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 موزشي آمدارك و دوره هاي 
 1384کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 1386خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران،  کارشناسي ارشد مديريت

 1398دکتراي تخصصي سالمت در باليا و فوريت ها، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 

 حوادث ترافيکي درايران(  )عنوان رساله: طراحي مدل نظام مراقبت مصدومان

•   

  دوره هاي آموزشي

درس ايمني و ترافيک و دريافت گواهي نامه مجوز تدريس درس تک واحدي ايمني و ترافيک، مرجع تخصصي توسعه دانش  مدوره تربيت  

 . 1396ترافيک، تبريز، 

•  

   زبان 

 یفارسی و انگلیس   •

 عالقه مندي هاي حرفه اي 

 بالیا و فوریت ها در  مدیریت و برنامه ریزی  

 های حوادث ترافیکی  پیشگیری از مصدومیتارتقای ایمنی و 

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 
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 نظام مراقیت مصدومیت 

  تحقیق کیفی

 مدیریت بهداشت و درمان 

  ی کنونیعضویت های حرفه ا

 عضو کارگروه آموزش و پژوهش پدافند غير عامل دانشگاه علوم پزشکي ايران

 ن  عضو کميته رتبه بندي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ايرا

 طرح هاي پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکيعضو کميته داوري 

 عضو کارگروه پايش طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي 

 1400دبير اجرايي چهارمين کنگره واکاوي آموزش پرستاري 

 1398هران ت  -نهمين کنگره بين المللي سالمت در حوادث و باليا -دبير کميته علمي سالمت در حوادث ترافيکي

 1394-تهران -هفتمين کنگره بين المللي سالمت در حوادث و باليا  -عضو کميته علمي آمادگي 
 

  کنوني انتصابات آكادميك

  سابقه كار حرفه اي و تجربيات آموزشي

 1385-دانشگاه علوم پزشکي تهران -مديريت خدمات بهداشتي و درماني  -کارآموزي در عرصه

ازهاي ويژه گروه هاي آسيب پذير در باليا و فوريت ها، مديريت و سياستگذاري سالمت، پرستاري کودکان در باليا و  تدريس نظري دروس ني 

 فوريتها، کاربرد پدافند غيرعامل در پرستاري

 1388-دانشگاه علوم پزشکي ايران -کارگاه مستندسازي فرايندهاي آموزشي

 1390 -ري شهيد مطهري مشهدو چهارمين جشنواره کش -يکارگاه نگرش فرايندي در ارتقاي فرايندهاي آموزش

  

  شايستگي هاي آموزشي

   تجربيات پژوهشي

 پايان نامه

  

  انتشارات

  مقاله هاي منتشر شده

 

• Sharifian S, Jazani RK, Sadeghi-Bazargani H, Khorasani-Zavareh D .A model to explain road traffic 

data collection and registry in Iran: a grounded theory. Journal of injury and violence research Chinese  

Journal of Traumatology(accepted) 

• Sadeghi-Bazargani H, Sharifian S, Khorasani-Zavareh D, et al. Road safety data collection systems in 

Iran: A comparison based on relevant organizations. Chinese Journal of Traumatology. Volume 23, 

Issue 5, October 2020, Pages 265-270 

• Sharifian S, Jazani RK, Sadeghi-Bazargani H, Khorasani-Zavareh D. Challenges of establishing a road 

traffic injury surveillance system: a qualitative study in a middle-income country. Journal of injury and 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10081275/23/5
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10081275/23/5
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violence research. 2019 Jul;11(2):179. 

• Sharifian S, Ghomian Z, Khodadadizadeh A, Jahangiri K. Assessment of Disaster Mitigation and 

Preparedness. Trauma Monthly. 2017 Mar;22(2). 

• Khodadadizadeh A, Jahangiri KA, Sharifian S. Hospital surge capacity management of methanol 

poisoning in an iranian hospital: a case-study in Rafsanjan, Iran. Journal of Occupational Health and 

Epidemiology. 2015 Jan 10;4(1):9-18. 

• sharifian S, Amini S B, Amini S N, raeesi S, heidari N, tajik mirzaee Z. Preparedness of Final-year 

Students in Fields of Medicine, Nursing, and Midwifery Regarding Interprofessional Learning. J Med 

Educ Dev. 2018; 11 (30) :32-39 

• Khorasani-Zavareh D, Sharifian S. Challenges of Establishing a Traffic Surveillance System in Iran: 

The Requirement of Providing a Unified Definition for “Traffic Surveillance System”. Safety 

Promotion and Injury Prevention. 2017 Oct 4;5(2):59-60. 

• Sharifian S, Amini B, Goharinezhad S, Gandomkar R. Students' Knowledge of Faculty Evaluation in 

Tehran University of Medical Sciences, Iran: Expectations, Challenges, Solutions. Strides in 

Development of Medical Education. 2014;11(3). 

  كتاب ها )گردآوري و تدوين، ترجمه، ويرايش( 

 1396تهران  -انتشارات دانشگا علوم بهزيستي و توانبخشي -اصطالح شناسي مديريت خطر حوادث و باليا، حميدرضا خانکه و همکاران

 1391ارزشيابي در آموزش عالي، انتشارات نهضت پويا، تهران، تضمين کيفيت: مرجع شاخص ها و روش هاي 

 

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 . 1398تبيين فرايند جمع آوري وثبت اطالعات حوادث ترافيکي و ارائه مدل پارادايمي آن. نهمين کنگره بين المللي سالمت در حوادث و باليا. 

هشتمين ،  GISهاي امداد و نجات جاده اي جمعيت هالل احمر بر اساس مکانهاي پرخطر جاده اي استان مازندران با استفاده از  تحليل وضعيت پايگاه 

 1395کنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران، تهران.

