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 رزومه علمی، آموزشی و پژوهشی

 

 

 مشخصات فردي  -الف

 

 یوسف اکبری شهرستانکی نام و نام خانوادگی

 سیف اله نام پدر

 10/06/1355 تاريخ تولد

 74411 شماره شناسنامه

 قزوین محل تولد و صدور

 4320738438 کد ملی

 ایرانی مليت

 راپزشکییپانشکده د -علوم پزشکی قزوین دانشگاه  محل خدمت

 های پزشکیفوریت گروهکارشناس  پست سازمانی

 دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در حوادث و بالیا وضعيت تحصيلی

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 متاهل وضعيت تأهل

 l.comy.akbari55@gmai  پست الكترونيك

 09120969751 شماره تماس

 دانشگاه علوم پزشکی  -قزوین آدرس

 

 
 
 

 سوابق تحصيلی -ب
 

  سوابق تحصيلی
 غ التحصيلراف شروع تحصيل دانشگاه تحصيلی دوره رديف

 در حال تحصیل 1392 علوم بهزیستی و توانبخشی دکتری سالمت در بالیا و فوریت های پزشکی 1

 1392 1390 ایرانعلوم پزشکی  های ویژه  شناسی ارشد پرستاری مراقبتکار 2

 1379 1374 علوم پزشکی ایران کارشناسی پرستاری 3
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 هاي تحقيقاتی  طرحپروژه ها و  -ج

  هاي تحقيقاتی طرحپروژه ها و 

 عنوان طرح رديف
سمت در انحام 

 طرح

 سال انجام طرح

 1394 همکار اصلی شهرداری تهران(EOC) ت عملیات پروژه سطح بندی حوادث در مرکز هدای 1

 1394 همکار اصلی بررسی آمادگی بیمارستان های استان همدان در حوادث و بالیا 2

 نشان آتش ریوی پایه در کارکنان-بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد احیاء قلبی 3
پایان نامه 

 ارشد
1392 

 6-1395 همکار اصلی حران در حجپروژه تدوین برنامه جامع مدیریت ب 4

 6-1395 همکار گانه سازمان مدیریت بحران کشور 14پروژه اصالح کارگروههای  5

6 
وادث ه حشد یساز هیشب طیدر شرا یمارستانیب یآمادگ یبرنامه مل یاجرا ریتاث یبررس

 یلم یارهاابز با استفاده از مارستانیب یمنیو ا یپرستاران , آمادگ یبر آمادگ ایو بال

استاد 

 راهنمای دوم
1395 

 

 و سخنرانی هامقاالت  -د

 کنگره نويسنده عنوان مقاله رديف
تاريخ 

 ارائه

1 
 لیحلت یبا استفاده از ابزار مل نیمخاطرات استان قزو یابیارز

 مخاطرات
 یوسف اکبری

بین المللی کنگره 

سالمت در حوادث و 

 بالیا

1394 

2 
 ییمایرز مهران در راهپسالمت در م تیریمد یدرس آموخته ها

 1393 نیاربع میعظ

 علی نصیری

 یوسف اکبری

بین المللی کنگره 

سالمت در حوادث و 

 بالیا

1394 

3 
مقابله با حوادث  یمناسب آموزش یو روش ها ازهاین یبررس

 یو انفجار ی/ هسته ا کیولوژیراد ک،یولوژیب ،ییایمیش

 دانهم یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یها تیپرسنل فور در

 مهدی بیرامی

 یوسف اکبری

کنگره بین المللی 

سالمت در حوادث و 

 بالیا

1394 

4 
ت اطراارزیابی آمادگی بیمارستان های استان همدان در برابر مخ

 شیمیایی

 مهدی بیرامی

 یوسف اکبری

همایش سالیانه 

 تبریز -مدیریت بحران
1395 

5 
 ث ومروری بر الگوهای موجود تیم های امداد پزشکی در حواد

 بالیا
 یوسف اکبری

 سخنرانی

کنگره بین المللی 

سالمت در حوادث و 

 بالیا

1396 

 HDQ 1396مجله  دکتر خانکه بررسی آمادگی پرستاران در حوادث و بالیا 6
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 تأليف و ترجمه کتاب

 انتشارتاريخ  نوع مشارکت کتابعنوان  رديف

 موعه ابزارهای ملی ارزیابی سالمت در حوادث و بالیا مج 1

 همکار اصلی

طراح ابزار ارزیابی 

سریع حوزه سالمت 

 در بالیا

1395 

 س نامه جامع سالمت در حوادث و بالیادر 2
 عضو تیم نویسندگان

 
1395 

 گردآوری و تألیف اصطالح شناسی حوادث و بالیا 3

همکار اصلی، 

هماهنگ کننده تیم 

تألیف و ویرایشگر 

 علمی

1396 

 عضو تیم نویسندگان بیمارستان در  مدیریت خطر برنامه جامع 4
1396 
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 ها و دوره هاي آموزشی شرکت در کارگاه -ه
 

