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درباره نشریه

فصلنامــه ســامت در حــوادث و بالیــا متعلــق بــه دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی مــی باشــد و براســاس مصوبــه
یکصــد و چهاردهمیــن کمیســیون نشــریات علــوم پزشــکی کشــور از شــماره  ۱پاییــز  2015دارای درجــه علمــی  -پژوهشــی
اســت .ایــن مجلــه آنالیــن بــوده ،در هــر ســال  4شــماره بــه زبــان انگلیســی منتشــر و در پایــگاه هــای منــدرج در انتهــای بروشــور
نمایــه مــی شــود.
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هــدف :هــدف مجلــه ســامت در حــوادث و بالیــا انتشــار مهمتریــن و بــا کیفیــت تریــن موضوعــات علمــی و بالینــی از
تمامــی جوانــب و تخصــص هــای مرتبــط بــا همــه مباحــث ســامتی در حــوادث و بالیــا بــه منظــور افزایــش و نشــر آگاهــی
Reviewing Procedure
محققیــن ،پزشــکان ،درمانگــران و کلیــه کســانی کــه بــه نوعــی بــا زمینــه هــای حفــظ و ارتقــای ســامتی در حــوادث و بالیــا در
تعامــل هســتند ،از آخریــن پیشــرفتها ،دســتاوردها و مطالعــات پژوهشــی -علمــی در ایــن حــوزه اســت.
حیطــه موضوعــی :در یــن فصلنامــه کلیــه عناوینــی کــه در حــوزه هــای مختلــف مرتبط بــا ســامت در حــوادث و بالیــا (اعم از
ســازمان هــا یــا خدمــات مرتبط با بهداشــت و ســامتی ،مهندســی شــهری و شهرســازی ،جغرافیا و مهندســی ،سیاســت گــذاری،
مطالعــات فرهنگــی -اجتماعــی ،مــوارد اخالقــی ،حــوادث سیاســی ،بحــران هــای شــدید اقتصــادی ،تغییــرات آب و هوایــی و )...
نــگارش شــده باشــند ،قابــل پذیرش اســت.
●
●
●

سردبیر :دکتر حمیدرضا خانکه

گروه آموزشی سالمت در حوادث و بالیا ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
گروه آموزشی علوم بالینی ،انستیتو کارولینسکا ،استکهلم ،سوئد.
گروه آموزشی روانشناسی در بالیا دانشگاه الیپزیک  ،الیپزیک ،آلمان
نشانی :تهران ،خیابان کودکیار ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،ساختمان فارابی ،طبقه دوم ،اتاق .217
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