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رشته تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه محل تحصیل

سالمت در بالیا و فوریت ها

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
ایران

9818-9831

مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
شیراز

9831-9831

مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی
یزد

9831-9835

آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی
مجازی-وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی

از  9812تاکنون

تحصیل

معدل

93/25

93/19

91/99

-

پایان نامههای نوشته شده در دوران تحصیل
-

مقطع دکترای تخصصی :تبیین مؤلفههای تحلیل جنسیتی در مدیریت خطر بالیای طبیعی ایران

-

مقطع کارشناسی ارشد :بررسی مدل علل و پیامدهای دلبستگی شغلی بر اساس تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری
( )SEMدر پرستاران بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز1221 ،
مقطع کارشناسی :بررسی شاخصهای عملکردی بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی استان یزد1225 ،

-

سابقه شغلی
عضو هیأت علمی تمام وقت -گروه سالمت در بالیا و فوریت ها -دانشکده بهداشت و ایمنی -دانشگاه علوم پزشکی شهید

-

بهشتی  -از بهمن ماه  1212تاکنون
عضو هیأت علمی نیمه وقت و عضو شورای پژوهشی -مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها -دانشگاه

-

علوم پزشکی شهید بهشتی -از دی ماه  1211تاکنون
مدیر دفتر توسعه آموزش ( -)EDOدانشکده بهداشت و ایمنی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -از مهرماه  1211تاکنون

-

گرنت ها و جوایز بین المللی
-

برنده گرنت ویژه سازمان جهانی بهداشت -EMRO-برای پژوهش در حیطه اولویت های سالمت
همگانی5193 ،

-

برنده جایزه بین المللی  Mary Fran Meyer’sاز مرکز مخاطرات طبیعی دانشگاه کلورادو5191 ،

-

گرنتِ اتحادیه جهانی جنسیت و تغییرات اقلیم ( )GGCAو نماینده شبکه جهانی جنسیت و بالیا در
کنفرانس جهانی تغییرات اقلیم ( ،)COP22مراکش5191 ،

افتخارات و تشویق ها

-

دانشجوی ممتاز مقطع دکترای تخصصی با معدل 12/53

-

کسب رتبه یک آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 1221

-

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،سال 1221

-

کسب عنوان دانشجوی برتر مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1221-1222 ،

-

عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز( 1212-1221 ،سطح اول)

-

کسب رتبه اول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد با معدل 12/11

-

کسب عنوان دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در هفتمین همایش
سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،کرمان 1222

-

کسب رتبه اول مقطع تحصیلی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با معدل 11/11

-

کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یزد سال 1222



زمینه های تخصصی و پژوهشی مورد عالقه

-

سالمت همگانی در بالیا

-

گروههای آسیب پذیر در بالیا

-

تغییر اقلیم

-

جنسیت و بالیا

-

سالمت زنان در بالیا

-

بازتوانی پس از بالیا

-

آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی

-

مدیریت جامعه محورِ بالیا

-

اپیدمیولوژی بالیا

-

کاهش خطر بالیا

-

سالمت باروری در بالیا

-

بهداشت محیط در بالیا

-

اپیدمیولوژی بالیا

-

جامعه شناسیِ بالیا

فعالیت های پژوهشی


مقاالت بین المللی ()Peer-reviewed International Journals

1. Ghodsi H, Khani Jazani R, Sohrabizadeh S, Kavousi A. The Resiliency of
Humanitarian Aid Workers in Disasters: A Qualitative Study in the Iranian Context.
Iran Red Crescent Med J. 2019 ; 21(2).

