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 فارغ التحصیل دبیرستان دررشته علوم تجربی :سال  3191بامعدل 36/11
 رتبه درکنکور سراسری علوم تجربی :نفر هفتم کنکورسراسری درسال 3191
 شروع تحصیالت پزشکی دردانشگاه تهران3191 :
 فارغ التحصیل پزشکی عمومی :سال  3111بامعدل کل 31/13

 قبولی در امتحان ورودی رزيدنسی تخصصی طب داخلی(:)internal medicine
سال 3111
 نمره امتحان ارتقای سال اول رزيدنسی طب داخلی  329 :از313
 نمره ارتقای سال دوم رزيدنسی طب داخلی 333 :از 313
 نمره پره بورد تخصص طب داخلی 329 :از 313
 نمره بورد تخصصی طب داخلی :کتبی(  321از )313و شفاهی(  331از )313
 نفر دوم بورد تخصصی دردانشگاه علوم پزشکی تهران ونفر چهارم بورد تخصصی طب
داخلی کشور
 طی دوران سربازی به عنوان هیئت علمی طب داخلی دردانشگاه علوم پزشکی اردبیل
از سال  3119تا3111
 اخذ بورد فوق تخصصی غدد و متابولیسم سال 3163

سوابق آموزشی دکتر شهرام علمداری
 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  3119تا 3111
 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران :دی ماه 3111تا آذر3112
 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از آذر  3112تا کنون
 استاد مدعو مديريت راهبردی گرايش پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی از سال
 3163تا کنون
 استاد مدعو در دانشگاه تهران (دانشکده های محیط زيست ،جغرافی و علوم سیاسی)،
دانشگاه فارابی ،دانشگاه علم وصنعت ،دانشگاه مالک اشتر
 مديرگروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دی ماه  3111تا
3163
 کسب درجه استاد نمونه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 3113
 کسب درجه استاد نمونه در دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 3112
 عضو هیئت ممتحنه گواهینامه ودانشنامه تخصصی طب اورژانس در وزارت
بهداشت،درمان وآموزش پزشکی از سال  3113تا 3116
 رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ايران ازسال  3113تا 3119
 کسب درجه استاد برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 3162

 کسب درجه استاد برتر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  3162با
موضوع اقتصاد مقاومتی
 دبیر هیئت بورد تخصصی طب اورژانس دروزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
کشور سال 3119
 کسب ديپلم دودوره آموزشی مقابله با حوادث هسته ای تحت نظر اساتید آژانس
انرژی اتمی بین المللی درسال های  2333و2331
 رياست بخش اورژانس داخلی بیمارستان امام خمینی تهران از سال 3111تا سال
3112
 مشاور علمی معاونت درمان وداروی دانشگاه علوم پزشکی تهران ازسال 3116تاسال 3112
 مسئول کمیته تخصصی اورژانس ها دردفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
( )education development center=EDCعلوم پزشکی تهران درسال 3112
 مسئول کارورزان گروه بیماريهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال
3116تا3113
 معاونت ارزشیابی ومسئول امتحانات دستیاران گروه طب داخلی دانشگاه علوم پزشکی
تهران از سال 3113
 عضويت درکمیته دانشگاهی احیای قلبی-ريوی دردانشگاه علوم پزشکی تهران از سال
3113
سوابق پژوهشی دکتر شهرام علمداری
 رئیس کمیته مطالعات راهبردی مديريت بحران شهر تهران از سال 3119
 مشاور مديريت بحران ناشی از جنگ سازمان پدافند غیرعامل کشور از سال 3119
 عضو شورای بهداشت ودرمان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی از سال
3111
 رئیس کمیته تحقیق وتوسعه سیاست های دانشگاهی و ارزيابی راهبردی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی از سال 3163
 رئیس کارگروه های آموزش همگانی وامداد ونجات وزارت کشور با حکم وزير کشور
در سال های  3113تا 3119

