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 ((بسمه تعالی))

 

 رزومه

 مشخصات فردی:

 مهدیه نام

 عرب نام خانوادگی

 داود نام پدر

 11/03/1365 تاریخ تولد

 تهران محل تولد

 شمیران محل صدور

 09124875962،09362510116 شماره تلفن همراه

 arabmahdiyeh@yahoo.com آدرس ایمیل ها

mahdiyeharab86@gmail.com 

 مشخصات تحصیلی:

 معدل محل تحصیل وضعیت و رشته ی تحصیلی عنوان

 50/19 مرکزی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مدیریت آموزشیفارغ التحصیل  مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت عملیات فارغ التحصیل  کارشناسیمقطع 

 امداد و نجات

کاربردی سوانح  -مرکز آموزش علمی

 طبیعی

80/19 

فارغ التحصیل ایمنی و بهداشت در  مقطع کاردانی

 واحدهای صنفی

کاربردی صنایع  -مرکز آموزش علمی

 غالت قائم)عج(

42/19 

 مقطع دیپلم

 

 30/17 (2طوبی)هنرستان کاردانش  فارغ التحصیل کامپیوتر

پایان تحصیالت دروه سه ساله راهنمایی 

 تحصیلی

 25/19 1مدرسه راهنمایی تحصیلی خیرالنساء  دارای گواهینامه

 25/19 دبستان شهید بهشتی دختران دارای گواهینامه پایان تحصیالت دروه پنجساله ابتدایی
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 :نامه ها گواهی

تعداد  عنوان

 تاساع

 سمت محل انتشار

عنوان بررسی اثربخشی شیوه های آموزش  با مقاله

مدیریت بحران بر یادگیری داوطلبین طرح دوام 

 تهران( 6)نمونه موردی منطقه 

مدیریت بر آموزش پژوهشی  -مجله علمی 

 / سایت مگ ایرانسازمانها

کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 مدیریت آموزشی

با عنوان نقش مدلهای مهندسی حریق در  مقاله

 بکارگیری و طراحی سیستم های اطفاء آتش نشانی

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری  

در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه 

 / سایت سیویلیکاصنعت نفت

مدرس دانشگاه علمی کاربردی 

آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 شهری تهران

 مسئولیتنقش فرهنگ ایمنی و  نمقاله با عنوا

در ارتقاء ایمنی مناطق حاشیه  اجتماعیپذیری 

 نشین شهری

 

چهارمین همایش و  اولین همایش بین المللی 

/ تهران -97ملی آتش نشانی و ایمنی اسفند 

سایت سیویلیکا/ فصلنامه علمی پژوهشی، 

آموزشی و اطالع رسانی ایمنی سازمان شهرداری 

 و دهیاری های کشور

کارشناسی ارشد ناپیوسته 

مدیریت آموزشی و عضو 

باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد 

 مرکزی -اسالمی واحد تهران

مقاله فرماندهی و کنترل حوادث پالسکو و گرنفل 

لندن با رویکرد مدیریت بحران، مهندسی سازه و 

 مالحظات فنی و حقوقی

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل  

 مالک اشتر دانشگاه صنعتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته 

مدیریت آموزشی و عضو 

باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد 

 مرکزی -اسالمی واحد تهران

گواهی نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 مرکزی جهت دریافت دو نمره علمی به پایان نامه

از پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  

 مرکزی

ناپیوسته  کارشناسی ارشد

 مدیریت آموزشی

موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و  35 گواهی نامه آموزشی امداد و کمکهای اولیه

 پژوهش جمعیت هالل احمر

 10عضوامدادگر پایه سه منطقه 

موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و  40 گواهی نامه آموزشی مهارتهای داوطلبی

 پژوهش جمعیت هالل احمر

 10پایه سه منطقه  عضوامدادگر

 - انجمن پرستاری ایران 24 گواهی اتمام دوره آموزش مقدماتی کمکهای اولیه

 - آموزشگاه کامپیوتر ولیعصر 20 تایپ التین

 - آموزشگاه کامپیوتر ولیعصر 20 تایپ فارسی

 - آموزشگاه کامپیوتر ولیعصر 10 اینترنت

گواهی نامه پایان دوره آموزش آتش نشانان 

 داوطلب مردمی

 10آتش نشان داوطلب منطقه  8ایستگاه  -5منطقه  54

گواهی حضور در سمیناراتاق بحران و سامانه 

 فرماندهی حادثه

دانشجوی کارشناسی مدیریت  پژوهشکده سوانح طبیعی -

 عملیات امداد و نجات

 

 

گواهی حضور در نشست علمی درس هایی از 

 ژاپن 2011زلزله و سونامی مخرب سال 

دانشجوی کارشناسی مدیریت  پژوهشکده سوانح طبیعی -

 عملیات امداد و نجات

 عضو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف 8گواهی حضور در سمینار بررسی زیرساخت ها و 
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 فناوری های مورد نیاز طرح تحوالت اقتصادی

