندانهای استان کرمان در سال 1383
 بررسی اختالالت خواب در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 بررسی میزان اضطراب و افسردگی دردانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1382
 تعیین میزان رضایتمندی معلمان شهر کرمان از شغل خود در سال 1382
 بررسی رضایتمندی کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی از ارزشیابی به شیوه  OSCEدر سال 1383
 بررسی میزان شیوع ریتم  AFپس از انجام عمل جراحی بای پاس عروق کرونر
 تحلیل محتوای خواب در جانبازان مبتال به PTSD
 بررسی اختالالت روانی در بازماندگان زلزله شهرستان بم در سال 1383
 بررسی آگاهی معلمین شهر کرمان درخصوص سوء رفتار با کودکان در سال 1382
 بررسی میزان سوء مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان پزشکی کرمان در سال 1382
 مقایسه سطح سرمی کلسیم و فسفر در بیماران مبتال به پره اکالمپسی با سایرین
 مقایسه میزان غلظت هموگلوبین شریانی و وریدی در بیماران کاندید اعمال جراحی قلب
 بررسی تاثیر تزریق لیدو کائین بر کاهش عوارض ناشی از تزریق دیازپام وریدی
 گزارش موردی از ویزینگ منتشر ریوی بعد از لوله گذاری داخل تراشه
 بررسی رعایت هنجارها در مدارس از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه درسال 1382
 بررسی نظرات دانشجویان درخصوص اقتصاد اسالمی
 بررسی مقایسه ای فشارداخل چشمی در بیماران مبتال به عیوب انکساری چشم
 بررسی یافته های توراکوسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی در سال 1382
 بررسی میزان تغذیه با شیر مادر در مادران جوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان در سال 1382
 بررسی نگرش بیماران کلیوی در زمینه تاثیر روزه داری بر بیماری ایشان در ماه مبارك رمضان 1381
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 تعیین میزان باروری بدنبال درمان با بروموکریپتین در زنان کرمانی
 بررسی ارتباط دیسمنوره اولیه با اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای کرمان در سال 1382
 بررسی مقایسه ای شدت و کیفیت درد زایمان در مراحل اول و دوم زایمان
 بررسی ابعاد سالمت جسمانی دانش آموزان دختر شهرستان کرمان در سال 1381
 بررسی ارزش تشخیصی نمره دهی سه گانه تغییر یافته در ارزیابی تومورهای پستانی قابل لمس در خانم های  20تا  50ساله
 بررسی فراوانی عفونتهای هپاتیت  Bو Cو ایدز در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت دیالیز بیمارستان شفا کرمان در سال 82
 بررسی توصیفی بیماران دچار نارسایی حاد کلیوی ناشی از زمین لرزه دیماه  1382بم
 ارزیابی ایمنی بخشی واکسن هپاتیت  Bدر کودکان کرمانی واکسینه شده در برنامه واکسناسیون کشوری
 بررسی ارتباط دکولمان جفت با اعتیاد مادر
 بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال با بیماریهای قلبی عروقی
 بررسی ارتباط بیماریهای قلبی با مصرف مواد مخدر
 بررسی شاخص  Hemodialysis Productدر ارزیابی کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز شهر کرمان در سال 1382
 ارزیابی تمایالت به خود کشی در بازماندگان زلزله شهرستان بم و ارتباط آن با تغییرات الگوی زندگی ()life style
 بررسی تاثیر ترکیبات موضعی آنتی باکتریال بر روی پوسیدگیهای زودرس دندانی
 بررسی پاراکلینیکی تاثیر محلول و ژل کلرهگزیدین و محلول و ژل فلوراید بر برخی باکتریهای عامل پوسیدگی دندان
 بررسی وضعیت دندانهای مولر اول دائم در کودکان  4تا  8ساله شهر کرمان در سال 1382
 بررسی ویژگیهای مطلوب مدیران فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان و مقایسه آن با ویژگیهای موجود در سال 1382
 بررسی رابطه شیوع پوسیدگی زودرس دندانی با عادات تغذیه در خواب نزد نوزادان و نوپایان  8تا  30ماهه بخشهای کرمان