 سرپرست علمی گروه ارزشیابی اورژانس های دانشگاه علوم پزشکی تهران از آذرماه
 3116تا سال  3112وارزشیابی کلیه اورژانس های درمانی (دولتی وخصوصی )
وآموزشی درمحدوده دانشگاه علوم پزشکی تهران درشهرتهران
 عضو هیئت نويسندگان فصلنامه طب داخلی کشور از تیرماه 3113
 عضو گروه تدوين دوره های آموزشی تخصصی مديريت بحران ناشی از جنگ در
وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری از سال 3119
جوايز ملی دکتر شهرام علمداری
 نشان رتبه برتر پايداری ملی در حوزه تالیف کتاب جامعه آماده ،ستاد کل نیروهای مسلح
درسال 3111
 نشان رتبه برتر پايداری ملی در حوزه طرح تحقیقاتی الگوی مديريت بحران کشور
درشرايط جنگ ،ستاد کل نیروهای مسلح درسال 3116

سوابق اجرايی دکتر شهرام علمداری
 رياست اورژانس وپلی کلینیک مجتمع بیمارستانی حضرت امام خمینی(ره) تهران از
سال  3111تا3112
 رياست اورژانس کشور درسا ل های  3111و3113
 رياست سازمان امداد ونجات جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران ازسال
3113
 رياست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ايران از سال 3113
 رياست شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از  3111تا 3163
 قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه اورژانس ،مديريت بحران
وپدافند غیرعامل از سال 3111
 مشاور اجرايی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3111
 مشاور مديريت بحران سازمان پدافند غیرعامل کشور از سال 3111
 دبیر کمیته هماهنگی – مشورتی آموزش طب اورژانس کشور از سال 3113

 عضو کمیسیون پزشکی وپزشک معتمد دانشگاه تهران از سال  3113تا3111
 طراحی و راه اندازی امداد هوايی ( )air emergencyبا همکاری اورژانس
تهران واورژانس کشور دربیمارستان امام خمینی درسال 3116
 عضويت درگروه تايید علمی بیمارستان های تامین اجتماعی کشور و بازديد علمی
از بیمارستان های تامین اجتماعی زاهدان،اراك،رشت،شريعت رضوی
تهران،ورامین درسالهای  3116و 3113و3113
 عضو گروه تايید مرگ مغزی کشور با حکم وزير بهداشت از مهرماه 3113
 نماينده معاونت آموزشی وزارت بهداشت درسازمان صدا وسیمای جمهوری
اسالمی ايران جهت ارائه برنامه های آموزش عمومی فوريت های
پزشکی()public education
 سرپرست معاونت آموزش اورژانس کشور درسال3113
 عضو هیئت مديره مجتمع بیمارستانی امام خمینی از سال 3116
 رياست بخش ويژه بیماران زلزله زده بم دربیمارستان امام حسین(ع) دردی ماه وبهمن
ماه سال 3112
 نماينده وزارت بهداشت در ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور  3111و 3113
 نماينده جناب آقای دکتر فیروز آبادی در ستاد پیشگیری ومديريت بحران رياست
جمهوری جهت تدوين اليحه تشکیل سازمان مديريت بحران کشور
 عضو هیئت مديره انجمن علمی تخصصی چاقی کشور

سوابق فرهنگی دکتر شهرام علمداری
 عضويت در نیروی مقاومت بسیج از سال  3116تاکنون
 رئیس کمیته امدادودرمان بسیج جامعه پزشکی کشور
 حافظ کل قرآن کريم در سال های  3193تا3191
 عضو هیئت پزشکی حج در حج تمتع سال 3116
 عضو شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی -کاربردی کشور
 عضو فعال هاديان سیاسی بسیج و عضو هیئت علمی مدرس در درس های جنگ
روانی ،احزاب سیاسی و سازمان های بین المللی

 چاپ مقاله باعنوان " ارائه الگوی مخروط راهبردی و عملیاتی طرح جامع علمی ،
دکترين امنیت ملی و مهندسی فرهنگی کشور وتبیین نقش نخبگان ملی" در مجله
شورای انقالب فرهنگی کشور
 طراحی ارزيابی دانش و نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در موضوع اقتصاد مقاومتی ،هفته بسیج  ،3163نهادنمايندگی ولی فقیه دانشگاه
کتب چاپ شده دکتر شهرام علمداری
 تالیف کتاب (آيا سرطان قابل پیشگیری ودرمان است؟) درسال 3113
 تالیف کتاب (روش تشخیص قدم به قدم در بیماريهای خون) درسال 3111
 تالیف کتاب نکات برتر طب داخلی جهت امتحانات دستیاری در سال 3116
 تالیف سه فصل از کتاب اورژانس های انکولوژی درسال 3111


