
نامه پايان عنوان تصويب سال  راهنما استاد  نامه پايان وضعیت   

     1391 تبیین عوامل پیش بیني كننده فوريتهاي داخلي در محیط هاي پیش بیمارستاني

     1392 مدل مراقبت از گروه هاي آسیب پذير در باليا در ايران 

     1392 طراحي الگوي پاسخ به بالياي انسان ساخت : نشت نفت به منابع آبي در ايران 

     1392 ارائه الگوي كاهش فواصل زماني فوريتهاي پیش بیمارستاني كشور 

ساعت اول پس از باليا 72طراحي ابزار برآورد افزايش ظرفیت بیمارستاني در   1392     

واگیر دار در باليا و فوريتها براي ايران طراحي مدل مراقبت بیماريهاي  1392     

     1392 تبیین فرايند خشونت علیه كاركنان اورژانس پیش بیمارستاني و ارائه مدل پیشگیري 

     1394 ارائه الگوي نظام ارزيابي وضعیت سالمت بعد از وقوع باليا و فوريت ها در ايران      

 خاتمه يافته دكتر آرين 1394 ارائه مدل تحقق نیازهاي افراد داراي معلولیت در هنگام وقوع زلزله 

دكتر وطن  1394 ارائه شاخص هاي مراقبت از سالمندان در زلزله 

 خواه

 خاتمه يافته

يافتهخاتمه  دكتر آرين 1394 ارائه مدل زنجیره فرماندهي نظام سالمت در باليا و وفوريتها در ايران   

دكتر وطن  1394 ارائه مدل بومي فاز كاهش آسیب در برابر زلزله 

 خواه

 خاتمه يافته

 خاتمه يافته دكتر رئیسي 1394 ارائه مدل پاسخ امنیت غذايي در بالياي طبیعي براي ايران 

دكتر وطن  1394 مديريت تخلیه و توزيع مصدومین: ارائه مدل بومي

 خواه

 خاتمه يافته

 خاتمه يافته دكتر دلگشايي 1394 ارائه مدل مراقبتهاي بهداشتي اولیه براي پناهندگان افغانستاني در ايران 

 خاتمه يافته دكتر آرين 1395 ارائه مدل مديريت مداخله كنندگان غیر حرفه اي در صحنه حوادث ترافیک جاده اي

يرانارائه الگوي مراقبت بیماري هاي غیرواگیر در باليا براي ا  خاتمه يافته دكتر سیدين 1395 

 خاتمه يافته دكتر سیدين 1396 ارائه الگوي مشاركت دانشگاههاي علوم پزشکي در سواد سالمت باليا براي ايران



 خاتمه يافته دكتر سیدين 1392 ارائه مدل مديريت بیماري هاي واگیر در باليا براي ايران

در ايران تدوين مدل مراقبت از گروه هاي آسیب پذير  خاتمه يافته دكتر آرين 1394 

 خاتمه يافته دكتر جعفري 1394 طراحي الگوي ارائه خدمات فوريت هاي پزشکي پیش بیمارستاني براي ايران

 خاتمه يافته دكتر سیدين 1394 الگوي درک خطر بالياي طبیعي مردم ايران

زلزله ارائه مدل تعلق نیازهاي افراد داراي معلولیت در هنگام وقوع  خاتمه يافته دكتر آرين 1394 

 خاتمه يافته دكتر سیدين  1394 ارائه الگوي مراقبت بیماري هاي غیرواگیردار در باليا در ايران

 خاتمه يافته دكتر گرجي 1394 طراحي الگوي نظام ارزيابي وضعیت سالمت بعد از وقوع باليا و فوريت ها در ايران

آسیب پذير در باليا در ايرانتدوين مراقبت از گروه هاي   خاتمه يافته دكتر سیدين 1394 

     1394 طراحي مدل مراقبت بیماري هاي واگیردار در باليا و فوريت ها براي ايران

     1394 تعیین مدل مراقبت از گروه هاي آسیب پذير در باليا در ايران

ايران تعیین شاخص هاي تحلیل جنسیتي در مديريت خطر بالياي طبیعي  1394     

 خاتمه يافته دكتر آرين 1395 تبیین فرآيند خشونت محل كار علیه كاركنان خدمات فوريت هاي پزشکي پیش بیمارستاني

 خاتمه يافته دكتر سیدين 1395 ارائه الگوي مشاركت دانشگاه هاي علوم پزشکي در سواد سالمت باليا براي ايران

دانشگاه در افزايش سواد سالمت باليا در ايرانارائه مدل مشاركت جامعه محور   خاتمه يافته دكتر سیدين 1395 

 خاتمه يافته دكتر آرين 1395 طراحي الگوي پاسخ به بالياي انسان ساخت: نشت نفت به منابع آبي در ايران

 خاتمه يافته دكتر سیدين 1395 طراحي مدل حاكمیت خطر باليا براي ايران

كمک هاي بشر دوستانه سازمان هاي غیردولتي ايران در بالياي طبیعيارائه مدل هماهنگي   خاتمه يافته دكتر گرجي 1395 

 خاتمه يافته دكتر سیدين 1395 طراحي مدل آموزش كاهش خطر بالياي طبیعي در ايران

سیديندكتر  1396 مندي از ظرفیت موسسات مذهبيارائه مدل مشاركت جامعه محور مديريت خطر باليا با بهره  خاتمه يافته 

هاي كشورارائه مدل آمادگي در برابر حوادث و تهديدات شیمیايي براي بیمارستان  خاتمه يافته دكتر سیدين 1396 

 خاتمه يافته دكتر جنیدي 1396 آينده پژوهشي خطر بالياي فناورزاد در ايران با رويکرد سناريو



 خاتمه يافته دكتر آرين 1396 ارائه الگوي بومي مديريت موثر حوادث با مصدومان انبوه ترافیکي در ايران 

 


