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 اجراییسوابق 
 . عضو کمیته داوران همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سالمت

 المللی تغییرات اقلیمی و نظام سالمت. عضو کمیته علمی همایش بین 2
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. عضو کمیته اجرایی )طراحی سایت و امور بین الملل( همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام 3

 سالمت

 . عضو کمیته کاهش حوادث ترافیکی هشتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا4

  2.47در انگلستان با ایمپکت  BMJ OPEN. داور مجله بین المللی 5

 پژوهشیوابق س
 چاپ شده در ژورنالهای علمی مقاالت

)پایگاه های نمایه   نشریه عنوان مقاله

 شده(

 چاپسال 

The assessment of safety management in operation rooms of the 

hospitals related to Isfahan university of medical sciences in 2013 
Life science journal 2014 

Evaluation of safety management indexes in Amin educational 

hospital Isfahan in 2013 

Global journal of 

medicine researches 

and studies 

2014 

کاربرد مدل تحلیل حاالت و اثرات خطا جهت بررسی خطرات مرتبط با دستگاه ونتیالتور در 
 بیمارستان الزهرا )س( اصفهان

 1394 مدیریت بهداشت و درمان

دانشگاههای شهرستان سالمت روان و عوامل مرتبط در کانون های دانشجویی جمعیت هالل احمر 
 بروجن

فصلنامه علمی پژوهشی امداد و 
 نجات

1394 

Knowledge and attitudes soldiers about transmission and how to 

prevent AIDS   

International journal 

of nursing education 
2016 

Assess features cities resilient to disasters National journal of 

integrated research in 

medicine 

2016 

The Effect of Climate Change on Cardiopulmonary Disease- A 

Systematic Review 

Journal of Clinical 

and Diagnostic 

Research (ISI, 

PubMed, Scopus)   

2017 

Health System Preparedness Challenges before Earthquakes based 

on the WHO Framework: A Qualitative Study in the Iranian 

Context 

Journal of 

Engineering 

Technology (PubMed) 

2017 

Bystander’s: Plasco Building Collapse in Iran: 2017 Disaster Medicine and 

Public Health 

Preparedness (ISI, 

PubMed, Scopus)   

2019 

The challenge of affordable housing in disasters: western Iran 

earthquake 2017 

Disaster Medicine and 

Public Health 

Preparedness (ISI, 

PubMed, Scopus)   

2019 
 

Identifying the Challenges of Pre-Hospital and Hospital 

Emergency Services During the Management of Alcohol 

Poisoning Disaster in the City of Rafsanjan 

Addictive Disorders & 

Their Treatment (ISI, 

PubMed, Scopus)   

2019 
 

Cancer patients during and after natural and man-made disasters: 

A systematic review 

Asian Pacific Journal 

of Cancer Prevention 

(PubMed, Scopus)   

2018 

Developing and validating a checklist for accreditation in Journal of education 2018 



leadership and management of hospitals in Iran and health 

promotion(PubMed)   

The use of uncertain scenarios in disaster risk reduction   Foresight (ISI, 

Scopus)   

2019 

Morbidity and mortality from technological disasters in Iran: a 

narrative review 

Journal of education 

and health promotion 

(PubMed)  

2019 

 

Newly recognized stuttering in three young children following the 

Hojedk Earthquake in Iran 

Prehospital and 

disaster medicine (ISI, 

PubMed, Scopus)   

2019 

 

Zahedan school fire: Endless fire incidents in Iranian schools Disaster medicine and 

public health 

preparedness (ISI, 

PubMed, Scopus)   

2019 

 

 

 ارائه شده در کنفرانسهای علمی مقاالت

 سال انتشار نحوه انتشار کنفرانس / همایش عنوان مقاله
Social media and disasters: the current use, policy 

making and future 

 

هفتمین کنگره بین المللی 
 سالمت در حوادث و بالیا

 1395 سخنرانی

هفتمین کنگره بین المللی  مراکز آموزشی درمانی اصفهان برای مقابله با خطر زلزلهچالش های 
 سالمت در حوادث و بالیا