 بررسی وضعیت رویش دندانهای کانین و پره مولر در کودکان  8.5تا  14.5ساله شهر کرمان در سال 1382
 بررسی بررسی تجربه ترس از انجام اعمال دندانپزشکی در مراجعین به کلینیکهای تخصصی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
کرمان در سال 1383
 بررسی مقایسه ای میزان خودکشی در ماه مبارك رمضان با سایر ماههای سال
 بررسی مقایسه هیپرلیپیدمی در خانمهای مبتال به پره اکالمپسی و خانمهای با حاملگی طبیعی
 بررسی راههای سازگاری و ارتباط آن با افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به هنر نقاشی از دیدگاه جامعه شناسی
 تعیین شیوع باکتریوری بدون عالمت در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان افضلی پور کرمان
 بررسی راههای سازگاری و ارتباط آن با افسردگی و اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی کرمان
 بررسی ارتباط شاخص توده بدنی مادر در ابتدای حاملگی با عوارض بارداری و زایمان
 بررسی میزان شیوع سوء مصرف مواد مخدر در میان جوانان شهرستان بردسیر
 بررسی رابطه الگوهای فرهنگی و رفتاری دختران مقاطع متوسطه شهرستان بافت و میزان مسئولیت پذیری ایشان
 بررسی نحوه تجویز و میزان پاسخدهی به کلومیفن در مراجعین با علت نازایی به مطب های خصوصی و کلینیک نازایی
بیمارستان افضلی پور کرمان
 تعیین شیوع علل پاتولوژیک خونریزی غیرطبیعی رحم در زنان باالی  40سال مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان
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تالیف و ترجمه :

 تدوین برنامه جامع آموزش مدیریت بحران کشور
 تدوین برنامه پاسخگویی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در سوانح ( EOPجمعیت هالل احمر)
 بازنگری آیین نامه امداد و نجات جمعیت هالل احمرجمهوری اسالمی ایران
 تدوین برنامه عملیاتی آمادگی و پاسخ بیمارستان فوق تخصصی نفت تهران
 تدوین برنامه عملیاتی آمادگی و پاسخ حوزه سالمت پاالیشگاه شهید تند گویان تهران در مقابل زلزله
 مشارکت درتدوین سند ملی سالمت و ایمنی ترافیک کشور
 مشارکت در تدوین برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمرجمهوری اسالمی ایران
 مشارکت در تهیه نقشه راه سالمت در بالیا و فوریت های کشور جمهوری اسالمی ایران
 مشارکت در تدوین برنامه پاسخ حوزه سالمت به سوانح ( EOPوزارت بهداشت)
 مشارکت در تدوین استاندارد مدیریت مخاطرات – بازتوانی روانی
 مشارکت در تدوین استاندارد مدیریت مخاطرات – بازتوانی جسمی
 مشارکت در تدوین الیحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مرداد1396
 مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی به بالیا
 مشارکت در تالیف کتاب درسنامه جامع سالمت در حوادث و بالیا
 مشارکت در تالیف کتاب برنامه ریزی آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا
 مشارکت در تالیف کتاب اصطالح شناسی مدیریت خطر حوادث و بالیا
 مشارکت در تالیف مجموعه ابزازهای ارزیابی مخاطرات و شاخصهای توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا
 مشارکت در تالیف گزارش ملی ارزیابی ایمنی و خطر مراکز بهداشتی در برابر بالیا سال 1394
 مشارکت در تالیف گزارش ملی ارزیابی ایمنی و خطر مراکز بهداشتی در برابر بالیا سال 1396
 تالیف کتاب آشنایی با ساختارها ،قوانین و مقررات پژوهشی در جمعیت هالل احمر ()1398
 ویراستاری کتاب جستجو و نجات در حوادث جاده ای جلد چهارم و پنجم (چاپ  1396و )1397
 ویراستاری کتاب کمک های اولیه کاربردی چاپ 1393
 ویراستاری کتاب راهنمای سریع کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات ()1398
 ما و زلزله (ویژه نهضت سوادآموزی)
 حمایت روانی در سوانح
 ایمنی و امداد در حوادث جاده ای
 آموزش سگ های زنده یاب
 مبانی نجات
 پشتیبانی در امداد
 تدوین  16دستورالعمل و  SOPکشوری و  10دستورالعمل ستادی