2. Mirmohammad Aliee M, Sohrabizadeh S, Khani Jazani R, Nikbakht AR. Barriers to
breastfeeding in disasters in the context of Iran. Pre-hospital and Disaster Medicine
Journal. 2019; 34(1): 20-24.
3. Kheradmand M, Jahangiri K, Sohrabizadeh S, Safarpour H, Khani Jazani R. Physical
seismic vulnerability assessment of neighborhood emphasizing on critical land uses.
International Journal of Structural Integrity. 2019; 10(2): 176-187.
4. Ardalan A, Yousefi H, Banar A, Rouhi N, Sohrabizadeh S. Household Disaster
Preparedness in I.R.Iran: 2015 Estimation. Eastern Mediterranean Health Journal. 2018.
(Accepted)
5. Sohrabizadeh S, Jahangiri K, Khani Jazani R. Reproductive health in the recent
disasters of Iran: a management perspective. BMC Public Health. 2018; 18:389.
6. Sohrabizadeh S, Jahangiri K, Khani Jazani R. Religiosity, Gender, and Natural
Disasters: A Qualitative Study of Disaster-Stricken Regions in Iran. Journal of Religion
and Health. 2018;57(3):807-820.
7. Faghisolouk F, Khani Jazani R, Sohrabizadeh S. Hospital disaster risk management:
The case of Urmia hospitals. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research.
2018; 11(3):447-450
8. Sohrabizadeh S, Rahimi A. Men’s Health and Livelihood Status in Disasters: A
Qualitative Field Study in Eastern Azerbaijan, Bushehr, and Mazandaran Provinces in
Iran. Health Scope. 2017; 6(4):e62155.
9. Sohrabizadeh S. Women's status in disasters: A gap between experts’ desk and affected
fields of Iran. American Journal of Disaster Medicine. 2017;12(1):59-62.
10. Sohrabizadeh S, Jahangiri K, Khani Jazani R, Babaie J, Moradian MJ, Rastegarfar B.
Women’s Challenges and Capabilities in Disasters: A Case Report of the Twin
Earthquakes of Eastern Azerbaijan, Iran. PLOS Currents Disasters. 2017 Feb 22.
Edition1.
11. Sohrabizadeh S, Tourani S, Khankeh HR. Women and health consequences of natural
disasters: Challenge or opportunity?. Women&Health Journal. 2016; 56(8):977-993.
12. Sohrabizadeh S. A Qualitative Study of Violence against Women after the Recent
Disasters of Iran. Prehospital and Disaster Medicine. 2016; 31(4):407-412.
13. Sohrabizadeh S. The Neglect of Women’s Capacities in Disaster Management Systems
in Iran: A Qualitative Study. Indian Journal of Gender Studies. 2016; 23(3):467-480.

14. Ardalan A, Sohrabizadeh S (corresponding author). Assessing Households
Preparedness for Earthquakes: An Exploratory Study in the Development of a Valid and
Reliable Persian-version Tool. PLoS Curr. 2016;8.
15. Ardalan A, Sohrabizadeh S, Latifi MF, Rajaie MH, Rouhi N, Yusefi H. Responding to
Physical and Psychological Health Consequences of Disasters: The Case of Iran's
Disaster Rehabilitation Plan. Eastern Mediterranean Health Journal. 2016; 22(3).
16. Sohrabizadeh S, Tourani S, Khankeh HR. The Gender Analysis Tools Applied in
Natural Disasters Management: A Systematic Literature Review. PLOS Currents
Disasters. 2014 Mar 18; Edition 1.
17. Sohrabizadeh S, Sayfouri N. Antecedents and Consequences of Work Engagement
among Nurses. Iran Red Crescent Medical Journal