گواهی حضور در بیست و دومین نشست علمی 

 خدمات انتظامی در سوانح

موسسه آموزش عالی و معاونت آموزش و  2

 پژوهش جمعیت

دانشجوی کارشناسی مدیریت 

 عملیات امداد و نجات

 دانشجوی کارشناسی ارشد مرکزی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 8 گواهی حضور در کارگاه آموزشی مقاله نویسی

 10گروه دوام منطقه عضو  پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانسازمان  50 آموزشی خانه ایمنی و دوامگواهینامه 

 تهران

مدیریت  حضور در کارگاه آموزشیگواهی 

 عملیات هزمت

 ارشدکارشناسی  محیط و کار پویاعالی سالمت شرکت  2

 

 فتخارات:ا

 توضیحات صادره از مکان عنوان

این کتاب به سفارش دانشگاه آزاد  در مدیریت بحرانکتاب آموزش بزرگساالن 

 اسالمی است

مولفان: مهدیه عرب، دکتر حمیدرضا رضازاده 

این کتاب برگرفته از  .انتشارات وانیا بهادران،

پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد که دو نمره 

ی علمی از دانشگاه آزاد اسالمی به آن تخصیص 

دانشگاه های آزاد یافته، این کتاب رفرنس درسی 

و علمی کاربردی برای اساتید می باشد. درحال 

حاضر این کتاب در کتابخانه سازمان مدیریت 

 بحران شهر تهران قابل دسترسی هم می باشد 

با عنوان بررسی اثربخشی شیوه مقاله ای 

های آموزش مدیریت بحران بر یادگیری 

 6داوطلبین طرح دوام )نمونه موردی منطقه 

 تهران(

مدیریت بر پژوهشی  -مجله علمی

 آموزش سازمانها/ سایت مگ ایران

مدیریت آموزشی این مجله مربوط به انجمن 

مولفان مهدیه عرب، دکتر  می باشد. ایران

حمیدرضا رضازاده، دکتر مهدی شریعتمداری. 

این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 . می باشد

مدلهای مهندسی نقش مقاله ای با عنوان 

حریق در بکارگیری و طراحی سیستم های 

 اطفاء آتش نشانی

دومین همایش ملی آتش نشانی و 

ایمنی شهری در مرکز همایش های 

بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت/ 

 سایت سیویلیکا

: دکتر امیر نویسندگان .پوستر ،مقاله برتر همایش

 حسین کشاورز، مهدیه عرب

فرهنگ ایمنی و  نقشمقاله ای با عنوان 

مسئولیت پذیری اجتماعی در مناطق حاشیه 

 شهری

چهارمین و  اولین همایش بین المللی

همایش ملی آتش نشانی و ایمنی 

/ سایت سیویلیکا/ تهران -97اسفند 

فصلنامه علمی پژوهشی، آموزشی و 

اطالع رسانی ایمنی سازمان 

 شهرداری و دهیاری های کشور

ن شهرداری و دهیاری شده در سازمامقاله چاپ 

و تبدیل به پوستر در هتل المپیک های کشور 

: . نویسندگاننمایشگاه تجهیزات آتش نشانی

  دکتر امیر حسین کشاورز، مهدیه عرب

مقاله فرماندهی و کنترل حوادث پالسکو و 

گرنفل لندن با رویکرد مدیریت بحران، 

 مهندسی سازه و مالحظات فنی و حقوقی

کنفرانس ملی فرماندهی دوازدهمین 

 و کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر

این مقاله بصورت شفاهی و ویبنار در دانشگاه 

: دکتر امیر مالک اشتر ارائه شد، نویسندگان

 حسین کشاورز، مهدیه عرب

دارنده ی لوح تقدیر با عنوان دانش آموخته 

 برگزیده

شرکت پست جمهوری اسالمی 

 ایران
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ر با عنوان مسئول کمیته دارنده ی لوح تقدی

آموزش و فوق برنامه و عضو هیات موسس 

 علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

 –ریاست مرکز آموزش علمی 

 کاربردی صنایع غالت قائم)عج(

 

 

 

 

دارنده ی لوح تقدیر با عنوان عضو محترم 

انجمن علمی دانشجویی دانشگاه جامع 

 علمی کاربردی

وزارت مدیر کل دفتر امور فرهنگی 

 علوم، تحقیقات و فناوری

 

پایگاه بهداشتی درمانی قمر بنی  دارنده ی کارت رابط افتخاری بهداشت

هاشم)ع( وابسته به مرکز بهداشت 

 جنوب تهران

 

دارنده ی گواهی رتبه اول و جزو ده درصد 

برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم 

 ورود)روزانه و شبانه( در دوره ی کاردانی

 

 

