هشتمین اجالس آسیایی جامعه ایمن ایران،
مشهد 7102
روز سوم ،چهارشنبه  01اسفند 0931
اعضای پنل :دکتر خراسانی ،دکتر صادقی ،سرهنگ امیری،
مهندس غالم زاده ،دکتر امامی
.0
سالن 0
ایمنی و ترافیک

سپینوش سجادی 3ترافیک جاده ای -میزان مرگ و
میر در مشهد در سال 5802

مقاالت

 .5مهرداد ضرابی3
Unintentional Injuries Related Mortality
and Morbidity among Children1-59
Months of Age in Fars Province, Iran
 .:مریم مظاهری 3تجزیه و تحلیل اطالعات موجود
حوادث موتورسواری شهرستان دزفول
اعضای پنل :دکتر  ،Milankovدکترکاظمی ،دکتر
 ،Guldbrandدکتر خاکپور
.0

08-03:8

ابراهیم زیدآبادی 3واکاوی و تحلیل آتش سوزی
بزرگ برج  00طبقه تجاری-اداری سلمان مشهد و
بررسی نقش مدیریت بحران

سالن 5
ایمنی و سرویس
های شهری

مقاالت

سالن :
ایمنی و مدیریت
ریسک

مقاالت

.5

امیر حسامی 3شناسائی عوامل موثر بر رشد سریع
انگیزش شغلی کارکنان آتش نشانی استان خراسان

 .:خلیل کاظمی 3بررسی دسترسی ایمن ورود خودروها
به آرامستان بهشت رضا(ع) و شبیه سازی با نرم افزار
Anylogic
اعضای پنل :مهندس  ،Potutanمهندس ،Olivier
مهندس بطحایی ،دکتر نوفرستی ،دکتر اردالن

 08الی 083:8
05-083:8

سالن 0
 ITو جامعه ایمن

.0

یاسمین ایزد خواه 3برنامهریزی پیشنهادی واکنش
اضطراری برای تخلیه ایستگاههای مترو تهران در
زلزله

.5

مرتضی دفاعی 3ایمنی و مدیریت ریسک در مترو
(مطالعه موردی مشهد)
استراحت

اعضای پنل :مهندس  ،Olivierمهندس امجد ،دکتر
عزیزی ،دکتر شربتدار

 .0رضا حسن نژاد3
Crowdsourcing (CS) and Remote
Sensing (RS) data in Detecting Road
Blockages in the Aftermath of an
Earthquake: Bam Earthquake, 2003,
Iran
 .5فرزاد عظیما 3سیستم هشدار زودهنگام زلزله

مقاالت

اعضای پنل :دکتر خراسانی ،دکتر Joonpil Cho
سالن 5
فرهنگ ایمن

سالن :
ایمنی خانه

.0

محمد سعادتی 3جامعه ایمن و مروج سالمت

 .5حسین کشیری3
مقاالت
City Diplomacy: The Use of
International Capacity in Integrated
Management of Metropolises Cities
اعضای پنل :دکتر میالنکو ،پرفسور لو پای ،دکتر صمدی ،دکتر
نوفرستی

لطفا توجه فرمائید3


نام مدیر هر پنل با رنگ قرمز در جدول مشخص شده است



فرصت ارائه هر مقاله  08دقیقه است



 2دقیقه برای مقدمه به هر عضو پنل اختصاص داده خواهد شد



هر سخنرانی  02دقیقه فرصت خواهد داشت

برگزاری مراسم اختتامیه در روز سوم  01اسفند ماه ساعت 01