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ابداعات و نوآوری ها  -افتخارات :

 طراحی و راه اندازی  EOCجمعیت هالل احمر استان کرمان به عنوان اولین EOCاستانی جمعیت هالل احمر
 پیشنهاد دهنده و مجری طرح امکان سنجی امداد و نجات استان کرمان واجد  99الیه اطالعاتی
 پیشنهاد دهنده و مجری منطقه بندی عملیاتی امداد و نجات استان کرمان با استفاده از تجارب زلزله بم
 تشکیل تیم روباتهای امدادگر جهت شرکت در مسابقات روبوکاپ دانشگاه آزاد اسالمی 1386
 طراحی و ساخت ستاد عملیاتی سیار واجد اولین خودروی ارتباطات سیار استانی
 موسس باشگاه امدادگران جمعیت هالل احمراستان کرمان  -همراه با سامانه تحت وب امدادگران 1387
 کسب تقدیرنامه های متعدد بویژه از سوی استاندار ،دبیرکل و ریاست سازمان امداد ونجات جمعیت هالل احمر
 کاندید عنوان"دوست دار سالمت" وزارت بهداشت و درمان در سال1388
 پیشنهاد وراه اندازی واحد پژوهشی  Geoinformatics in Disasterدر دپارتمان سالمت در بالیا دانشکده بهداشت
دانشگاه تهران 1390
 تشکیل رسته های  17گانه عملیاتی جمعیت هالل احمر
 تشکیل مراکز سالمت امددگران و نجاتگران
 ساماندهی تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر
 ساماندهی مربیان آموزشی جمعیت هالل احمر
سابقه فعالیت های آموزشی :
الف -تدریس در دروس دانشگاهی

 فرماندهی و ستاد
 ارزیابی در سوانح
 مدیریت بحران
 مدیریت در بحران فرضی
 کاربرد  GISدر سوانح
 سیستم های اطالعات در بالیا ( ) DIS
 اپیدمیولوژی در بالیا
 پیشگیری و کاهش اثرات در بالیا
 مدیریت جستجو و نجات
 مدیریت لجستیک و پشتیبانی
 تغذیه و بهداشت در سوانح
 اپیدمی بیماری های واگیردار در سوانح
 مدیریت نیروی انسانی در امداد
 انبارداری مواد و تجهیزات امدادی
 شناخت انواع سوانح
 امور اردوگاه و اسکان آسیب دیدگان
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 تیم های عملیاتی امداد و نجات
ب-تدریس سایردروس مرتبط  ( :مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی )

 برنامه ریزی آمادگی بیمارستانی
 تحلیل خطر
 مدیریت بحران ویژه مدیران
 سیستم فرماندهی سوانح و سامانه ملی مدیریت سوانح
 دوره تخصصی تغذیه در بحران
 دوره تخصصی حمایت های روانی ،اجتماعی در سوانح
 دوره امداد و کمک های اولیه
 دوره تخصصی امداد و نجات در حوادث جاده ای
 برنامه ریزی آمادگی سوانح مبتنی بر جامعه
 مبانی جستجو و نجات
 کاربرد  GISدر سوانح
 تریاژ در سوانح
 برنامه ریزی و اجرای تمرین (مانور)
 برنامه پاسخ جمعیت هالل احمر به سوانح
سایر عناوین شغلی مرتبط :
 عضو کمیته تلفیق اسناد مدیریت بحران کشور
 عضو کمیته تدوین سند ملی سالمت و ایمنی ترافیک
 عضوهیات ویژه گزارش ملی سیالب ها ریاست جمهوری
 عضو شورای پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر
 رییس کمیسیون معین پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر
 عضو شورای عالی مرکز تحقیقات تاب آوری در حوادث و بالیا
 مدیرمسئول مجله
 سردبیر مجله
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 عضو شورای عالی مرکز تحقیقات مدیریت سالمت در تجمع های انبوه
 عضو پروژه ارتقاء ظرفیتهای مدیریت مخاطرات بالیای طبیعی ( پروژه مشترك دولت و ) UNDP
 عضو کمیته تخصصی پروژه بازطراحی ماموریت و تدوین طرح راهبردی جمعیت هالل احمر
 عضو گروه مشورتی بازنگری ابزار ارزیابی آمادگی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هالل احمر
 عضو کمیته تدوین برنامه استراتژیک جمعیت هالل احمر
 عضو مرکز تحقیقات سالمت در بالیا و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت بحران ایران
 عضو کمیته علمی فصلنامه علمی پژوهشی" امداد و نجات"
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 عضو کمیته پدافند غیرعامل جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
