


 پژوهشگاه شاخص پژوه

 پژوهشگاه شاخص پژوهدانش آموخته ي  آقاي پژمان قرائيانپایان نامه ي  خالصه ي

 سوانح طبيعی مدیریت در رشته مقطع کارشناسی ارشد در

 به راهنمایی دکتر اسماعيل کاووسی و مشاوره دکتر محمد مهدي رشيدي

 

عنوان

مذیریت پاسخگویی به بحران در نیروهای عملیاتی جمعیت بررسی رابطه میان توسعه منابع انسانی و 

 هالل احمر استان سمنان
 

 ابطژ  یاژعت سعیژم  یعژعبس ای ژعی  ه یژ اراگ پعیژهاعا  بژ           شژ   بر یژ    بژع  پوهششژاعد دژع پ پژوهد   دفژع  دژ د د    پژوهش   

 سعیژم  یعژعبس ای ژعی  ه    بر یژ   بژ   ایژگ  اباژ ا   گرفاژ   بحژرات د  یارهشژعع لیااژعس  ییماژگ شژمر اسیژر ایژاعت یژیععت ای ژع          

گرفاژ    قژرا   بر یژ   یژع د  دژ د  یطژر   زیاعژ   ااژ   كژ  د   ی اژ ع  ه اصژا   یعضژعلع   ه پردا اژ    ابطژ   ااژ   د  یعضژعل   ادباژع  

 د   ا یعااژعد آت  ه یقژ   كژردد ه  بژعز  سژرع  یفصژ   صژع    بژ    ا آت ه ی اراگ پعیژهاعا  بژ  بحژرات پردا اژ       یعضع  ب  یپس .ایگ

ااژ  سحقاژب بژ  ظحژعف شژ   اژق سحقاژب كژع بردع ه از ی ژر           .ااژ  دادد قژرا   سحااژ   ه س ساژ   سعیم  یعژعبس ای ژعی  یژع د   ا سبعط بع 

ع یارهشژعع لیااژعس  ییماژگ    دژعی  كااژ    ااژ  پژوهش    آیژع ع  پایعاشژ  ایژگ  یعیمژ     –شژع از یژع  سعصژاف     داعد گردآه ع دادد

 یطعظمژ  قژرا    یژع د  یفژر  257ییعیژ  كژعكرات    س ژ   سماژا   فریژعر  از عددایژاف  بژع  بعدژ  كژ    یفر( ی  027شمر اسیر ایاعت ییععت )

( ه یژ اراگ  1331سعیژم  یعژعبس ای ژعی  )ی فژ         پریشژععی   از ایژافعدد  بژع  سحقاژب   ایژراع  از سعصژ   شژعع  ایژگ  دادد  گرفاژ  

 پعاژعا   ه شیچعژا    برگژعت ایژعسا     ی ژر  بژع  یاژس  آت ( ییژس آه ع دژ د كژ   هااژ     1334پعیهاعا  بژ  بحژرات )قراااژعت ه داهدع     

شژعع یریژعر بژعدت     آزیژعت  از ایژافعدد  بژع  گرفاژ  ایژگ  د  ادایژ     قژرا   سعااژ   یژع د  / (32آظفژعع كرهیبژع )   آزیژعت  طراژب  از یاژس  آت

 قژرا   سحااژ   ه س ساژ   ییعیژ   سحااژ  لژعیا  سعااژ ع  یژ ر یمژعدت  یژع اع ع ه آزیژعت شیب ژاا  یژع د           سژق  t  آزیژعت  شژع  دادد

شژعع   ع یمعژعدا  یببژگ ه ی ژاقا  یاژعت یعظفژ       یژ  گعیژ   یشژعت از  ابطژ      شژعع  اج سعصژ  از س ساژ  ه سحااژ  فرضژا     ایگ  یاع گرفا 

 بعد   ی  سعیم  یععبس ای عی  ه ی اراگ پعیهاعا  ب  بحرات

 ی اراگ یععبس ای عی   سعیم  یععبس ای عی   بحرات  ی اراگ پعیهاعا  ب  بحراتواژگان کليدي : 

 

بع لععات پاعیگ اقاصعدع طبق  بع ع د د  "پوهششاعد دع پ پوهد"د  پعااعد ااعاریا   پعاعت یعی ضیعع یاعاج كع بردع سعص  از   

 ایگ  

 
www.spri.ir 
info@spri.ir 
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