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 گزارش اجمالی از روند شکل گیری

 گروه تحقیقات سالمت در باالیا و فوریتها 

  

 معاونت پژوهشی دانشگاه

 93تابستان 
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و عزت كشور در گرو تالش پیشرفت 

 . در زمینه ی علم و پژوهش است 

 (  مقام معظم رهبری)
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 وابگرفتگي اماكن مسكوني وتجاري

ابهاي سطحي درمواقع بارندگیهاي بیش ازده میلي  -11

 متردرسطح قم

 ریزیش قنوات درالیه هاي زیرین بافتهاي مسكوني -12

 تصادفات وحوادث جاده اي  -13

 امراض وافات نباتي -14

 گرما زدگي -15

 گرد غبار-16

 

 

 

ع  ا و ن ن ا ا ست را د د  موجو ا  ز ن  حرا ب و ه  ب ق ر ت رم غي دث  ا حو

م  ق
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 گيردكل كشوررادربرمي درصد ازمساحت 0/68حدود كيلومترمربع  11238استان قم باوسعت  .

نه دهستان ‘پنج بخش‘چهارشهر‘استان قم داراي يك شهرستان‘اخرين تقسيمات كشوري براساس 

 .ابادي ديگرخالي ازسكنه مي باشد 582ابادي داراي سكنه و 361ابادي است كه ازاين تعداد  943و

درصد جمعيت  92استان قم تنها استاني است كه داراي يك شهرستان مي باشدوبيش از

 .مي كننددرشهرزندگي 

 نفرجمعيت مي ميليون ويکصد و پنجاه هزار جمعيتي بالغ بريك آخرين سرشماری داراي براساس

 .باشد

 نوع بال وحوادث طبيعي تاثير مي  15،حدود مورد درايران 31طبيعي درجهان ودربين بالياي

 .پذيرد كه هرازچند گاهي موجب خسارات مالي وتلفات جاني مي شود
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انجام شده  قدامات   ا
 

مطالعه برخی آئین نامه ها ،قوانین معاونت پژوهشی با رویکرد مراکز تحقیقاتی -1

 کشور

رایزنی های مستمر با اعضای محترم هیئت علمی ،مسئولین استانی ،دانشجویان و -2

 سایر پژوهشگران در راستای همکاری با گروه

 طراحی وب سایت گروه تحقیقات سالمت در بالیا و فوریت ها-3

 برنامه ریزی جهت تشکیل جلسه افتتاحیه گروه-4



 



نده ي آ امه های   برن

 عضو گيری از ساير محققين عالقمند-1

 تقويت بنيه ی علمی سايت گروه-2

 بررسی و تعيين هر چه دقيق تر اولويت های پژوهشی-3

 جذب منابع مالی مناسب جهت پيشبرد هر چه بهتر اهداف گروه-4
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 -جناب آقای دکتر محمد حسين عبدالمحمدی عضو محترم هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 -جناب دکتر رضا شيروانی متخصص محترم طب اورژانس دانشگاه 

جناب آقای عباس استاد تقی زاده دانشجوی محترم دکترای تخصصی رشته سالمت در باليای 

 –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

جناب آقای مهندس يدهللا غفوری دانشجوی محترم دکترای تخصصی رشته بهداشت دانشگاه 

 –علوم پزشکی تهران 

جناب آقای محمد سورانی دانشجوی محترم دکترای تخصصی رشته سالمت در باليای دانشگاه 

 -علوم پزشکی ايران 

جناب آقای احمد بطحايی دانشجوی محترم دکترای تخصصی رشته سالمت در باليای دانشگاه 

 -علوم پزشکی ايران 

 -سرکارخانم پاکيزه منتظری کارشناس محترم هيئت امنای دانشگاه 

 -سرکارخانم صادقی کارشناس محترم پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه 

جناب آقای دکترمجيد محمديان مسئول محترم راه اندازی گروه سالمت در باليای معاونت 

 -پژوهشی 

، احتراماً ضمن سپاس فراوان از همکاری )ص( و آل محمد) ص(با درود بر محمد 

 حضرتعالی، نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند

جنابعالی بدينوسيله به عنوان عضو محترم گروه تحقيقاتی سالمت در باليا و فوريت های 

 بديهی است. معاونت پژوهشی منصوب می گرديد

به حول و قوه الهی تالشهای ارزنده شما گامی بلند در راستای اهداف عاليه پزوهشی بويژه در 

 .زمينه سالمت در باليای دانشگاه خواهد بود

 .دوام توفيقات روز افزون شما را از ايزد منان خواستاريم

 د/ 3564: شماره

 70: تاريخ/ 3434/73

 ندارد: پيوست
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 تسا روشک هدنيآ تايح،تاقيقحت و ملع ديلوت.يالعال هلظدم يربهر مظعم ماقم

جناب آقای دکترحميد رضا خانکه عضو محترم هيئت علمی دانشگاه علوم 

 –بهزيستی وتوانبخشی، مدير گروه محترم سالمت در باليا و 

فوريت های دانشگاه علوم بهزيستی وتوانبخشی، دبير کار گروه باليای 

 وزارت بهداشت ومدرس دانشگاه کارولينسکا

 -جناب آقای مهندس عروجی مدير کل محترم ستاد حوادث بحران استان قم 

 -جناب آقای دکتر گلفشان مديرعامل محترم جمعيت هالل احمر استان قم 

 -جناب آقای دکتر عباس ذاکريان عضو محترم شورای شهر 

 -جناب اقای مهندس اصفانيان مقدم معاون محترم خدمات شهری شهرداری قم 

جناب آقای مهندس حقيقت معاون محترم دانشجويی فرهنگی دانشکده علوم 

 –پزشکی الرستان 

 -جناب آقای دکتر باقری مدير محترم اورژانس و فوريت های استان قم 

جناب آقای دکترعليرضا کوهپايی عضو محترم هيئت علمی دانشگاه علوم 

 –پزشکی قم 

جناب آقای مهندس بابک فرزين نيا عضو محترم هيئت علمی دانشگاه علوم 

 -پزشکی قم 

جناب آقای دکتر محمد حضوری عضو محترم هيئت علمی دانشگاه علوم 

 –پزشکی قم 

 -جناب آقای دکتر سيامک محبی عضو محترم هيئت علمی دانشکده بهداشت 



 سپاسگزاری

 معاون محترم پژوهشی دانشگاه-1

 کليه اعضای محترم گروه تحقيقات-2

 رئيس محترم اداره ی پژوهشی معاونت-3

 رئيس محترم اداره ی فناوری و اطالعات دانشگاه-4

 کارشناس محترم پژوهشی معاونت-5
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