 نحوه شرکت مشخصات کارگاه سال رديف
 مدرس دانشجو و های پزشکی قزوین دوره های آموزشی فوریت 1386 1

 مدرس دانشجو و های پزشکی قزوین دوره های آموزشی فوریت 1387 2

 مدرس دانشجو و های پزشکی قزوین دوره های آموزشی فوریت 1388 3

 دانشجو دانشگاه ایران ATLSکارگاه سه روزه  1388 4

 مدرس دانشجو و های پزشکی قزوین دوره های آموزشی فوریت 1389 5

 مدرس دانشجو و های پزشکی قزوین دوره های آموزشی فوریت 1390 6

 دانشجو دانشگاه تهران  2و  1کارگاه روش تحقیق  1390 7

 دانشجو دانشگاه تهران Pub Medدر  کارگاه آشنایی با روش جستجو 1390 8

 مدرس ریوی دانشگاه تهران –قلبی  کارگاه احیای 1391 9

 مدرس ریوی بیمارستان قلب شهید رجایی –قلبی  کارگاه احیای 1391 10

 ودانشج END Notکارگاه آشنایی با نرم افزار  1391 11

 دانشجو کارگاه آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا 1393 12

 دانشجو کارگاه آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا 1394 13

 دانشجو علوم بهزیستی -کارگاه مطالعات کیفی )گرانددتئوری( 1394 14

 دبیر علمی کنگره هفتمین کنگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیا 1394 15

 دانشجو کارگاه ابزارسازی در حوزه سالمت در حوادث و بالیا 1394 16

 مدرس کارگاه تریاژ در حوادث و بالیا 6-1394 17

 مدرس کارگاه آموزشی مدیریت صحنه در حوادث 6-1394 18

19 6-1394  مدرس کارگاه آموزش تریاژ بیمارستانی 

 مدرس ار حوادث و بالیکارگاه آموزشی ساختار تیم های امداد پزشکی د 1394 20

های کشوری آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا )در کارگاه 1395 21

 های نه گانه کشور(قطب

مدرس کشوری 

 وزارت بهداشت 

کارگاههای کشوری مدیریت خطر بیمارستانی )جهت مدیران  1395 22

 بیمارستان های کل کشور(

مدرس کشوری با 

 WHOتأئید 

 عضو دبیرخانه علمی  نگره بین المللی سالمت در حوادث و بالیاهشتمین ک 1396 22

رئیس کارگروه 

 هابازآموزی و کارگاه
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 سابقه تدريس و آموزش -و

 
 دانشگاه محل تدريس تعداد واحد واحد هاي درسی سال تحصيلی رديف

 

 

1 

87 – 86 

 الی

96 – 92 

 ریوی –احیای قلبی 

 اصول و فنون مراقبت های بالینی

 ت های پزشکی در حوادث و بالیافوری

 های محیطیاورژانس

 اورژانس های پزشکی در اتاق عمل

 2و  1ترومای 

 تریاژ 

 

 

 

72  

 

 

 

 

 

 علوم پزشکی قزوین
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92 – 91 

 الی

93 - 92 

 های پزشکیسالمت تکنیسین فوریت

 ریوی –احیای قلبی 

 اصول و فنون مراقبت های بالینی

 اورژانس های داخلی

7 

 

 

 

 ی البرزعلوم پزشک

 علوم پزشکی شهید بهشتی 3 اصول مراقبت در تروماها 93 – 94 3

 علوم پزشکی شهید بهشتی 2 بحران و دندانپزشکیمدیریت  1396 4

 

 

 سابقه کار در محيط بالينی: -ز
 ماه 7فعاليت در بيمارستان شهيد رجايی قزوين به مدت -1

 1396الی   1380هاي پزشكی از آبان  شروع فعاليت به عنوان پرسنل رسمی در مرکز فوريت -2

 1386الی  1381عنوان پرستار و سوپروايزر از سال  قزوين به ي خدافعاليت در بيمارستان ده-3

 هاي استان قزوين آموزشی در مرکز فوريت و مدرس فعاليت به عنوان مربی-4

 فعاليت به عنوان مربی آموزشی در دانشگاه علوم پزشكی قزوين -5

   

 

 

 

 
 

                         


