ب رنامه زمان بندی ارائه مقاالت پ وس تری :
روز اول 96/2/2 :ساعت11-11:45 :
شماره

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

بررسی آمادگی و پاسخ دانشکده علوم پزشکی نیشابور
به سالمت کاروانهای زائرین پیاده حرم امام رضا (ع)
در سال 1394

A-10-88-1

حسن قدسی

2

چالشهای آمادگی نظام سالمت ایران در برابر زلزله
احتمالی تهران

A-10-154-1

سمانه حیدری

3

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی بیماریهای انگلی

A-10-203-1

محمد براتی

4

اهمیت تابآوری در مدیریت بالیای اجتماعمحور

A-10-198-3

اعظم شریفی

5

Application of the principles and
procedures of Environmental Health
Engineering in Disaster and
Emergencies
نظام مراقبت در گردهماییهای انبوه

A-10-35-2

محسن دولتی

A-10-125-1

صادق یوسفنژاد

7

کاربرد داده کاوی در شناسایی عوامل موثر در بروز
حوادث

A-10-136-1

فاطمه ابراهیمی بلیل

8

تجربههای موفق کاربرد آموزش الکترونیک درمدیریت
حوادث و بالیا

A-10-221-2

پروین شفیعی مقدم

9

موانع هماهنگی در پاسخ گویی به بالیا :یک مطالعه
مروری

A-10-128-1

وحید قنبری

10

ارزیابی فناوری سالمت؛کلید استقرار اقتصاد مقاومتی
در سیاستگذاری سالمت در حوادث و بالیا

A-10-83-2

علی صراف کیا

6

1

روز اول96/2/2 :
شماره

درسآموخته ساعت11:45-12:15 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

درسآموخته تغذیه کودکان در بالیا :مطالعه موردی زلزله
هاییتی (2010

A-10-226-1

مریم الدنی نژاد

2

بررسی حادثه تیر اندازی در بیمارستان

A-11-211-2

وحیده پویش

3

ایجاد ساختار اداری حوادث ،هماهنگی برونسازمانی و
آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

A-11-253-4

شهرام طاهرزاده

4

تأثیر اجرای سامانۀ هشدار اولیه بر میزان آمادگی پاسخ به
حوادث و بالیا در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد
اصفهان

A-11-391-1

سید احسان اسدی

5

بررسی حادثه آتش سوزی مرکزCT

A-11-211-1

وحیده پویش

6

پالسکو ،حلقههای مفقوده

A-11-390-1

سید احمد قریشی

7

یک تجربه عملی در آموزش مشترک مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان با هالل احمر استان با
نگرش تسهیم دانش در چابکسازی کارکنان واکنش
سریع هالل احمر سراسر کشور آذر 95

A-11-374-1

مهدی علی
اسماعیلی

8

درسآموختههای گروه آمار و اطالعات معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زلزله سال 1391

A-11-114-2

محسن نوری

9

ارزشگذاری پولی و تحلیل هزینه منفعت فعالیتهای
داوطلبانه به روش «حسابداری ارزش و سرمایه گذاری
داوطلبی» .مورد مطالعه :فعالیت داوطلبانه جوانان هالل
احمر استان یزد در طرح ایمنی و سالمت مسافرین
نوروزی سال 95

