
  
  پژوهشی و اجرایی ،شناسنامه سوابق آموزشی 

(Curriculum vitae)  
  دکتر پیمان اسدي

  متخصص طب اورژانس

  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن



 property   مشخصات فردي

  مشخصات فردي-1

  پیمان نام: 1- 1
 اسدي نام خانوادگی: 2- 1

 - نام پدر: 3- 1

 - تاریخ تولد: 4- 1

 - شماره شناسنامه: 5- 1

 - :یخ صدورتار 6- 1

 - محل صدور:  7- 1

 طب اورژانس رشته تخصصی: 8- 1

 بخش اورژانس –بیمارستان پورسینا رشت  نشانی وتلفن محل کار: 9- 1

                              نشانی وتلفن منزل: 10- 1

 payman.asadi@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی: 11- 1

  



 وضعیت استخدامی:- 2

  اتمالحظ  تاریخ استخدام  خ آخرین ارتقاتاری  پایه  مرتبه علمی  نوع استخدام  ردیف

  /پ51373/117/3شماره حکم:  16/8/1389  16/8/1389  1  استادیار  طرح نیروي انسانی 1
  8/9/1389تاریخ:

  1/1/1392  1/1/1392  2  استادیار  قرارداد پیمانی  2
  /پ10355/117/3شماره حکم:
  7/3/1392تاریخ:

  3/5621:شماره حکم  26/05/1393  26/05/1393  3  استادیار  قرارداد پیمانی  3
  28/5/1393تاریخ

  9965شماره حکم:  19/07/1393  19/07/1393  3  استادیار  استخدام پیمانی 4
  4/9/1393تاریخ: 

  سوابق تحصیلی:-3

  تاریخ اتمام  تاریخ شروع  محل تحصیل  رشته تحصیلی  عنوان درجه تحصیلی  ردیف
1 

  31/06/1381  01/07/1374  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مومیپزشکی ع  دکتراي حرفه اي  

2 

  31/06/1389  01/07/1386  دانشگاه علوم پزشکی ایران  طب اورژانس  دکتراي تخصصی  

  



 عنوان رساله ها:

  رستانهاي الزهرا(س)، نور و فیض به خدمات پرستاري  روانپزشکی و ... بیما-ارولوژي-زنان-اطفال-جراحی-بررسی نیاز بخش هاي تخصصی: داخلی - 1
  بررسی اثرات آتروپین در کاهش عوارض ناشی از مصرف کتامین در بی حسی و بی دردي اطفال- 2

 

 

 Education     فعالیت آموزشی

 سوابق خدمت آموزشی در داخل وخارج کشور:-4

  
  ردیف

  
  نام موسسه محل تدریس

    مدت
  مقطع تحصیلی

  
  تا  از  س تدریس شدهعناوین درو

1 

 Wound Managment .1  انترن هاي بخش اورژانس  کنون  16/08/1389  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  

2. Spinal Injuries            

2 

  کاردانی فوریت هاي پزشکی  کنون  1/7/1390  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  
  . کارآموزي بخش اورژانس1
  . کارآموزي نشانه شناسی2
  مقدماتی -تروما  .3

  CPR-. کارآموزي تروما1کارشناسی فوریت هاي   کنون  1/7/1390  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 3



  پیشرفته –. تروما 2  پزشکی  
4 

  
  رفرانس هاي اعالم شده وزارت بهداشت  دستیاران طب اورژانس  کنون  1/7/1394  دانشگاه علوم پزشکی گیالن

5 

  -          

  

  زشی،پژوهشی و اجرایی:شرکت دردوره هاي آمو- 5

  
  ردیف

  نوع دوره
  

  نام دوره
 محل

    تاریخ برگزاري  برگزاري
  توضیحات

شی
وز

آم
شی  

وه
پژ

  
یی

جرا
ا

  

 
1 

  
  ×    

کارگاه روش هاي آموزش و 
ارزشیابی دانشجو و روش تحقیق 
  ،کمی و پزشکی مبتنی بر مستندات
کارگاه پزشکی قانونی، کارگاه 