 . 1394در حوادث و باليا، جايگاه و ابعاد آمادگي در برابر باليا در اسناد فرادست کشور ايران. هفتمين کنگره بين المللي سالمت  

 . 1394بررسي تحليلي دانش بومي ايرانيان در مواجهه با سيل، هفتمين کنگره بين المللي سالمت در حوادث و باليا، 

 

  ارائه پوستر

درس آموخته شده از پاسخ به حوادث صنعتي نفتي خطوط ساحلي: مطالعه مروري، چهارمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي طب   

 .1395پيشگيري، بهداشت، امداد و درمان دريايي بر روي شناورهاي سطحي و زيرسطحي، بندرعباس، 

، هفتمين کنگره بين المللي سالمت در باليا و فوريت ها،  92مازندران در سال  بررسي ريسک ناشي از تصادفات رانندگي منجر به فوت در استان

 . 1394تهران.

مين همايش  بررسي عوامل موثر بر تمايل پرستاران به حضور در بيمارستان در زمان بحران و ارائه استراتژي هاي بهبود با رويکرد تمام مخاطرات، چهار

 .1393يهاي مسلح، تهران. سراسري پرستاري و مديريت بحران در نيرو

بررسي نگرش دانشجويان سال آخر رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران در خصوص آموزش يادگيري بين حرفه اي، چهاردهمين همايش  

 .1392کشوري آموزش پزشکي، تهران، 
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 . 1390آموزش پزشکي، مشهد، ، دوازدهمين همايش کشوري 1404بررسي سياست هاي آموزش مداوم جامعه پزشکي در افق 

تحليل محتوايي اسناد فرادست جهت استخراج سياست هاي کالن در دستيابي به مرجعيت علمي در حوزه آموزش، دوازدهمين همايش کشوري 

 . 1390آموزش پزشکي، مشهد، 

مينه عفونت هاي بيمارستاني، همايش ساالنه  بررسي ميزان آگاهي و عملکرد مديران و مترون هاي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران در ز

 .1385دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني کشور، تهران، 

 .1385ارزشيابي کيفيت برنامه هاي آموزشي بر اساس نظرسنجي از دانش آموختگان، هشتمين همايش کشوري آموزش پزشکي، کرمان، 

 .1386بيمارستاني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، مرکز قلب تهران، اقتصاد و عفونت بيمارستاني، کنگره کنترل عفونت 

 

 فعاليت های فرهنگی 

  اعتبارات پژوهشي 

 همکار( )  1398اهي و نگرش معاونين آموزشي در خصوص استانداردهاي اعتباربخشي، مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشکي، بررسي آگ 

،  بازبيني سنجه هاي اعتباربخشي مراکز آموزشي و درماني بر اساس آيين نامه بيمارستان هاي مستقل، مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشکي

 (همکار) 1398

ي ايران، ، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکPHEEMارزيابي محيط آموزشي دستياران تخصصي باليني دانشگاه علوم پزشکي ايران بر اساس مدل

 ( مجری)1397

ارزيابي سناريومحور آموزش هاي پرستاري در بحران در دانشجويان پرستاري، مرکز تحقيقات آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران،  

 مجری()1396

 همکار( )1395هيد بهشتي، تبيين تجربه داوطلبي از ديدگاه داوطلبان جمعيت هالل احمر ايران: يک مطالعه پديدار شناسي، دانشگاه علوم پزشکي ش

 ( مجری)  1391بررسي درک دانشجويان از فرايند ارزشيابي اعضاي هيات علمي: مطالعه کيفي، مرکز تحقيقات آموزش پزشکي، 

، اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي تهران، 404تدوين نقشه نظام آموزش مداومجامعه پزشکي تا افق 

 (همکار) 1391

اندازه گيري کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تکميلي در دانشگاه علوم پزشکي ايران، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 

 (همکار)1388

 (مکاره)1388تدوين نقشه جامع علمي کشور در حوزه سالمت، شوراي سياستگذاري سالمت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي تهران، 

 

  جوايز و افتخارات 

دريافت تنديس و لوح سپاس از وزير بهداشت و معاون آموزشي وزارت بهداشت جهت مشارکت در طرح تدوين نقشه جامع علمي کشور در حوزه 

 سالمت

عيت دريافت لوح سپاس از رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جهت انجام پروژه مکانيابي و تحليل وضعيت پايگاه هاي امداد و نجات جم

 ل احمرهال

•  

  اطالعات ديگر

 دوره ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی 

اولين دوره تربيت درس ايمني و ترافيک و دريافت گواهي نامه مجوز تدريس درس تک واحدي ايمني و ترافيک، مرجع تخصصي توسعه دانش  
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 . 1396ترافيک، تبريز، 

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي کارگاه آمادگي بيمارستاني در حوادث و باليا، 

 پدافند غيرعامل در نظام سالمت، دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي 

 سالمت زنان و کودکان در بحران آوارگي، دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي

 سالمت مردان در باليا، دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي

 داشتيکاربرد سيستم هاي اطالعات جغرافيايي در مطالعات به 

 طراحي و اجرا و ارزيابي مانور و فناوري هاي نرم در مديريت بحران 

 مدل هاي مختلف اورژانس پيش بيمارستاني در باليا 

 تغيير اقليم، سالمت و تاب آوري

 شرايط اضطراري در تجمعات انبوه 

 خالقيت در تدريس 

 استراتژي هاي آموزشي و شيوه هاي تدريس 

 مديريت آموزشي

 ارزيابي دروني 

 قشه مفهومين

Spss  پيشرفته 

End note 

 اصول نگارش مقاالت انگليسي 

 مرور نظام مند متون

 اخالق در پژوهش 

 طراحي و ارزيابي مانور 

•  

 99اسفندآخرين بازبيني: 

 