ترجمه وتالیف  1فصل از درسنامه کاردان های فوريت های پزشکی وويرايش
علمی کل کتاب  ،باهمکاری اساتیدگروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی به سفارش معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان وآموزش
پزشکی درسال 3111



تالیف کتاب "جامعه آماده ( " )3باموضوع مديريت بحران در تابستان 3113

 تالیف کتاب ناتوی فرهنگی درسال 3119

 تالیف کتاب الگوها وديدگاه ها در مديريت بحران ،سازمان پدافند غیرعامل کشور،
3116

 تالیف کتاب طب اورژانس مبتنی بر شواهد زير نظر دکتر علمداری

مقاالت چاپ شده دکتر شهرام علمداری
 The efficacy and safety of interferon Alfa for the treatment of
chronic hepatitis B infected subjects in IRAN, medial journal
IRAN, volume 16, number 3, fall 1381, November 2002
 Clinical audit of emergency unit before and after
establishment of the emergency medicine department, JPMA
62: 154; 2012
 Ability to Correctly Interpret the Chest X-ray by Emergency
Medicine Residents at Three Public Hospitals of Tehran 2012,
Mazand Univ Med Sci 2012; 22(92): 37-43 (Persian).
 Accessed criteria to different parts of emergency unit in
general teaching hospitals of Shaheed Beheshti medical
university, Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health
Sciences Research 2009;3(8): 227-234
 Application of Queuing Analytic Theory to Decrease Waiting
Times in Emergency Department: Does it Make Sense? Arch
Trauma Res.2012;1(3):101-107. DOI: 10.5812/atr.7177
 Plan to design Policies For Science , Technology and
innovation in the field of obesity Prevention and control
measures in 20 years national vision, Life Sci J
2012;9(4):5884-5889] (ISSN:1097-8135).
 بررسی میزان موفقیت ستاد هماهنگی واطالع رسانی درمان دراخذ پذيرش تخت سی
interhospital (سی يو جهت بیماران حاد قلبی مراجعه کننده به اورژانس ها
 مجله دانشکده پزشکی، بیماردريک سال2333 ) باحجم نمونه نزديک بهtransfer
3112،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دومین همايش علمی – تحقیقی، اصول اجرای مانور در آمادگی های قبل از حوادث
3113 مديريت امدادونجات شهريور
 چاپ مقاله باعنوان " ثقلین گرانقدر پیامبر اکرم(ص) الگوی راهبردی وعملیاتی
مهندسی فرهنگی درجهان اسالم" در ماهنامه مهندسی فرهنگی شورای انقالب
3119فرهنگی در تیر
 بررسی تطبیقی مديريت جامعه محور باليا در کشورهای منتخب و ارائه الگويی
3111  سال هشتم شماره اول زمستان، فصلنامه پايش،برای ايران

 نقشه مديريت و کاهش خطر باليا در نظام سالمت جمهوری اسالمی ايران ،وزارت
بهداشت3163 ،
 طراحی سیستم ترومای جمهوری اسالمی ايران،مرکز ملی تحقیقات سالمت3111 ،
 طراحی الگو ی مد يريت بحران در بیمارستان شهدای تجريش ،فصلنامه علمی امداد
و نجات ،سال سوم ،شماره1390 ، 1

 گزارش راهبردی آموزش همگانی در حوزه آمادگی در برابر سوانح طبیعی و
حوادث غیرمترقبه -مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیته آمايش ،مسکن و
شهرسازی  -دکتر شهرام علمداری – زمان نشر :مرداد-1389 ،کد گزارش :
893204 -شمارگان : 500نسخه 48

پايان نامه های هدايت شده توسط دکتر شهرام علمداری


پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت بیمارستانی با عنوان ارزيابی مديريت اورژانس
هوايی در تهران بزرگ درسال 3113



پايان نامه پزشکی عمومی بررسی  333مورد خونريزی حاد گوارشی مراجعه کننده به
اورژانس بیمارستان امام خمینی درسال 3116