جستجوي منابع و آشنایی با نرم 
  فزارها ا

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
24/09/1386  

  الی
29/09/1386  

  



 
مدیریت ریسک فرآیند اورژانس با       ×  2

 FMEAروش 

بیمارستان رسول اکرم(ص) 
    21/11/1387  تهران

 
    12/08/1387  مرکز اورژانس تهران  کارگاه بی حرکت سازي و انتقال      ×  3

 
4 

  
  

سومین همایش سراسري طب       ×
  ایراناورژانس 

  انجمن علمی طب اورژانس ایران
  (سالن همایش هاي رازي)

26/09/1387    

 
چهارمین همایش سراسري طب       ×  5

  اورژانس ایران
  انجمن علمی طب اورژانس ایران

    20/10/1388  (سالن همایش هاي رازي)

ششمین کنگره سراسري طب       ×  6
  اورژانس

  انجمن علمی طب اورژانس ایران 
  ي رازي)(سالن همایش ها

1/9/90  
  الی 

3/9/90  
  

 
کارگاه آموزشی طرح درس و طرح       ×  7

  دوره
  دانشگاه علوم پزشکی گیالن

    21/2/91  (دانشکده دندان پزشکی)

دوره پودمان آموزشی استانداردهاي       ×  8
  بیمارستانی

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  رشت)- (بیمارستان پورسینا

30 /6/90  
  الی

31/6/90  
  

  یسخنران ارائهشرکت و  13/11/90  الهیجان  1آموزي مدون فوریت هاي باز      ×  9



  (انجمن پزشکان عمومی)

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  تروما     × 10
  ارائه سخنرانیشرکت و  6/10/90  رشت)- (بیمارستان پورسینا

به آنتی بیوتیک ها و تجویز مقاومت      ×  11
  منطقی آنها 

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن
    28/10/90  رشت)- ستان پورسینا(بیمار

    5/11/91-4/11/91  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه آموزشی روش تحقیق     ×  12

کارگاه روش هاي نوین تدریس      ×  13
  19/11/91  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  مقدماتی در آموزش پزشکی

  
  
  

  دوره پودمان آموزشی      ×  14
  ریوي –احیاي قلبی 

  زشکی گیالندانشگاه علوم پ
  ارائه سخنرانی  16/8/91  رشت)- (بیمارستان پورسینا

  دوره پودمان آموزشی      ×  15
  ریوي –احیاي قلبی 

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن
(بیمارستان سوانح و سوختگی 

  والیت)

28/11/91 -
  ارائه سخنرانی  29/11/91

16  ×     
  کارگاه دانش افزایی استادان

(معرفت شناسی دینی و اندیشه 
  یاسی در اسالم)س

    13/5/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  روش هاي نوین تدریس      ×  17
)Intermediate13/6/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  ) در آموزش پزشکی    



    16/8/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه طراحی نقشه مفهومی     ×  18
    2/9/92  م پزشکی گیالندانشگاه علو  کارگاه آموزشی استدالل بالینی     ×  19
    14/12/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه حاکمیت بالینی     ×  20
    29/5/93تا 25  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه هاي آموزش پزشکی     ×  21

22  ×     
Advanced Trauma Life Support 

(ATLS) 
Student Course 

American College of 
Surgeons(ACS) 

30Jan-1Feb 2014   

23  ×     
Advanced Trauma Life Support 

(ATLS) 
Instructor Potential 

American College of 
Surgeons(ACS) 

30Jan-1Feb 2014 
  
  

24  ×     
Advanced Trauma Life Support 

(ATLS) 
Instructor Candidate 

American College of 
Surgeons(ACS) 

9 June 2015   

شی خون و فراورده هاي دوره آموز     ×  25
 (هموویژالنس)خونی

   19/6/94 سازمان انتقال خون گیالن

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کنفرانس اورژانس هاي سوختگی     ×  26
  شرکت وارائه سخنرانی  28/10/91  رشت)- (بیمارستان پورسینا