A-11-256-1

حامد صدیقی
خویدک

10

آسیبهای هسته ای و اصول امداد مصدومان انفجارهای
هسته ای

A-10-249-1

محسن محمدی

2

روز اول96/2/2 :
شماره

ساعت12:15-13:00 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

نقش نیروهای مسلح در مدیریت بحرانهای غیرنظامی

A-10-223-1

سیمین شریفیفر

2

فرصتها و چالشهای استفاده از شبکههای اجتماعی در
مدیریت حوادث و بالیای طبیعی

A-10-111-1

حسام کریم

3

بررسی مقایسه ای ابزارهای آمادگی بیمارستانی در
حوادث و بالیا; چالشها و راهکارها

A-10-94-2

معصومه عباس آبادی

4

Mobile health application to support
PTSD affected people: a review

A-10-172-1

صدریه حاج اسمعیل
گوهری

5

اورژانس هوایی ایران؛ چالشها و راهکارها

A-10-25-1

حمید صفرپور

6

مدل تابآوری تروما ( )TRMروشی موثر در مقابله با
حوادث تروماتیک

A-10-106-1

روح انگیز نوروزی نیا

7

مروری بر نقش و کارکرد رسانههای گروهی در مدیریت
حوادث و بالیا

A-10-90-1

عادل افتخاری

8

Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) as the Primary
Treatment Modality for Victims of
disasters and crises
مداخالت روانشناختی در  PTSDپیامد سوانح و بالیا و
حوادث تروریستی

A-10-242-3

فاطمه رحیمی

A-10-242-1

فاطمه رحیمی

10

مروری بر مفهوم تابآوری در مدیریت سوانح و بالیا

A-10-89-1

سمانه میرزائی

9

3

روز اول96/2/2 :
شماره

ساعت14-14:45 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

پیامدهای سالمت زلزلههای دهه اخیر در ایران

A-10-157-1

احمد سلطانی

2

درک عمیق خطر بالیا ،اولویت اول سندای اما مغفول در
نگاه مردم آسیب پذیر

A-10-215-2

مسلم سارانی

3

مدیریت و اقدامات اولیه بهداشتی در زمان وقوع حوادث
ترافیکی

A-10-64-1

مهسا صفاییمهر

4

نقش تکنولوژی در پیشگیری از حوادث ترافیکی

A-10-228-5

سعیده بهرامپوری

5

سازماندهی جامعه برای مدیریت بالیا در مفهوم CBI

A-10-198-1

اعظم شریفی

6

بررسی تأثیر عملکرد مدیریت بحران در میزان
پاسخگویی به حوادث و بالیا

A-10-178-1

سحر معروفی

7

شاخصهای موثر آموزش الکترونیک در مدیریت بهینه
حوادث و بالیا

A-10-221-1

پروین شفیعی مقدم

8

ظرورت طراحی برنامه درسی مراقبت در حوادث و بالیا

A-10-119-1

مهدیه نژادشفیعی

9

اقدامات و راهکارهای تأمین مواد غذایی سالم در زمان
وقوع بالیا

A-10-99-2

زهرا آقالری

10

بهرهوری از فناوریهای نوین در بالیای سالمت :فرصتها
و چالشها

A-10-54-1

زهراسادات ارشادنیا

4

روز اول96/2/2 :
شماره

ساعت14:45-15:30 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

مقایسه آموزش به دو روش سخنرانی و خود
آموز بر توانمندی مادران در زمینه پیشگیری از
حوادث

A-10-55-1

زهرا وحدانینیا

2

بررسی نیاز به آموزش کاهش خطر در حوادث و
بالیا به زنان مراجعه کننده مرکز بهداشت

A-10-103-1

حوریه رحیمینیا

A-10-192-2

سیده نگار
پوروخشوری

4

مدیریت اطالع رسانی در بالیای طبیعی با تکیه
بر آموزش و توانمندسازی خبرنگاران حوزه
سالمت

A-11-24-1

آرزو دهقانی

5

آسیبپذیری اجتماعی و سالمندی در حوادث و
بالیای طبیعی :مرور نظاممند

A-10-250-1

لیال داددوست

6

The role of reverse triage to
increase the hospital surge
capacity in disaster response
نقشه کارگروه سالمت در بالیا :نقاط ضعف و
قوتها

A-10-141-1

محمد حسین صالحنیا

A-10-253-2

شهرام طاهرزاده

3

7

چالش های پرستاران زن در بالیا :یک
مطالعه کیفی

8

خشکسالی و پیامدهای روان شناختی آن

A-10-67-1

منیژه فیروزی

9

چالشهای پرستاران زن در بالیا :یک مطالعه
کیفی

A-10-126-1

ایمان موسویفر

10

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در
تعیین و نمایش نقاط حادثه خیز حوادث
ترافیکی