 1395 سخنرانی

هفتمین کنگره بین المللی  بررسی میزان و نوع تنیدگی در پرسنل فوریتهای پزشکی در زمان انتقال بیمار
 سالمت در حوادث و بالیا

 1395 پوستر

ایرانی در خصوص توانمندیهای مورد نیاز آنان جهت کارهای  تجربه پرستاران
 تیمی موفق در زمان پاسخ به بحران

هفتمین کنگره بین المللی 
 سالمت در حوادث و بالیا

 1395 سخنرانی

تاثیر آزادی اقتصادی بر شاخص های سالمت: مقایسه ایران با سایر کشورهای 
 خاورمیانه 

دومین سمینار سالیانه 
 متاقتصاد سال

 1391 پوستر

 

  طرحهای تحقیقاتی

 نوع همکاری  انجام طرحو سال محل  عنوان طرح
مدیریت و رهبری در اعتباربخشی در کشورهای منتخب و ارائه  بررسی استانداردهای

 چارچوب
 مجری اول 1393دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

در مرکز آموزشی درمانی   PTCAو   CABGتحلیل هزینه اثربخشی روشهای درمانی 
 92-1390شهید چمران اصفهان در سال 

 مجری اول 1393دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم ارزیابی 
 1392در سال  پزشکی اصفهان برای مقابله با خطر زلزله

 همکار 1393دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارتباطات بین کارکنان مرکز پیام با کارکنان عملیاتی اورژانس 
 پیش بیمارستانی

 مجری اول 1395دانشگاه علوم پزشکی ایران 

چالش های آمادگی نظام سالمت ایران در برابر زلزله احتمالی تهران بر اساس چارچوب 
 پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت

 همکار 1394دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

  تالیفات

 1397استان کرمان، مدیریت مراقبت از سالمت، انتشارات جهاد دانشگاهی 



 

 آموزشیسوابق 
  :آموزشی ابق تدریس در دانشگاهها و مراکزوس
 محل تدریس مقطع تدریس نام واحد درسی سال

 دانشگاه ع پ اصفهان کارشناسی رفتار سازمانی 92-93

 دانشگاه ع پ اصفهان کارشناسی اقتصاد بهداشت 92-93

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  همه مقاطع مقاله نویسی و سابمیت مقاله 1394

 دانشگاه ع پ اصفهان کارشناسی آیین نگارش 92-93

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان کارشناسی اصول مدیریت خدمات پرستاری 1398

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک کارشناسی آشنایی با سازمان های امدادی 1398

اخالق و مقررات حرفه ای برای  1398

 دانشجویان فوریتهای پزشکی

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک کارشناسی

اقدامات بهداشتی در شرایط  1398

 اضطراری

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک کارشناسی

 

  و سمینارهای آموزشی: هادر کارگاهسوابق تدریس 

 کارگاه مقاله نویسی و سابمیت مقاله در دانشگاه علوم پزشکی ایران

  کارگاههای آموزشی:شرکت در 

 
 محل برگزاری عنوان کارگاه/ سمینار شماره

1 Attended at dashboard model in emergency information workshop علوم پزشکی 

 اصفهان

علوم پزشکی  کارگاه مقاله نویسی 2
 اصفهان

علوم پزشکی  پروپوزال نویسی  3
 اصفهان

علوم پزشکی  صدور خدمات پزشکیگردشگری سالمت و  4
 اصفهان

5 Business intelligence & data mining in healthcare management ;theoretical 

and practical aspects 
علوم پزشکی 

 اصفهان

6 Attended at data mining in healthcare systems workshop   علوم پزشکی
 اصفهان

علوم پزشکی  طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سالمت سمینار عدالت در سالمت از 7
 اصفهان

سازمان پیشگیری و  آینده پژوهی در مدیریت بحران های شهری  8آ
مدیریت بحران 

 شهر تهران

دانشگاه علوم  مدرسه زمستانه سالمت در بالیا و فوریتها 9
 پزشکی کرمان

 


