اولویتهای پژوهشی جمعیت هاللاحمر
محور

محًر  :1امذاد ي وجبت

محًر  :2ثُذاضت ،درمبن ي تًانثخطی

محًر  :3تًسعٍ کمی ي کیفی آمًسش

محًر  :4حقًق ي رياثط ثیه الملل

زیر محور
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

چگًوگی ثُزٌمىذی جمعیت َاللاحمز اس طزحَبی آمبیص سزسمیه
استبوذاردَبی پبسخگًیی در ضزایط اضطزاری
استبوذاردَبی کیفیت خذمبت جمعیت َاللاحمز
َطذار ي فزاخًان ویزيَبی عملیبتی
عًامل اوگیشضی ي مُبرتی مىبثع اوسبوی
آمبدگی مزاکش فزمبوذَی
آمبدگی پبیگبٌَبی عملیبتی
سوجیزٌ تأمیه اقالم امذادی
تزاثزی در عملیبت امذاديوجبت
اوجبرَبی امذادی ي پطتیجبوی عملیبت
تجُیشات عملیبت امذاد ي وجبت
مخبثزات ي ارتجبطبت رادیًیی
امذاد ًَایی
آمبدگی جمعیت َاللاحمز در سلشلٍ احتمبلی تُزان
خذمبت امذاد ي وجبت در سیل

.1
.2
.3
.4
.5

سالمت کبرکىبن ي امذادگزان جمعیت َاللاحمز
ویبسَب ي ظزفیتَبی جمعیت َاللاحمز در ارائٍ خذمبت ثُذاضتی پبیٍ
احزثخطی ارائٍ خذمبت درمبن اضطزاری در حًادث ي سًاوح
رضبیتمىذی دریبفتکىىذگبن خذمبت ثُذاضتی ،درمبوی ي تًانثخطی
َشیىٍ احزثخطی خذمبت ثُذاضتی ،درمبوی ي تًانثخطی

 .1ویبسسىجی آمًسضی
 .2احزثخطی ريشَبی آمًسضی
.1
.2
.3
.4

خذمبت ثطزديستبوٍ ثیهالمللی
حقًق ثیهالمللی ثطزديستبوٍ
دیپلمبسی ثطزديستبوٍ
حقًق ي رياثط ثیهالملل در ثالیب

محًر  :5خذمبت اجتمبعی ي حمبیتی

َ .1شیىٍ احزثخطی خذمبت اجتمبعی ي حمبیتی
 .2رضبیتمىذی دریبفتکىىذگبن اس خذمبت اجتمبعی ي حمبیتی

محًر  :6فعبلیتَبی ثطزديستبوٍ دايطلجبوٍ

 .1فزَىگسبسی فعبلیتَبی ثطزديستبوٍ دايطلجبوٍ در جًاوبن
 .2وقصآفزیىی جًاوبن در امًر ثطزديستبوٍ

محًر  :7فىبيریَبی وًیه

.1
.2
.3
.4
.5
.6

فىبيری وًیه در آمًسش
فىبيری وًیه در ثُذاضت ي درمبن اضطزاری
فىبيری وًیه در تًانثخطی
فىبيری وًیه در تذارکبت پشضکی ي داريیی
فىبيری وًیه در جستجً ي امذاد ي وجبت
فىبيری وًیه در جلت ي جذة مطبرکتَبی مزدمی

محًر  :8قًاویه ي مقزرات ي مجبحج حقًقی ي فقُی

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مطبلعبت تطجیقی قًاویه ي مقزرات ثیهالمللی
رياثط مبلی ،اداری ي تطکیالت جمعیت َاللاحمز ثب قًای سٍگبوٍ
مسئًلیت حقًقی ي کیفزی در حًادث ي سًاوح
مسئًلیت حقًقی جمعیت َاللاحمز در خذمبت ثطزديستبوٍ ي عبمالمىفعٍ
اخالق امذادگزی
احکبم ضزعی امذاديوجبت

محًر  :9مطبرکتَبی مزدمی

 .1مطبرکتَبی مزدمی در حًادث ي سًاوح
 .2مطبرکتَبی مزدمی در خذمبت ثطزديستبوٍ
َ .3مکبری ثب تطکلَبی مزدموُبد در َىگبم حًادث ي سًاوح

محًر  :11يقف

 .1يقف وًیه (جمعی) در جمعیت َاللاحمز
 .2يقف ،صلحَ ،جٍ ي وذر در جمعیت َاللاحمز