A-10-236-3

مهدی بیرامیجم

5

روز اول96/2/2 :
شماره

ساعت15:45-16 :30 :

عنوان مقاله

کد مقاله

نویسنده مسئول

1

نقش شرکتهای بیمهگر در پیشگیری از حوادث
ترافیکی

A-10-228-6

سعیده بهرامپوری

2

بررسی نگرش و آگاهی پرستاران و ماماها از اصول
 HSEدر بالیا

A-10-241-1

فروزنده جنت

3

Hospital Preparedness and
Community Readiness for Emergency
and Disaster: Lesson Learned of 1
year program
Risk assessment of the pediatric
emergency processes in north-east
Iran
تبیین عوامل موثر بر آتش سوزی خودروها و
راههای پیشگیری از آسیبهای مرتبط با آن بر
اساس مطالعات موجود

A-11-202-1

Corona Rintawan

A-10-113-5

حجت شیخ بردسیری

A-12-1-4

محمدرضا شکوهی

6

بررسی اثر بخشی دورههای آموزش ضمن خدمت
کارکنان جمعیت هالل احمر

A-10-183-2

ابراهیم پرفند

7

پیشنهاد تولید داخلی نی حیات) (LifeStrawیک
ابزار قابل حمل تصفیه آب در نقطه مصرف برای
استفاده فردی جهت جلوگیری از آلودگیهای
میکروبی

A-10-219-1

سعید روا

8

بررسی شاخصهای زمانی ماموریتهای مراکز
فوریتهای پزشکی اورژانس پیشبیمارستانی

A-10-75-3

علی صدرالهی

9

تابآوری بخش اورژانس بیمارستانها در حوادث و
بالیا

A-10-68-1

هنگامه حبیبی

10

بررسی وضعیت تلفات انسانی حادثه تصادف قطار
سمنان با قطار تبریز

A-10-156-2

عباسعلی ابراهیمیان

نمایشگر

4

5

6

روز اول96/2/2 :
شماره

ساعت16:30-17:15 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

ارتقای سالمت روانی اجتماعی در
آسیبدیدگان حوادث و بالیا

A-10-43-1

فرشته امینی

2

هفت سال پس از فاجعه؛ عواقب زیست
محیطی نشت نفت در خلیج مکزیک

A-10-42-1

میالد احمدی مرزاله

3

اهمیت آموزش تابآوری در راستای پیشگیری
و کاهش فرسودگی شغلی در پرستاران با تاکید
ویژه درحوادث و بالیا

A-10-185-1

مریم بهشتیفر

4

بررسی عوامل بروز حوادث ترافیکی و
راهکارهای تقابل با آن

A-10-229-4

حمیدرضا بهرامپوری

5

بررسی تصادفات آمبوالنس در ایران در
سالهای 1391-1395

A-10-165-2

خسرو شاکری

6

پیامدهای سالمتی خشکسالی

A-10-182-2

سید جواد سادات

7

گذری جامعه شناختی بر بحران مصرف زمان
در مدیریت حوادث و بالیا

A-10-247-1

سیدمرتضی عمادی

8

Cities resilient to disasters

A-10-79-1

محمد حیدری

9

آمادگی روانی پرستاران :ضرورتی انکار ناپذیر
در آمادگی بالیا

A-10-192-1

سیده نگار پوروخشوری

10

خشونت جنسی علیه زنان در جنگ و بالیا؛
عوارض و مداخالت

A-10-115-1

آزاده تراشنده فومنی

7

روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت8:30-9:15 :

عنوان مقاله

کد مقاله

نویسنده مسئول

1

نگرش کارکنان بیمارستان در ارتباط با تمایل به ادامه
کار در حین همه گیری آنفلوآنزا :اعتباربخشی
پرسشنامه

A-10-76-1

علیرضا ماشاءاللهی

2

ارزیابی ایمنی سازهای و غیرسازهای مراکز بهداشتی
درمانی استان ایالم در برابر حوادث و بالیا در
سال1395