مقاالت فارسی

 -1جهانگیری کتایون ،سهرابی زاده ساناز (نویسنده مسئول) ،صدیقی ژیال ،طاووسی محمود ،رستمی راحله .سنجش میزان آمادگی
بیمارستان در برابر حوادث پرتوی و هسته ای :طراحی یک ابزار و بررسی روایی محتوایی و پایایی آن .پایش1215 .؛ (.631-611 :15)6
 -3اردالن علی ،سهرابی زاده ساناز (نویسنده مسئول) ،دلخوش مرجان ،موسوی قاسم .تبیین جایگاه معلوالن در مدیریت بالیای ایران
(مطالعه مروری) .فصلنامه علمی امداد و نجات1212 .؛ .)2(6
 -2سیدین سید حسام ،سهرابی زاده ساناز  ،زابلی روح اهلل .برنامه ریزی مقابله با بالیا :رویکردی مؤثر برای کاهش خطرات بالیا در
سازمانهای بهداشتی درمانی ایران .فصلنامه علمی امداد و نجات1221 .؛ .)2(3
 -2سهرابی زاده ساناز ،احرام پوش محمد حسن ،باستانی پیوند ،شفقت طاهره ،رحیمی حامد .بررسی چالش رفتار من سانی در انتصاب
مدیران مورد مطالعه :مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز.طلوع بهداشت1212 .؛ .)5(12
 -5کشتکاران علی ،کاوسی زهرا ،قلی پور آرین ،سهرابی زاده ساناز (نویسنده مسئول) ،شرفی زهرا .دلبستگی شغلی و عوامل موثر بر
آن در پرستاران بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز .پیاورد سالمت1211 .؛ سال ششم (شماره دوم).
 -6سهرابی زاده ساناز ،باستانی پیوند ،دلگشایی بهرام ،طاهرنژاد کیقباد .ابعاد شخصیت کارکنان و مؤلفه های تعیین کننده آن بر اساس
مدل "مک کری و کوستا "  .مجله مدیریت بهداشت و درمان1221 .؛ .)3(3
 -1سهرابی زاده ساناز ،باستانی پیوند ،روانگرد رامین .بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  .1222فصلنامه بیمارستان1221 .؛ 1(1و.)3

 -2خالصی نادر ،باستانی پیوند ،درزی رامندی سجاد ،سهرابی زاده ساناز ،کلهر روح اهلل .بررسی اثر من سانی در مدیران ستادی دانشگاه
علوم پزشکی تهران1213 .؛ )53(16



کتب تألیف شده
 -1درسنامه سالمت در حوادث و بالیا ،فصول بازتوانی در بالیا -نقش زنان در بالیا و تاثیرات زیست محیطی
بالیا بر سالمت .چاپ اول ،تهران :انتشارات مهرراوش1215 ،
 -3بازتوانی در حوادث طبیعی :اصول و رویکردها .تهران :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،مؤسسه ملی تحقیقات
سالمت1212 .
 -2قوانین بالیا .تهران :انتشارات اخوت( 1213 .دارای امتیاز  3/2از  2از شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 -2تجارب کاربردی در مدیریت آموزشی بر مبنای جامعه .تهران :انتشارات اخوت( 1211 .دارای امتیاز از شورای انتشارات
دانشگاه علوم پزشکی تهران)



گرنت های پژوهشی
-

در حال اجرا (مجری طرح)

 -1ارزیابی عملکرد سیستم سالمت در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 3212( ،تاکنون) (گرنت سازمان جهانی بهداشت،
)EMRO
 -3پهنه بندی خشکسالی در ارتباط با روند مهاجرت در ایران در یک دوره زمانی پنج ساله ( )1215-1212و تحلیل سالمت
همگانی در مناطق بحرانی از نظر خشکسالی( ،تیرماه  1211تاکنون) (گرنت پژوهشی -صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
 -2تحلیل جنسیتی پیامدهای بحران خشکسالی در ایران با بکارگیری سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISدر فاصله بین سال
های  1212تا ( ،1215شهریورماه  1211تاکنون) (گرنت چاپ مقاله در مجالت دارای ایمپکت فاکتور بین  2تا
 ، 4دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
-

اتمام یافته (مجری طرح)

 -2تحلیل جایگاه زنان در سیستم مدیریت بالیای ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( )1216-1215( ،گرنت چاپ
 5مقاله نمایه شده در پایگاههای  ISI Web of Science ،PubMed ،Scopusدر سال  ،2102دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی)

 -5تبیین نیازهای سالمت زنان آسیب دیده در بالیای طبیعی :مطالعه موردی زلزله و سیل استان بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی (( )1216-1215گرنت استادیاران جوان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)



طرح های پژوهشی
-

در حال اجرا (مجری طرح)