 پايان نامه تخصصی طب داخلی با عنوان مقايسه اثرامپرازول  13میلی گرم روزانه با
امپرازول  33میلی گرم روزانه در خونريزی حادگوارشی فوقانی با منشا اولسرپپتیک
درسال 3113
 پايان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان آينده نگاری مديريت بحران در حوادث
وباليا در چشم انداز 3333
 پايان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه راهبردی گروه طب اورژانس
 پايان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه راهبردی پدافند غیرعامل نظام
سالمت
 پايان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه مديريت بحران بیمارستان امام حسین
تهران
 پايان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان برنامه مديريت بحران بیمارستان شهدای
تجريش

 پايان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان مشخصات بخش اورژانس آکادمیک
 پايان نامه تخصصی طب اورژانس با عنوان طذاحی فیزيکی بخش های اورژانس
بیمارستانی
 پايان نامه تخصصی پزشکی عمومی با عنوان بررسی سیاست های ملی پیشگیری از
چاقی در کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه
 پايان نامه تخصصی فوق تخصصی غدد با عنوان راهبردهای پیشگیری از چاقی در
مدارس ابتدايی جمهوری اسالمی ايران
 پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مديريت بحران در سیل احتمالی شیراز
 پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مديريت بحران در زلزله احتمالی تهران
 پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سیاستگذاری در پدافند غیرعامل
 پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مديريت بحران دراغتشاشات امنیتی
 پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جذب و حفظ داوطلبان هالل احمر در جمهوری
اسالمی ايران
 پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارزيابی آسیب پذيری امنیتی آب و فاضالب شهر
تهران
 پايان نامه  PHDبا موضوع الگوی فرماندهی و مديريت بحران در جمهوری اسالمی
ايران
 پايان نامه  PHDبا موضوع الگوی مديريت بحران جامعه محور در جمهوری اسالمی
ايران
 پايان نامه  PHDبا موضوع الگوی آموزش ارشد و دکترا درحوزه مديريت بحران
 پايان نامه  PHDبا موضوع الگوی حکومتی نظام سالمت در جمهوری اسالمی ايران
 پايان نامه  PHDبا موضوع الگوی دفاع غیرنظامی در جمهوری اسالمی ايران
 پايان نامه  PHDبا موضوع الگوی دفاع بیولوژيک در جمهوری اسالمی ايران

طرح های تحقیقاتی اجرا شده و يا نظارت شده
 مجری طرح ملی " الگوی تدوين سند جامع مديريت بحران کشور درشرايط جنگ"
درپژوهشکده اموردفاعی کشور در سال  3119و3111
 سند مديريت بحران و پدافند غیرعامل شهر تهران
 سند دفاع بیولوژيک وزارتین بهداشت ودرمان و جهاد کشاورزی
 طرح ارزيابی راهبردی پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابولیسم وتدوين سند
راهبردی  3163تا 3163
 استاد ناظر طرح تحقیقاتی ارزيابی کارکرد اورژانس هوايی تهران زير نظر مرکز ملی
تحقیقات کشورازسالل 3113
 استاد مشاور ومجری درطرح تحقیقاتی ستاد مبارزه باموادمخدر وزارت بهداشت با
عنوان بررسی اپیدمیولوژيک،بالینی و پاراکلینیکی بیماران معتادتزريقی بصورت مولتی
سنتريال درکشور
 مشاور علمی درزمینه اصالح آئین نامه سالمت جسمی -روانی دراخذ گواهینامه
رانندگی دراورژانس کشور
 تدوين اولین برنامه استراتژيک مرکز مديريت حوادث و فوريت های پزشکی کشور
 تدوين اولین برنامه استراتژيک سازمان امداد ونجات هالل احمر کشور
 تدوين اولین برنامه استراتژيک موسسه علمی کاربردی هالل ايران
 تدوين اولین برنامه استراتژيک شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 طراحی و اجرای دوره آموزشی  MPHمديريت بحران در باليای طبیعی در دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 تدوين سند راهبردی گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 تدوين سند راهبردی سازمان مديريت بحران شهرداری تهران و طراحی ساختار
سازمانی