A-10-166-1

علی اکبر یاسمی

3

بررسی تأثیر بهکارگیری اصول برنامه ملی آمادگی
بیمارستانی در میزان ایمنی بیمارستان ولی عصر (عج)
شهر رزن در حوادث و بالیا

A-10-236-1

مهدی بیرامیجم

4

اهمیت و تأثیر برنامههای مانور مقابله با بالیا و حوادث
غیر مترقبه بر میزان آمادگی کارکنان پرستاری
بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد

A-10-183-1

ابراهیم پرفند

5

تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز
حوادث و بالیا

A-10-205-1

فاطمه عبدلی

6

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای  7گانه کارکنان مرکز
ارتباطات و دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی کرج

A-10-132-1

یزدان محسنزاده

7

بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا
در مقابل حوادث و بالیا با استفاده از ابزار استاندارد:
یک مطالعه موردی

A-10-40-1

آرام کریمیان

8

حمایتهای روانی واجتماعی درحوادث وبالیا

A-10-209-1

جواد شیخکانلوی میالن

9

راهکارهای الزم جهت کاهش مشکالت اسکلتی ,
عضالنی در امداد گران

A-10-62-1

احمد اصل هاشمی

10

مروری بر نقش فناوری اطالعات در بالیا و فوریت ها

A-10-48-1

مهدی بداق

نمایشگر

8

روز دوم 96/2/3 :درسآموخته ساعت9:15 -10 :
شماره

کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

درسآموختههای نظام سالمت در ارائه خدمات
سالمتی به زائرین حسینی (ع) مبتنی بر
کارکردهای تخصصی برنامه ملی پاسخ به
فوریتها در سال1394

A-12-272-1

سید محسن حسینی
بروجنی

2

مسمومیت غذایی در روستای گلهبان بخش
یامچی شهرستان مرند

A-10-85-1

زینت فدایی

3

گزارش یک مورد تشنج هنگام برگزاری مانور

A-11-165-1

خسرو شاکری

4

درسآموختههای گروه آزمایشگاه ،معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زلزله
سال 1391

A-11-114-1

محسن نوری

5

درسآموختههای حادثه انفجار گاز در مرکز
بهداشت شهرستان تبریز در سال 1395

A-11-114-4

محسن نوری

6

تحلیل ابعاد عملکردی سازمانهای مسئول در
روند پاسخگویی به آتشسوزی انبار روغنموتور
شهر قزوین

A-12-216-1

کیومرث اهللبخشی

7

درسآموخته قطع برق در بیمارستان

A-12-1-3

شیوا شیر اوژن

8

درسآموختههای برگزاری دوره آموزش حمایت
روانی در طرح مدرسه آماده شهر تهران

A-10-52-3

مینا نظریکمال

9

درسآموختههای حادثه اپیدمی آنفلوآنزای
 H1N1در استان کرمان

A-10-124-1

غالمرضا خادمیپور

10

درسآموختههای زلزله  1382بم

A-10-218-1

حدیث امیری

9

روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت10-10:45 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

مقایسه تأثیر آموزش به دو روش داستانگویی و
سخنرانی بر توانمندی مادران در پیشگیری از حوادث
خانگی

A-10-55-2

زهرا وحدانینیا

2

How can we determine decontamination
in CBRNE pollutions: Are efforts
?sufficient
آمادگی و دانش افراد در مدیریت حوادث و بالیا

A-10-232-1

رحیم علی شیخی

4

Surge capacity of hospitals in
emergencies and disasters with
preparedness approach: A Systematic
Review
بررسی عملیاتی و روانشناختی آتش سوزی ساختمان
پالسکو

A-10-107-3

رسول کاویاننژاد

A-10-113-6

حجت شیخبردسیری

A-11-193-3

سعیدرضا عینعلی

6

آمادگی در برابر بالیا در کودکان با نیازهای ویژه؛
چالشها و راهکارها

A-10-25-2

حمید صفرپور

7

نقش پیش بینی کنندگی سبک دلبستگی بر اختالل
پس از استرس ،درد و بدنیسازی در تصادفات شدید
رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