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

تهران به نقل از سازمان سنجش 

 آموزش کشور

 دریافت جایزه نقدی

دارنده ی گواهی رتبه اول و جزو ده درصد 

برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم 

 ورودی در دوره ی کارشناسی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

تهران به نقل از سازمان سنجش 

 کشورآموزش 

 دریافت جایزه نقدی

گرفتن جایزه نقدی از دانشگاه آزاد  رتبه ممتاز مقطع کارشناسی ارشد

 اسالمی واحد تهران مرکزی

 دریافت جایزه نقدی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  دارنده ی لوح تقدیر

 شهرداری تهران

 به عنوان تقدیر از مدرسان این دانشگاه

با عنوان مدیریت  پایان نامه دوره کارشناسی

 بحران در بیمارستان لقمان حکیم

کاربردی سوانح  –مرکز علمی 

 طبیعی

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان 

بررسی اثربخشی شیوه های آموزش مدیریت 

بحران بر یادگیری داوطلبین طرح دوام 

 تهران( 6)نمونه موردی منطقه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

 مرکزی

 دفاع شده است. 20این پایان نامه با نمره ی 

 تدریس داوطلبانه در مانورهابابت  استان تهران هالل احمرسازمان  لوح تقدیردریافت 

 

 سوابق آموزشی:

 مکان های سوابق آموزشی مدت جلسات سمت عنوان

نحوه کاربری تجهیزات، ملزومات و سرویسهای 

 امدادی

-95 زمستانه ی یک ترم مدرس دانشگاه

96 

 مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی

)مرکز علمی کاربردی آتش نشانی و 

 ایمنی(خدمات 

نحوه کاربری تجهیزات، ملزومات و سرویسهای 

همچنین اداره امور آوارگان، پناهندگان  /امدادی

 و بازماندگان سوانح

 مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی 96-95یک ترم بهاره ی  مدرس دانشگاه

)مرکز علمی کاربردی آتش نشانی و 

 خدمات ایمنی(
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آتش  8ایستگاه مربی  آموزش عمومی اطفاء حریق

 نشانی

 مرکز بهداشتی درمانی قمربنی هاشم)ع( ساعته 5/1جلسه ی  3

آتش  8مربی ایستگاه  آموزش عمومی اطفاء حریق

 نشانی

 دبستان دخترانه شهید عباس صالحی ساعته 5/1جلسه ی  1

 

 

آتش  8مربی ایستگاه  آموزش و بازدید

 نشانی

پسرانه ی مفید که )دبستان 8ایستگاه  ساعته 5/1جلسه ی  1

 آمده بودند( 8برای بازدید به ایستگاه 

 

 خانه سالمت سرای محله سلسبیل جنوبی ساعته 2جلسه ی  1  آشنایی با بیماری سل

آشنایی با بیماری سل، بهداشت سالمت روان، 

 پدیکلوز

 پایگاه بسیج شهید رویایی ساعته 5/1جلسه ی  1 

 سرای محله هاشمی ساعته 2جلسه ی  1  مقاومت به آنتی بیوتیک

 

 سوابق کاری:

 مدت خدمت سمت عنوان

 مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی

)مرکز علمی کاربردی آتش نشانی و 

 خدمات ایمنی(

 96تا95 ترم  مدرس دانشگاه آتش نشانی

 حدود یکسال مربی سازمان آتش نشانی آتش نشانی 8ایستگاه 

شرکت تولیدی بازرگانی اطفاء همیار 

 انرژی

 ماه 4 مسئول دفتر شرکت و کارخانه

وابسته  مرکز تصویربرداری پزشکی بابک

 به بیمارستان پارس

، CT-SCAN ،MRIآماده ساز

 پذیرش، جوابدهی

 ماه 6حدود 

مرکز پزشکی آموزشی بیمارستان لقمان 

 حکیم

 ساعت 240 دانشجوی کارشناسی

 ماه 4حدود  CT-SCAN ،MRIآماده ساز بیمارستان فیروزگر

 ماه 6حدود  MRIآماده ساز  بیمارستان شریعتی

 ماه 6 متصدی ثبت نام تلفن همراه 17باجه مرکزی اداره پست منطقه 

وابسته به اداره  7پایگاه طالقانی منطقه 

 آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

مربی بهداشت طرح سنجش سالمت 

 جسمانی

 ماه 3

به وابسته  6پایگاه شهید رجائی منطقه 

اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر 

 تهران

مربی بهداشت طرح سنجش سالمت 

 جسمانی

 ماه 3

وابسته به اداره  2پایگاه ستارخان منطقه 

 آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

 ماه 5 مراقب سالمت

وابسته به اداره آموزش و  کمیلپایگاه 

 پرورش استثنایی شهر تهران

 ماه 4 مراقب سالمت
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 ماه 6حدود  مربی بهداشت مدرسه 5مدرسه غیرانتفاعی پسرانه مبتکر منطقه 

چند ماه تأخیر یا عدم واریز بیمه توسط  ، پرداخت حقوق باحقوقپرداخت عدم علت ترک کارها: 

 کارفرما

 


