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 דניאל -לימור אהרנסון פרופ'

וראש המרכז לחקר המוכנות  לאומיים-בין אקדמיים קשריםל רקטורה סגנית הינה דניאל-אהרונסון לימור' פרופ

 אביב-תל מאוניברסיטת בסטטיסטיקה B.Sc תואר בעלת. בנגב גוריון-בן באוניברסיטת והמענה למצבי חירום ואסון

 לאחר 2008 שנתב בנגב גוריון-בן לאוניברסיטת הצטרפה היא. קונג-הונג מאוניברסיטת בבריאות הציבור ודוקטורט

 עמדה 2009משנת ו הייתה בין המייסדים,. שבמכון גרטנר דחופה ורפואה טראומה לחקר המרכזראש  כסגנית שמשהש

 מונתה ת חירום( ובהמשךלרפוא מחלקהב) למצבי חירום ואסון מענהו בהיערכותהעוסק  התואר השני תכנית בראש

 יתמומח, המניין מן פרופסור איה לימור .תפקיד שמילאה עד מינויה כסגנית הרקטור (2011-2016) המחלקה לראש

 גישותפיתוח ל הובילו ממחקריה כמה הפגעות. של בינלאומיה לסיווג הפגעות אשר תרמה רבות של לאפידמיולוגיה

הכלים  בין. חירום ומצבי אסונות של מחקר יישומי מאפשריםו נמצאים בשימוש נרחב בארץ ובעולםה חדשניים וכלים

 לימור(. CCRAM) והכלי לאמידת החוסן הקהילתי ,(MIP), פרופיל הפגעות מרובה מטריצת בראל הם הידועים

והיא מובילה מחקר יישומי בתחומי המוכנות,  יםבספר פרקיםומספר  מקצועיים עת בכתבי מאמרים רבים פירסמה

ניברסיטה.  כסגנית הרקטור לקשרים אקדמיים בינלאומיים, לימור מובילה תהליכים לבינאום האו .ההפגעות והחוסן

סטודנטים ישראלים לתכנים  ם שלחשיפת היא פועלת להגדלתהמועצה להשכלה גבוהה ו בסיוע הנהלת האוניברסיטה

מספר הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים  להגדלתכבר במהלך התואר הראשון ופועלת שפה ותרבויות שונות, 

 ומיים של האוניברסיטה. בת רשת הקשרים הבינלאחבין היתר באמצעות הר, בקמפוסים השונים

 

 

  
 