 -1مرور نظام مند متون مدیریت جامعه محور بالیا در ایران و جهان ،مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت
ها ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تیرماه  1212تاکنون)
 -3مرور نظام مند متونِ روش های ارزیابی اقتصادی در مدیریت خطر بالیا در جهان و ایران (تیرماه  1212تاکنون)
 -2تحلیل سنی و جنسیتی آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی و عوامل موثر بر آن در ایران در یک دوره زمانی  12ساله
( ،)1215-1225مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تیرماه
 1212تاکنون)
 -2بررسی تأثیر تجربه زلزله بر میزان آمادگی خانوارها :مطالعه موردی استان کرمان .دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی (شهریورماه  1211تاکنون)
 -5ارزیابی عملکرد سیستم سالمت در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه :یک مطالعه جامعه محور .دانشکده بهداشت و ایمنی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (شهریورماه  1211تاکنون)
-

اتمام یافته (مجری طرح)

 -6طراحی ابزار تحلیل جنسیتی در مخاطرات طبیعی و تعیین روایی و پایایی آن ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (-1215
)1211
 -1تدوین برنامه آمادگی دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست در برابر زلزله ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (-1215
)1211
 -2تبیین پیامدهای ناشی از ظهور پدیده تغییر اقلیم در ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ()1216-1215
 -1مطالعه امکان سنجی استقرار سیستم آموزش الکترونیکی در دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ()1211-1215
 -12تبیین نیازها و اولویت های پژوهشی بین رشته ای در حوزه سالمت در بالیا ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (-1215
)1216
 -11مرور نظام مند متون مدیریت خطر جامعه محور انتشاریافته توسط محققین سالمت در سطح جهان ،موسسه ملی تحقیقات
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ()1212

 -13بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی( )OCBو رفتارهای ضد شهروندی سازمانی ( )ACBبر اساس تکنیک مدلسازی
معادالت ساختاری در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 1221 ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ()1212-1221
 -12بررسی مدل الماس عدالت و ارتباط آن با خود باوری در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز)1221-1222( 1221 ،
 -12بررسی رفتار اثر من سانی در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 1221 ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ()1212-1221

-

همکار طرح

 -15بررسی اعمال خشونت بر علیه پرسنل فوریت های پزشکی به هنگام ارائه خدمت :مرور سیستماتیک و فراتحلیل(متاانالیز)،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 1211تاکنون)
 -16بررسی آسیب پذیری کالبدی محله ای در برابر زلزله در منطقه  5شهرداری تهران ،1215 ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ()1211-1216
 -11سنجش میزان آمادگی بیمارستان در برابر حوادث پرتوی و هسته ای :طراحی یک ابزار و بررسی روایی محتوایی آن،
پژوهشکده علوم بهداشتی ،جهاد دانشگاهی ()1212
 -12تدوین طرح جامع ملی بازتوانی کشور در بالیای طبیعی ،موسسه ملی تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران (-1212
)1213
 -11طراحی پرسشنامه های استاندارد ارزیابی آمادگی جمعیت عمومی در برابر مخاطرات طبیعی ،موسسه ملی تحقیقات سالمت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران ()1212-1212
 -32بررسی اثر من سانی در مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران ()1211
 -31بررسی مدل علل و پیامدهای دلبستگی شغلی بر اساس تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMدر پرستاران بیمارستان
های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،1221 ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ()1221-1222
 -33بررسی وضعیت عملکرد و رضایت شغلی فارغ التحصیالن رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شاغل در حوزه ستادی و
واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز (-1221
)1212


-

ارائه مقاله در کنگره های بین المللی
تبیین چالش های سالمت همگانی گروههای آسیب پذیر در جوامع متاثر از سیل .نهمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و
بالیا ،تهران1212 ،

-

نیازها ،توانمندی ها و فرصت های زنان در کاهش خطر بالیا ،هشتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران1216 ،

People, Gender and Policy on a Changing Planet ،GGCA Innovation Forum ،COP22 ،

-

Morocco ،2016
-

امکان سنجی استقرار زنان در تیم های امداد و نجات نیروی دریایی ارتش با بهره گیری از تجارب سایر کشورها ،دومین همایش
بین المللی طب پیشگیری ،بهداشت و امداد و درمان روی شناورهای سطحی و زیردریایی ،بندرعباس1215 ،