 
هفتمین همایش سراسري طب       ×  27

  اورژانس ایران
  نانجمن علمی طب اورژانس ایرا
    21/9/1391  (سالن همایش هاي رازي)

  شرکت وارائه سخنرانی  25/7/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه احیاي قلبی و ریوي     × 28



    30/5/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کنفرانس یک روزه مسمومیت ها     × 29
  سخنرانی ارائه  7/8/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه یک روزه تروما     ×  30
  ارائه سخنرانی  8/8/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه یک روزه تروما     ×  31
  دبیر علمی برنامه و سخنران  16/10/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه آموزش احیا     ×  32
  راندبیر علمی برنامه و سخن  21/9/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه اداره راه هوایی     × 33
  دبیر علمی برنامه و سخنران  23/9/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه اداره راه هوایی     × 34
  دبیر علمی برنامه و سخنران  17/10/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه آموزش احیا     ×  35
36 

هشتمین همایش سراسري طب       ×  
  اورژانس ایران

  انجمن علمی طب اورژانس ایران
    9/9/92  الن همایش هاي رازي)(س

کارگاه مدیریت بیماران ترومایی در      × 37
  لحظات اولیه

انجمن علمی حوادث و صدمات 
    12/11/92تا  10  اندامها و ستون فقرات ایران

نهمین همایش سراسري طب اورژانس      × 38
  ایران

  انجمن علمی طب اورژانس ایران
  ارائه سخنرانی  7/9/93تا  5/9/93  (سالن همایش هاي رازي)

برنامه مراقبت و پرستاري در تروماي      ×  39
  جاده اي

مرکز تحقیقات تروماي جاده اي 
  ارائه سخنرانی  21/12/93  گیالن

مرکز تحقیقات تروماي جاده اي   کارگاه مرور سیستماتیک     ×  40
    7/2/94  گیالن



مرکز تحقیقات تروماي جاده اي   کارگاه مدیریت اورژانس     × 41
  شرکت وارائه سخنرانی  1/5/94  یالنگ

مرکز تحقیقات تروماي جاده اي   کارگاه تریاژ     × 42
  شرکت وارائه سخنرانی  15/5/94  گیالن

 CPRکارگاه      ×  43
مرکز تحقیقات تروماي جاده اي 

  ارائه سخنرانی  8/5/94  گیالن

دهمین همایش سراسري طب اورژانس      × 44
  ایران

  یرانانجمن علمی طب اورژانس ا
    2/9/94تا  30/8/94  (سالن همایش هاي رازي)

  

  وتحصیالت تکمیلی:واحد یا رشته هاي جدیدفعال سازي وگسترش موسسه یا ، تاسیس  ،راه اندازي - 6

  توضیحات  همکار(ان)  زمان انجام  نام موسسه یا واحد  ردیف

  1/7/94  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  1

دکتر وحید منصف،دکتر 
دي،دکتر سید بهزاد زهره ون

مهدي ضیا ضیابري،دکتر 
  سید هاشم پور شفیعی

  راه اندازي دوره دستیاري طب اورژانس

  

 Research   طرح هاي تحقیقاتی



  عناوین  طرح هاي تحقیقاتی مصوب:-7   

  
  ردیف

  
  نام موسسه محل پژوهش

    مدت
  تا  از  عناوین طرح ها وپروژه هاي تحقیقاتی

بیمارستان  –رکز تحقیقات تروما جاده اي م  1
  پورسینا رشت

بررسی میانگین زمان انتظار خدمات اورژانس در بیماران بستري شده در اورژانس بیمارستان    19/1/1392  19/9/1391
  1391پورسینا در سال 

بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   2
 پورسینا رشت

با پیامد سکته مغزي ایسکمیک در بیماران مراجعه  فیاط تغییرات الکتروکاردیوگرای ارتببررس  5/5/1395  5/11/1393
  1393کننده به بیمارستان پورسیناي رشت در سال 

بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   3
 پورسینا رشت

ر در بیماران ترومایی دچا )(FASTجهت ترومابررسی نتایج سونوگرافی متمرکز شکمی   تاکنون  1394
ماهه خرداد تا الی  6مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسیناي در  شکستگی مفصل هیپ

   94بان سال آّ

بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   4
 پورسینا رشت

ارتباط اختالالت سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتال به صدمات بررسی   تاکنون  1393
   1393جعه کننده با بیمارستان پورسیناي شهر رشت در سال مراتروماتیک مغزي 

بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   5
  پورسینا رشت

  تاکنون  1393
  بررسی میزان بروز تشنج هاي پس از تروماي سر و عوامل خطر مربوطه 

-93ستري مجدد بیماران نورو لوژیک در اورژانس بیمارستان پورسیناطی سال بررسی علل ب  1393  1392بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   6
92  



  پورسینا رشت

بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   7
  پورسینا رشت

ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط هیپر ناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزي   1393  1391
   1393تا شهریور  1391ت از شهریور بستري شده در بخش تروماي بیمارستان پورسیناي رش

بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   8
  پورسینا رشت

مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن و کتوروالك در درمان سردرد ناشی از ضربه به سر در   1394  1393
  1393بیماران بستري شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا در سال 

بیمارستان  –تروما جاده اي  مرکز تحقیقات  9
  پورسینا رشت

در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسیناي   Arcuate Foramenبررسی میزان شیوع   تاکنون  1394
   1394رشت در سال 

بیمارستان  –مرکز تحقیقات تروما جاده اي   10
  پورسینا رشت

1391  1392  
  بررسی میزان رضایت 

  

  عالقه: عناوین تحقیقاتی مورد- 8

  تروما(پیشگیري از آسیب) - 1
2 - Disaster 

 Book   تالیف و....

  تالیف ، تدوین ، تصحیح  و ترجمه کتاب:-9



  

  

  

 Article   مقاالت چاپ شده

  مقاالت چاپ شده در مجالت معتبرداخلی: -10

  
  

  ردیف

  
 

  عنوان کتاب

  
  نوع کتاب

  (نگارش،ترجمه،
گردآوري 
  وتصحیح)

  
 

تاریخ 
  نگارش یا......

  
 

نام ومشخصات 
  محل انتشار

  
  

تاریخ 
  انتشار

  
 
  نام

  همکار(ان)

 
1 

  
            

 
2 

 
  

  
  
  

  
        



  
  ردیف

  
  عنوان مقاله

  
  نوع مقاله

  
  نام ومشخصات نشریه

  
  زبان مقاله

  
  نام ناشرومحل انتشار

  
  نام

  همکار(ان)
  

1  
بررسی دموگرافی روش هاي خودکشی 

در بیماران امدادرسانی شده توسط 
  الن گی 115اورژانس 

مجله دانشگاه علوم   پژوهشی
،  22پزشکی گیالن، دوره 

  39-32، ص87شماره 

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  گیالن

دکتر وحید منصف کسمائی، 
  سیده معصومه ملکی ضیابري

ترخیص بیماران قبل و بعد از استقرار   2
  متخصص طب اورژانس

مجله پرستاري ومامائی   پژوهشی
جامع 

  71،شماره24،سالنگر

دانشگاه علوم پزشکی   رسیفا
گیالن، دانشکده 

پرستاري و مامائی 
  رشت

دکتر شاهرخ یوسف زاده 
چابک، دکتر زهرا محتشم 

امیري، زهرا حق دوست، مینا 
محسنی، دکتر احسان کاظم 

  نژاد
  
3  

بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی هاي 
 115امدادرسانی شدهتوسط اورژانس

گیالن در ششماهه نخست سالهاي 
1389-1391   

  