 عضو کارگروه ملی امداد و نجات و آموزش همگانی کشور
 عضو کارگروه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی کشور
 همکار پروژه تدوین سامانه فرماندهی حوادث جمعیت هالل احمر
 دبیر کمیته تدوین دستورالعمل پایگاههای امداد و نجات جاده ای سازمان امداد ونجات جمعیت هالل احمر
 عضو شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی هالل جمعیت هالل احمر
 رییس کمیته پژوهشی سازمان امداد و نجات
 عضو موسس مرکز تحقیقات تاب آوری در بالیا
 عضو کمیته آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت
 مدیر گروه مدیریت امداد و سوانح مرکز آموزش علمی و کاربردی شرکت ذغال سنگ
 عضو هیئت مدیره جمعیت هالل احمر استان کرمان
 نماینده دفتر تحقیق و توسعه جمعیت هالل احمر در استان کرمان
 عضو کمیته پژوهشی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان
 موسس و مدیر عامل موسسه عصرپژوهش کرمان با زمینه اصلی انجام پروژه های تحقیقاتی(شماره ثبت )483
 دبیر کمیته تحقیقات علوم پزشکی در اسالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای  4سال
 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 عضو کمیتههای علمی و اجرایی همایش دانشجویی افضلی پور سال 1376
 دبیر اجرایی همایش سراسری تحقیقات علوم پزشکی در اسالم سال 1378
 عضو کمیته علمی همایش سراسری تحقیقات علوم پزشکی در اسالم سال 1378
 عضو کمیته علمی دومین همایش سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقاء ایمنی در حوادث 1387
 عضو کمینه مشترك سازمانهای بیمه گر استان کرمان
 عضو کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ونسخ پزشکان استان کرمان
 عضو کمیته علمی همایش پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زلزله شهر تهران
 عضو کمیته علمی پنجمین کنگره بین المللی بهداشت ،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
 عضو کمیته علمی ششمین کنگره بین المللی سالمت در بالیا و فوریت ها
 عضو کمیته علمی هفتمین کنگره بین المللی سالمت در بالیا و فوریت ها
 عضو کمیته علمی هشتمین کنگره بین المللی سالمت در بالیا و فوریت ها
 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان ها و مراکز درمانی
 مدرس مرکز آموزشی علمی کاربردی ذغال سنگ کرمان
 مدرس مرکز آموزشی عالی علمی کاربردی جمعیت هالل احمر
 معاون مرکز آموزش علمی کاربردی جمعیت هالل احمر استان تهران
 مدرس دوره های مدیریت بحران و جستجو و نجات جمعیت هالل احمر
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سوابق شرکت در امدادرسانی حوادث و عملیاتهای امدادی :
 پزشک داوطلب جمعیت هالل احمر استان کرمان از سال  1380و شرکت در برنامه های داوطلبی امداد جاده و مناطق روستائی
 شرکت در عملیات امدادرسانی زلزله سال  82بم
 شرکت در عملیات امدادرسانی زلزله سال  83زرند
 مدیر عملیات امداد رسانی در سیل و طوفان گونو سال 86
 مدیر عملیات امداد رسانی در موج سرما و یخبندان و سیل مناطق جنوبی استان کرمان سال  ، 86سوانح جاده ای و حوادث
کوهستان و سوانح متعدد دیگر و مانورهای عملیاتی از سال  1385تاکنون
 پشتیبانی زلزله هائیتی
 پشتیبانی عملیات امدادرسانی قحطی سومالی
 پشتیبانی عملیات امدادرسانی سیل پاکستان
 مدیر عملیات های امداد هوایی جنوبشرق کشور همراه با تجربه ای بالغ بر  62ساعت پرواز امدادی
 پشتیبانی عملیات امدادرسانی زلزله های خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،کوهبنان و کرمانشاه
 پشتیبانی عملیات امدادرسانی سانحه هوایی دنا
 پشتیبانی عملیات امدادرسانی آتش سوزی پالسکو
 پشتیبانی عملیات امدادرسانی سیل و سیالب بهار 1398
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