-

جریان سازی ظرفیت زنان به مدیریت بالیای ایران :یک مطالعه کیفی ،هفتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا،
تهران1212 ،

-

مطالعه موردی پیامدهای جسمی-اجتماعی حادثه سایت دفن زباله شیراز بر بازماندگان و نیروهای امدادی در سال  ،1213هفتمین
کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران1212 ،

Women, Disasters and Challenges: A case study from Iran, XVIII ISA World Congress

-

of Sociology, Japan, 2014
-

نقش زنان در بالیای طبیعی :مطالعه موردی زلزله آذربایجان شرقی ،ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران،
1213

-

تبیین جایگاه معلولین در مدیریت بالیای ایران :مرور نظام مند متون پژوهشی ،ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و
بالیا ،تهران1213 ،

-

عوارض بالینی حادثه شیمیایی زرقان در ساکنین اطراف کارخانه و عوامل مرتبط ،پنجمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و
بالیا ،تهران1212 ،

-

عوارض بالینی حادثه شیمیایی زرقان در کودکان زیر 11سال روستای دودج ،پنجمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا،
تهران1212 ،

-

بررسی وضعیت سالمت زنان باردار ساکن در روستای دودج بعد از حادثه شیمیایی زرقان ،پنجمین کنگره بین المللی سالمت در
حوادث و بالیا ،تهران1212 ،


-

ارائه مقاله در کنگره های داخلی
بررسی مدل الماس عدالت و خودباوری در بین دانشجویان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
هشتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کشور ،دانشگاه جندی شاپور اهواز1212 ،

-

بررسی راهکارهای بکارگیری سیستم مدیریت بر مبنای استعداد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  ،1222دومین کنگره
پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان ،سنندج؛
1221

-

بکارگیری و طراحی الگوی مناسب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( )ABCدر تعیین بهای تمام شده خدمات تصویری
بیمارستان حافظ  ،1222هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ،دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان1222 ،

-

بررسی دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد نقاط ضعف و قوت واحدهای تابعه خود به منظور
استفاده از بهینه کاوی ،پنجمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز1226 ،

-

بررسی میزان آگاهی مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی یزد از  WHOدر سال  ،1222دومین سمینار دانشجویی علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران1222 ،

-

بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های استان یزد در سال  ،1223سومین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات
بهداشتی درمانی کشور ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران1222 ،



سخنرانی در کنفرانس ها و پانل های تخصصی

-

تشریح ابعاد اجتماعی -اقتصادی تغییر اقلیم ،کنفرانس علمی یک روزه تغییر اقلیم ،سالمت و تاب آوری ،دانشکده بهداشت و
ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،اردیبهشت ماه .1212

-

گزارش جهانی بالیا سال  ،3216اولین گردهمایی متخصصین حوزه سالمت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تیرماه
.1211

-

تغذیه و امنیت غذایی در بالیا ،کنفرانس علمی یک روزه ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،آبان ماه 1216

-

سالمت مردان در بالیا ،کنفرانس علمی یک روزه ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،اردیبهشت ماه 1216

-

نقش زنان در مواجهه با تغییرات اقلیم ،پانل تخصصی تغییرات اقلیم ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،دی ماه 1215

-

پدافند غیرعامل در نظام سالمت ،کنفرانس علمی یک روزه ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،مهرماه 1215

-

سالمت زنان در بالیا ،کنفرانس علمی یک روزه ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،آبان ماه 1215

-

زنان و کودکان در بحران آوارگی ،کنفرانس علمی یک روزه ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،بهمن ماه 1215

-

پانل تخصصی بازنگری در کوریکولوم رشته سالمت در حوادث و بالیا ،اولین گردهمایی متخصصین سالمت در بالیا و فوریت
ها ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی1215 ،



عضویت در هیأت تحریریه
-



ژورنال سالمت در بالیا ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ( از سال  1216تاکنون)