A-10-67-2

منیژه فیروزی

8

مروری بر اثرات بلند مدت حوادث اتمی اخیر بر سالمت
انسانها

A-10-86-1

سیده محدثه نبوی

9

اپیدمیولوژی بالینی و کنترلی بر بیماری بوتولیسم به
عنوان یک سالح زیستی

A-10-121-1

بابک شیراوند

10

تجارب جلب مشارکت ذیربطان در کاهش حوادث
ترافیکی با رویکرد مشارکتی ارتقای سالمت

A-10-117-1

مریم مظاهری

3

5
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روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت10:45-11:30 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

آمادگی نظام سالمت در اپیدمی بیماری شیگال
در اصفهان

A-10-91-2

فاطمه رضایی

2

بررسی ارتباط آگاهی و نگرش بهورزان ایذه در
مورد اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

A-10-108-1

ناصر حسینپور

3

بررسی سالمت روان کارکنان عملیاتی
فوریتهای پزشکی شهرستان کرمانشاه

A-10-71-1

کیکاووس عبدی

4

بررسی عوامل ایجاد تنش در فوریتهای پزشکی
اورژانس پیشبیمارستانی

A-10-75-5

علی صدرالهی

5

رابطه بین میزان تابآوری با استرس شغلی در
بین کارکنان پاالیشگاه نفت شهرتبریزدر سال95

A-10-46-1

طیبه رضایی

6

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مقابله با
استرس بر کیفیت زندگی امدادگران جمعیت
هالل احمر خوانسار

A-10-245-1

شهین شاهی

7

اثربخشی آموزش حمایتهای روانی -اجتماعی
بر سالمت روان آسیب دیدگان زلزله موردی
استان ایالم

A-10-201-1

سعیدرضا عینعلی

8

بررسی وضعیت حوادث جاده ای استان
آذربایجان شرقی در سال 1394

A-10-161-1

هادی قاسمپور

9

بررسی نقاط حادثه خیز ترافیکی محورهای
ارتباطی استان همدان در سال 1394

A-10-236-2

مهدی بیرامیجم

10

اختالل استرس پس از تروما در حوادث و بالیا

A-10-101-1

مریم صیادیان

11

روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت11:30- 12:15 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

بررسی وضعیت و نیازهای آموزش همگانی
آمادگی در برابر بالیا از دیدگاه ساکنان شهر
تهران

A-10-197-1

مهدی نجفی

2

کاربرد علم ارگونومی در طراحی عالئم راهنمایی و
رانندگی

A-10-80-1

یاسمن حبیب زاده
عمران

3

تأثیر جو ایمنی مثبت کارکنان صنایع پاالیشگاهی
در مقابله با بالیا

A-10-42-3

میالد احمدی مرزاله

4

اپیدمیولوژی حوادث بیماران بستری در بخش
اورژانس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

A-10-182-1

سید جواد سادات

5

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی سالمندان
فوت شده در مأموریتهای اورژانس 115
مازندران طی سالهای 89-94

A-10-104-2

زویا هادی نژاد

6

بررسی مدیریت بحران از دیدگاه پرستاران ایالم
در سال 1394

A-10-65-1

حامد توان

7

دغدغههای کارکنان بیمارستان روانپزشکی رازی
در زمان بالیا :تحلیل محتوا

A-10-210-2

نصیر امانت

8

شیوع اختالل استرس پس از تروما ( ) PTSDدر
بین آسیب دیدگان زلزله آذربایجان

A-10-77-1

بهناز بلندقامت

9

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سالمت
روان بازماندگان زلزله مورموری -استان ایالم در
سال 1393

A-10-193-1

محبوبه حقیقی

10

بررسی نگرش شهروندان تهرانی درمورد
پیامدهای اجتماعی وقوع زلزله احتمالی شهر
تهران

A-10-235-1

آسیه نقیزاده

12

روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت12:15-13 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