مجله علمی پزشکی   یپژوهش
  3و2،شماره19،دورهقانونی

سازمان پزشکی   فارسی
  قانونی کشور

کتر وحید منصف ،سیده د
ضیابري،دکتر معصومه ملکی 

  بهزاد زهره وندي

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی   4
 115امدادرسانی شده توسط اورژانس

مجله علمی پزشکی   پژوهشی
  2،شماره20قانونی،دوره

سازمان پزشکی   فارسی
  قانونی کشور

دکتر وحید منصف ،سیده 
  ضیابريمعصومه ملکی 



گیالن در ششماهه نخست سالهاي 
1391-1390  

اپیدمیولوژي تصادف هاي موتور   5
  1391سیکلت در شهر رشت در سال 

مجله علمی پزشکی   پژوهشی
،4،شماره20قانونی،دوره

  169-170صفحه

سازمان پزشکی   فارسی
  قانونی کشور

دکتر کتر بهزاد زهره وندي د
دکتر حسنا وحید منصف ،

دکتر آرش تاجیک،
  عاشوري،دکتر حنان ابراهیمی 

 عوامل خطر عدم جوش خوردگی در  6
 کالویکلشکستگی هاي مید شفت 

استفاده از درمان غیر جراحی  متعاقب
در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

- 1391پورسیناي رشت طی سالهاي 
1389  

مجله ارمغان دانش،دوره   پژوهشی
  11،شماره19

مجله علمی  پژوهشی   فارسی
دانشگاه علوم پزشکی 

  یاسوج

دکتر کامران اسدي،دکتر احمد 
دکتر علی رضا میر بلوك،

کریمی،دکترمحسن 
  مردانی،صدیقه صمیمیان

آسیب مهره هاي گردنی در بیماران با   7
  تروماي غیر نافذ گردن

مجله دانشگاه علوم   پژوهشی
،  23گیالن، دوره  پزشکی

-31ویژه نامه تروما، ص
36  

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  گیالن

دکتر وحید دکتر کامران اسدي ،
دکتر بهزاد منصف کسمائی، 

دکتر احسان کاظم زهره وندي،
نژاد لیلی،لیال کوچکی نژاد ارم 

دکتر کاتیا خیامی،دکتر ساداتی،
  شعیب مجدي



همه گیر شناسی تروما در کودکان   8
جعه کننده به مرکز آموزشی درمانی مرا

  پورسینا

مجله دانشگاه علوم   پژوهشی
،  23پزشکی گیالن، دوره 
  9-15ویژه نامه تروما، ص

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  گیالن

،دکتر دکتر کامران اسدي
،دکتر وحید  سیامک ریماز

منصف کسمائی، دکتر بهزاد 
زهرا محتشم  زهره وندي،دکتر

  امیري
اسی حیوان گزیدگی در همه گیر شن  9

شهرستان رشت،استان گیالن، در سال 
1391  

مجله طب اورژانس   پژوهشی
صف،1،شماره1ایران،دوره

  11- 15حه

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  شهید بهشتی

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
،دکترحسنا زهره وندي

معصومه السادات تاجیک،
  فاطمی

بررسی همه گیر شناسی تروما در   10
  ان سالمند دیابتی،یک گزارش اولیهبیمار

مجله طب اورژانس   پژوهشی
،صف1،شماره1ایران،دوره

  39- 44حه

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  شهید بهشتی

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
زهره وندي،دکتر سید مهدي 

ضیا ضیابري،دکترحسنا 
  فروزان معرفتیتاجیک،

تعیین علل رضایت شخصی در بخش   11
  ستان پورسیناي رشتاورژانس بیمار

مجله طب اورژانس   پژوهشی
،صف3،شماره2ایران،دوره

  39- 44حه

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  شهید بهشتی

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
بهناز حیدري زهره وندي،

  باطنی
مورد دررفتگی مفصل  120گزارش   12

شانه در بیماران مراجعه کننده به بخش 
  اورژانس

انس مجله طب اورژ  پژوهشی
،صف2،شماره2ایران،دوره

  98-101حه