داوری مقاالت
BMJ Open

-

International Journal of Disaster Risk Reduction

-

International Journal of Intercultural Relations

-

Disaster Medicine and Public Health Preparedness Journal

-

Journal Trauma Monthly

-

African Journal of Emergency Medicine

-

Women’s Studies International Forum

-

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran

-

)Plos Currents (Disasters

-

)Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief (Persian Language

-

)Health in Disasters Journal (Persian Language

-

فعالیت های آموزشی


تدریس
 -1مدیریت سوانح و بالیا ،دانشجویان  ،MPHدانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال
 1211تاکنون)
 -3زبان تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشجویان دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده
بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال  1211تاکنون)
 -2اپیدمیولوژی بالیا ،دانشجویان دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال  1215تاکنون)
 -2بهداشت محیط در بالیا  ،دانشجویان دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط
زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال  1215تاکنون)
 -5پدافند غیرعامل ،دانشجویان دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال  1215تاکنون)

 -6مطالعات کیفی ،دانشجویان دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال  1215تاکنون)
 -1سیستم های اطالع رسانی پزشکی ،دانشجویان دکترای تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها ،دانشجویان کارشناسی
ارشد ارگونومی و  ،HSEدانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از سال  1216تاکنون)
 -2بازیابی در بالیا ،دانشجویان دکترای تخصصی سالمت در بالیا و دانشجویان  ،MPHدانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران ()1215-1213
 -1بازیابی در بالیا ،دانشجویان دکترای حرفه ای ،مدرسه تابستانی ،پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ()1215
 -12کاربرد  GISدر مدیریت ، HSEدانشجویان کارشناسی ارشد سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده سالمت ،ایمنی و
محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال )1216
 -11اپیدمیولوژی بیماری های شغلی ،دانشجویان بهداشت حرفه ای ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی (سال )1215
 -13اپیدمیولوژی و روش تحقیق ،دانشجویان پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان1211 ،
 -12زبان تخصصی پرستاری ،دانشجویان پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان1211 ،
 -12تکنولوژی اطالعات پزشکی ،دانشجویان پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنان1211 ،



پایان نامه ها
-

راهنما ()Supervisor

 -1طراحی و تبیین مدل شکل گیری رفتارهای ضد اجتماعی نا ایمن در رانندگان وسایل نقلیه موتوری ایران ،مقطع PhD
(-1211تاکنون)
 -3طراحی و آزمون مدل تاب آوری کارکنان کمک های بشردوستانه ایران در بالیا ،مقطع )1211 -1215( ،PhD
 -2طراحی و اعتبارسنجی بسته آموزشی توانمندسازی ماما برای ارائه خدمات سالمت باروری در بالیا ،مقطع -1215( ،PhD
)1211
-

مشاور

 -2ارزیابی ریسک کمی ایستگاه های سوخت رسانی بنزنی :مطالعه موردی ایستگاههای سوخت رسانی بنزینی شهر تهران،
مقطع کارشناسی ارشد -1211( ،تاکنون)



تدریس در کارگاه ها و دوره های آموزشی
 -1مطالعات کیفی با روش تحلیل محتوا ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1211 ،
 -3مرور نظام مند متون در سیستم سالمت ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1215 ،
 -2ابزارسازی و روانسنجی ابزار ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1215 ،
 -2بازیابی در حوادث و بالیا ،مجموعه کارگاه های ملی مدیریت سالمت و کاهش خطر در بالیا ،موسسه ملی تحقیقات سالمت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران)1215-1211( ،
 -5بازیابی در حوادث و بالیا ،کارگاه ملی مدیریت بالیا ،موسسه ملی تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)1212( ،
 -6روش های تدریس ،جمعیت هالل احمر ،تهران1212 ،
 -1آموزش نرم افزار  ،EndNoteدانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز1221 ،
 -2روش شناسی پژوهش های کمی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز1221 ،
 -1روش شناسی پژوهش های کمی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز1222 ،

سوابق اجرایی /آکادمیک
-

مدیر  EDOدانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،مهر  1211تاکنون