رویکردهای پیشگیرانه و درمانی در مقابله با طاعون به عنوان یک
جنگافزار زیستی

A-10-121-2

بابک شیراوند

2

بررسی و تحلیل آماری بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی
شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری) در شهریور سال
1394

A-10-126-1

ایمان موسوی فر

3

درسآموختههای انفجار قطار نیشابور

A-11-88-2

حسن قدسی

4

آمادگی حوزه ارتباطات در مدیریت حوادث و بالیا

A-10-107-1

سیاوش حمزهپور

5

Hospitals Safety versus Disasters in north eastern
42 Hospitals assessment of Iran: The Results of

A-10-253-3

شهرام طاهرزاده
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روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت14:00-14:45 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

اثربخشی کمکهای بشردوستانه بینالمللی در
زلزله بم :دیدگاه صاحبنظران محلی

A-10-168-1

شاندیز مصلحی

2

بررسی مأموریتهای اورژانس هوایی فوریتهای
پزشکی کرمانشاه

A-10-29-2

مهناز محمدخانی

3

ارزیابی شاخصهای عملکردی بخشهای
اورژانس بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران در سال 1394

A-10-104-3

زویا هادینژاد

4

بررسی عملکرد اورژانس پیشبیمارستانی مشهد
در سالهای 1391-92

A-10-167-1

پیام محمودیان

5

بررسی سیره نبوی در مدیریت بحران

A-10-133-1

مهرناز زمانی

6

پیشگیری از آسیبهای روانی-اجتماعی ناشی از
وقوع بالیا در دانش آموزان

A-10-26-2

زهرا عباسی دولتآبادی

7

بررسی تأثیر استقرار و فعال سازی سامانه
هشدار اولیه توسط پرستاران بر میزان آمادگی
بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری در
مقابل حوادث و بالیا

A-10-195-1

فهیمه قاسمی

8

بررسی نقش اطالعات و آموزش در مرحلۀ پاسخ
به بالیا؛ تجارب مدیران رده میانی در فاز پاسخ
در زلزله بم

A-10-163-1

مریم حسین نژاد

9

بررسی آمادگی مدیران ارشد بیمارستانهای
اردبیل در مورد پدافند غیر عامل

A-10-259-1

مهری سیدجوادی

10

اصول آموزش سازمانهای جامعهمحور مبتنی
بر مشارکت زنان در حوادث و بالیا

A-10-199-1

مریم دهقانی
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روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت14:45-15:30 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
A-10-227-1

عماد صالحی

2

زنان در بالیا :توانمند یا آسیب پذیر

A-10-93-1

راحله سموعی

3

تحلیل پراکنش فضایی خدمات اورژانس
پیشبیمارستانی شهر مشهد

A-10-167-2

پیام محمودیان

4

بررسی وضعیت آسیبهای ناشی از مراسم
چهارشنبه آخر سال استان کرمانشاه از سال
 1390تا 1394

A-10-29-1

مهناز محمدخانی

5

بررسی عملکرد پایگاه امداد و نجات هالل احمر
در کاهش سوانح جادهای(مطالعه موردی :پایگاه
اینچه برون)

A-10-220-2

بهروز میرزاعلی

6

بررسی قابلیتهای استفاده از سیستمهای
فناوری اطالعات در مدیریت بحران کاربردی در
جمعیت هالل احمر (استان آذربایجان غربی)

A-10-184-1

یاسر پورمحمد

7

اجرای طرح هر خانواده یک همیار اورژانس در
شهرستان محمودآباد

A-10-104-1

زویا هادینژاد

8

بررسی و ارزیابی آمادگی در برابر بالیا
درخانوارهای کارکنان مرکز بهداشت استان ایالم

A-10-147-1

نوراله رستمی

9

تأثیر آموزش حوادث با مصدومین انبوه بر
آگاهی ،نگرش ،عملکرد و رضایتمندی امدادگران
جمعیت هالل احمر همدان در سال 95