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  شهید بهشتی

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
،دکتر سید مهدي زهره وندي،

  ضیا ضیابري،نادیا ساجدي



بررسی ارتباط بین شکستگی دنده و   13
احتمال آسیب احشاي شکمی،یک 

  گزارش کوتاه

مجله طب اورژانس   پژوهشی
،صف1ره،شما2ایران،دوره

  49- 53حه

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  شهید بهشتی

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
  لیدا صالحیزهره وندي،

وضعیت تعیین تکلیف بیماران بخش   14
بیمارستان پورسیناي رشت  اورژانس

قبل و بعد از استقرار متخصصین طب 
  اورژانس

مجله طب اورژانس   پژوهشی
،صف1،شماره1ایران،دوره

  28- 33حه

دانشگاه علوم پزشکی   ارسیف
  شهید بهشتی

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
زهره وندي،،دکتر سید مهدي 

ضیا ضیابري،بهاران بیک زاده 
  مرزبانی

بررسی فاصله زمانی و عوامل همراه در   15
استان 115اورژانس خدمت رسانی

  1390-1392گیالن

مجله دانشگاه علوم   پژوهشی
،  24پزشکی گیالن، دوره 

  1- 6، ص95 شماره

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  گیالن

دکتر وحید منصف کسمائی، 
  سیده معصومه ملکی ضیابري

اپیدمیولوژي مرگ و میرناشی از    16
 ندگی استان گیالن در ران تصادفات
  1390-1391سالهاي 

مجله ارتقاي ایمنی و   پژوهشی
پیشگیري از مصدومیت 

،صفحه2،شماره3،دورهها
140 -77  

ه علوم پزشکی دانشگا  فارسی
  شهید بهشتی

دکتر وحید منصف ،سیده 
  معصومه ملکی ضیابري

 

 

  



  مقاالت چاپ شده به زبان خارجی:- 11

  
  ردیف

  
  عنوان مقاله

  
  نوع مقاله

  
  نام ومشخصات نشریه

  
  زبان مقاله

  
  نام ناشرومحل انتشار

  
  نام

  همکار(ان)

1  
An unusual case of bilateral 
anterior shoulder and 
mandible dislocation 

  
Case report  

American Journal 
of Emergency 

Medicine  
English  Elsivier , USA  

دکتر مانی مفیدي، دکتر ناهید 
  کیانمهر،

  دکتر سعید مجیدي نژاد

2  

Ketamine and atropine for 
pediatric sedation: A 
propective double blind 
randomized controlled trial 

  

RCT  Pediatric 
Emergency Care  English  

Lippincott Williams & 
Wilkins , USA  

  

دکتر حامد بصیر غفوري، 
دکترمحمدرضایاسین زاده، دکتر 
سیدمحمد حسینی کسنویه، دکتر 

  احسان مدیریان

3  
An Epidemiologic Study of 
Traumatic Brain Injeries in 

Emergency Department 

Cross-
Sectional 

Study 

Emergency 
3(4):141-145  English  

Shahid Beheshti 
University of Medical 

Sciences,Iran 

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
  ئوفزهره وندي،محمد تقی ر

4  
Non Judical Hanging in 

Guilan Province,Iran 
between 2011-2013 

Cross-
Sectional 

Study 

Emergency 
3(4):155-158 English  

Shahid Beheshti 
University of Medical 

Sciences,Iran 

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
  نگار شکوريزهره وندي،

5  
 Prevalene of Tramadol 

Consumption in First 
Seizure Patient ;a One Year 

Cross-
Sectional 

Study 

Emergency 
3(4):159-161 English  

Shahid Beheshti 
University of Medical 

Sciences,Iran 

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
زهره وندي،دکتر سید مهدي ضیا 