-

عضو فعال در شبکه جهانی جنسیت و بالیا  ،از  3212تاکنون

-

عضو کمیته علمی نهمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران1212 ،

-

عضو هیأت رئیسه پانل تخصصی نقش حاکمیت خطر در کاهش آسیب پذیری کودکان در بالیا ،نهمین کنگره بین المللی سالمت
در حوادث و بالیا ،تهران1212 ،

-

عضو هیأت رئیسه پانل تخصصی راهکارهای ارتقای تاب آوری با بهره گیری از شاخص های  ،HSEنهمین کنگره بین المللی
سالمت در حوادث و بالیا ،تهران1212 ،

-

دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه تغییر اقلیم ،سالمت و تاب آوری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1212 ،

-

دبیر علمی کارگاه دو روزه آشنایی مقدماتی با کاربرد  GISدر مطالعات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1211 ،

-

دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه سالمت مردان در بالیای طبیعی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1216 ،

-

دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه سالمت زنان در بالیای طبیعی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1215 ،

-

دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه پدافند غیرعامل در نظام سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1215 ،

-

عضویت در  EDOدانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1216-1212 ،

-

مدیریت  Roundtableبا عنوان جنسیت و بالیا ،دانشگاه توکیو ،ژاپن1212 ،

-

عضو کمیته علمی هشتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران1216 ،

-

عضو هیات رئیسه پانل تخصصی گروههای آسیب پذیر در بالیا ،هشتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران،
1216

-

عضو کمیته علمی کنگره ملی مدیریت کالنشهرها با رویکرد محیط زیست1215 ،

-

عضو کمیته علمی ششمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا ،تهران1213 ،

-

عضویت در کارگروه آماده سازی پیش نویس جنسیت و کاهش خطر بالیا در سند سندای3215 ،

-

دبیر شورای مشاورین جوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز1222 -1221 ،

-

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی شیراز1222 -1221 ،

-

دبیر پژوهشی ،پژوهشکده دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1221 ،

-

دبیر شورای سیاستگذاری کانون علمی مدیریت دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی شیراز1222 ،

-

عضو فعال و رابط دانشجویی دانشکده مدیریت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز1222-1221 ،



شرکت در کارگاه ها و دوره های تخصصی

 -1کارگاه فنون نگارش علمی ،انتشارات  ،Elsevierدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1211 ،
 -3کارگاه اخالق در پژوهش های زیستی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1211 ،
 -2آموزش نرم افزار  SPSSپیشرفته ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1216 ،
 -2روش شناسی پژوهش های کمی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1216 ،
5- Basic of Qualitative Research, Post-graduate Course, Department of Clinical Science
and Education, Karolinsk Institute. Stockholm, Sweden; September 2014.
 -6کارگاه گراندد تئوری ،انجمن علمی قلب ایران1212 ،
 -1کارگاه آموزش نرم افزار لیزرل ،دانشگاه صنعتی شریف1213 ،
 -2کارگاه روش شناسی پژوهشهای کیفی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی1213 ،
 -1کارگاه استانداردسازی پرسشنامه ،دانشگاه علوم پزشکی ایران1213 ،
 -12کارگاه روش تحقیق ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1211 ،
 -11کارگاه مقاله نویسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1211 ،
 -13کارگاه چگونگی انتشار مقاله ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1211 ،
 -12کارگاه نقد مقاالت علمی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 1211

 -12کارگاه جستجوی پیشرفته منابع الکترونیک ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1211 ،
 -15کارگاه آموزش  ،Endnote X3معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1222 ،
 -16کارگاه برنامه ریزی درسی در پزشکی جامعه نگر ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1222 ،
 -11کارگاه مقاله نویسی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز1221 ،



زبان
English

International English Education Research Association (IEERA) Certification (the
highest level):
(International English Proficiency )Level5

-

(International Spoken English )Level5

-

)Persian (native



فعالیت های متفرقه

-

موسیقی

-

ورزش

-

مطالعه

-

طبیعت گردی