A-10-116-1

آرزو کرمپوریان

10

بررسی میزان آمادگی بیمارستانهای استان
همدان در مقابله با بالیا در سال 1394

A-12-411-1

لیال نجفی

1

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سالمت روان
کارمندان شاغل در حوزه امداد ونجات جمعیت
هالل احمر استان اصفهان
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روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت15:45-16:30 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

بررسی میزان تابآوری دانشجویان فوریتهای
پزشکی

A-10-106-2

روح انگیز نوروزینیا

2

مقایسه خصوصیات مدیران بالیا با مدل هوش
هیجانی بار-آن

A-10-176-1

اصغر توان

3

بررسی ارتباط بین متغییرهای آب و هوایی با حضور
آمبوالنس جهت ارائه خدمات اورژانس پیش
پیشبیمارستانی به بیماران قلبی در شهر رشت،
1395

A-10-212-1

محمدتقی مقدمنیا

4

بررسی کیفیت ارائه مراقبتهای عصبی در بیماران
ترومایی پذیرش شده مراکز فوریتهای پزشکی
اورژانس پیشبیمارستانی

A-10-75-2

علی صدرالهی

5

بررسی فرهنگ ایمنی درکنترل حوادث

A-12-407-1

محمد کریمی

6

مدیریت خطر با استفاده از دو روش  FMEAو
 RCAدر بیمارستان رازی مرند 1393

A-10-46-3

طیبه رضایی

7

ارزیابی خطر و ایمنی تسهیالت بهداشتی تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

A-10-139-1

عفت اعزامی

8

اهمیت دسترسی به روشهای جلوگیری از بارداری
در مرحلۀ پاسخ به بالیا

A-10-142-2

ماندانا میرمحمدعلی

9

بررسی عملکرد بهداشت محیط در زلزله ورزقان
(شناخت ضعفها و قوتها)

A-10-62-3

احمد اصل هاشمی

10

بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا در حوادث و
بالیای طبیعی :یک مرور نظاممند

A-10-179-1

سیاوش حمزهپور
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روز دوم96/2/3 :
شماره

ساعت16:30-17:15 :
کد مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نمایشگر
1

نقاط قوت و ضعف مدیریت بالیا در بیمارستانهای آموزشی
شهر کرمان

A-10-164-1

حمید جعفری

2

بررسی عوامل موثر بر میزان آمادگی کارکنان جمعیت هالل
احمر استان ایالم برای مقابله با بالیا

A-10-180-1

حسن تردست

3

 ) CISDراهکاری جهت ارتقا سالمت روانی اجتماعی و کاهش
امکان ابتال به  PTSDدر حوادث و بالیا در کارکنان
فوریتهای پزشکی

A-10-109-1

مهتاب محبوبی

4

بررسی نقش میانجی خود کارآمدی در پذیرش اجتماعی و
جرأتورزی با کارایی امدادگران جمعیت هالل احمر

A-10-217-1

مریم خادمی

5

نقش محوری عدالت توزیعی در اخالق پزشکی حوادث و بالیا

A-11-372-1

هادی سعادتمنش

6

مروری بر تأثیرمداخالت روانی اجتماعی بر سالمت روان آسیب
دیدگان سوانح و بالیا

A-10-89-2

سمانه میرزائی

7

بررسی ارتباط بین نقشهای اطالع رسانی رسانههای گروهی در
حوادث و بالیا و فرهنگ سازی رسانهای

A-10-162-1

حوریه گلینی

8

درمان سندروم استرس پس از تروما در زنان باردار و شیرده

A-10-78-2

مهدی شفیعیثابت

9

بررسی تأثیر مکانیزم واقعیتدرمانی و شناختدرمانی به روش
گروهی بر کاهش افت تحصیلی دانش آموزان معلول آسیب
دیده در سوانح غیر طبیعی

A-10-59-1

حسین سراوانی

10

بررسی آگاهی از نحوۀ انتقال صحیح بیماران در مراکز
فوریتهای پزشکی اورژانس پیشبیمارستانی

A-10-75-1

علی صدرالهی
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