کارگاه ها ،همايش ها ،سمینارها و دوره های آموزشی اجراشده توسط دکتر علمداری
 هماهنگ کننده ( )coordinatorکارگاه آموزشی  WHOدرزمینه سیستم اورژانس
پیش بیمارستانی وبیمارستانی درشهريور 3113
 هماهنگ کننده ( )coordinatorکارگاه بین المللی راهبری( )leadershipطب
اورژانس درفوريه  2331درتهران ،با همکاری اساتید دانشگاه های جرج
واشنگتن ، Penn state،دانشگاه اورگون،ودانشگاه لوما لیندا
 اجرای دو کارگاه فرماندهی بحران در حوادث هسته ای در سازمان انرژی اتمی در
قالب کارگاه های آموزشی آژانس انرژی هسته ای
 دبیراجرايی دهمین کنگره بیماريهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران دراسفندماه
3113
 دبیرعلمی اولین کنگره ارتقای کیفیت مديريت سیستم اورژانس درکشور دراسفند
3112
 عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مقابله با باليا( )Disaster medicineدرخرداد
3112
 عضوکمیته علمی کنگره ايران-فرانسه درخرداد3111وارائه سخنرانی درزمینه مديريت
کیفیت درسیستم اورژانس
 اجرای سه کارگاه آموزشی جهت مربیان دانشجويان کاردانی فوريت های
پزشکی( )EMTکشور درمحل معاونت آموزشی وزارت بهداشت درسال های 3113
و3112
 دبیر اولین سمیناربازآموزی طب اورژانس درکشور برای پزشکان عمومی
درمرداد،شهريور ومهرسال3112
 اجرای کارگاه مديريت بحران درکنگره معاونین دانشجويی فرهنگی دانشگاه های
علوم پزشکی کل کشور بهمن 3112
 اجرای کارگاه مديريت بحران جهت مديران ارشد وکارشناسان وزارت راه وترابری
دردانشگاه صنعتی شريف در اسفندماه 3112
 ارائه  32سخنرانی آموزشی درزمینه مديريت سیستم اورژانس درسمینارهای سازمان
تامین اجتماعی جهت پزشکان وپرستاران آن سازمان

 اجرای اولین کارگاه آموزشی طراحی برنامه باليا )  (Disaster planبرای روسای
اورژانسهای کشور
 اجرای اولین کارگاه سیستم تروما برای روسای اورژانس های کشور براساس طرح
پايلوت  TEACH- VIPسازمان بهداشت جهانی
 تدوين برنامه بازآموزی پزشکان عمومی در رشته طب اورژانس و اجرای بیش از 33
برنامه بازآموزی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ودانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ارائه  13کارگاه مديريت بحران در دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم ،وزارت
نفت ،وزارت جهاد کشاورزی و وسازمان صنايع دفاعی کشور
 دبیر علمی اولین کنگره تخصصی پدافند غیرعامل وزارت علوم
 دبیر علمی اولین کنگره تخصصی پدافند غیرعامل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ايران
 اجرای پانل برنامه نويسی بیمارستانی باليا در کنگره بین المللی بسیج جامعه پزشکی
درآذر 3111
 اجرای پانل مانور درحوادث غیرمترقبه در کنگره بسیج جامعه پزشکی آذر3111
 اجرای دوکارگاه سه روزه اصول اجرای مانور برای معاونین بهداشتی بیش از 13
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی -درمانی کشور دربهمن ماه 3111
 اجرای سمینار اصول آماده سازی جامعه برای باليا در دانشکده علوم پزشکی قم در
آذرماه 3111
 اجرای کارگاه آموزشی مديريت بحران جهت مديران ارشد جمعیت هالل احمر
جمهوری اسالمی ايران در سال 3111
 رئیس دومین کنگره طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 3111
 رئیس کمیته امدادونجات سومین کنگره مديريت بحران بسیج جامعه پزشکی کشور
درسال 3111
 دبیر علمی نشست مشورتی امداد بین المللی صلیب سرخ وهالل احمر 3119
 شرکت در نشست علمی مشورتی " مديريت اطالعات دربحران های بهداشتی"
کوآالالمپور مالزی 3119
 رئیس سومین کنگره طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 3119

 اجرای کارگاه " دکترين حیات طیبه  :از فلسفه تااجرا" درکنگره اخالق پزشکی
سازمان بسیج جامعه پزشکی درقم 3111
سابقه فرماندهی بحران
 حادثه آتش سوزی مسجد ارگ
 حادثه سقوط هواپیمای نظامی در شهرك توحید تهران
 حادثه زلزله قشم
 حادثه زلزله زرند
 حادثه زلزله بلده و چالوس
 حادثه برف گیالن