Cross-Sectional Study   ضیابري، اصالن مودب منش  

6  
Diagnostic Accuracy of 
Cincinnati Pre-Hospital 

Stroke Scale 

Cross-
Sectional 

Study 

Emergency 
3(3):95-98 English  

Shahid Beheshti 
University of Medical 

Sciences,Iran 

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
دکتر حسنا زهره وندي،

تاجیک،نسترن عزیز زاده رود 
  پیشی

7  
Third VentricleColloid Cyst 
as a Cause of Sudden Drop 

Attack of a 13 Year –Old 

Boy 

Case report 
Emergency 
3(4):162-164 English  

Shahid Beheshti 
University of Medical 

Sciences,Iran 

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
  ا تاجیکزهره وندي،دکتر حسن

8  
Report of 121 Cases of 

Bell,s  Palsy Referred to the 
Emergency Department 

Retrospective 
Study 

Emergency 
2(2):66-70 English  

Shahid Beheshti 
University of Medical 

Sciences,Iran 

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
  زهره وندي،دکتر حسنا تاجیک

9  
The Prevalence of Low 

Back Pain among Nurses 
Working in Poursina 

Hospital in Rasht ,Iran 

Cross-
Sectional 

Study 

Journal of 
Emergency 

Practice and 
Trauma 

Vol 1-Issue 3 

English  Kerman University of 
Medical Sciences,Iran 

دکتر وحید منصف ،دکتر بهزاد 
سید مهدي ضیا زهره وندي،دکتر 

  ضیابري

  

  



  

 Seminar   سمینارهاو.....

 :مقاالت در همایش ها وکنفرانس هاي داخلی وخارجی- 12

  
  ردیف

  
  عنوان مقاله

  
  نوع مقاله

  
تاریخ چاپ یا 

  ارائه

  
  يعنوان همایش یا کنفرانس ومحل برگزار

 
  نام

  همکار(ان)
بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده اي و   1

داخل شهري در بیماران ترومائی استان گیالن 
مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا 

  رشت

  -توصیفی
  تحلیلی

  هفتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1391
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

   1391آذر  21-23

محسن مردانی، دکتر احمد رضا میر بلوك، دکتر 
دکتر بهزاد زهره وندي، آرمان موسوي، سپهر 
ساغري، دکتر مصطفی ساالریه، دکتر ریحانه 

  عبداهللا پوري
  -توصیفی  اپیدمیولوژي تروما در استان گیالن  2

  تحلیلی
  هفتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1391

  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،
  1391آذر  21-23

دکتر محسن مردانی، دکتر احمد رضا میر بلوك، 
دکتر بهزاد زهره وندي، آرمان موسوي، سپهر 
  ساغري، دکتر مصطفی ساالریه، صادق عابدي

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امداد   3
گیالن در  115رسانی شدهتوسط اورزانس 

  1390سال 

  -توصیفی
  تحلیلی

  اسري طب اورژانس ایران، هفتمین کنگره سر  1391
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1391آذر  21-23

دکتر وحید منصف کسمایی،سیده معصومه ملکی 
  ضیابري،نیما نظري

مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در   4
  1390استان گیالن در سال 

  -توصیفی
  تحلیلی

  هفتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1391
  مایش هاي بین المللی رازي،مرکز ه

  1391آذر  21-23

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  وندي،سیده معصومه ملکی ضیابري،نیما نظري



گین زمان انتظارارایه خدمات بررسی میان  5
در بیماران بستري در اورژانس  نساورژا

  1391بیمارستان پورسیناي رشت در سال 

  -توصیفی
  تحلیلی

  کنگره سراسري طب اورژانس ایران،  هشتمین  1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  وندي،سیده معصومه ملکی ضیابري

بررسی فراوانی آسیب مهره هاي گردنی در   6
بیماران با تروماي گردنی در مرکز تروماي 

  گیالن

  -توصیفی
  تحلیلی

  ین کنگره سراسري طب اورژانس ایران، هشتم  1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی، ،دکتر کامران اسدي 
دکتر بهزاد زهره وندي،سیده معصومه ملکی 

  ضیابري
بررسی غرق شدگی هاي امداد رسانی شده   7

گیالن در شش ماهه  115توسط اورژانس
  1389-1391نخست سالهاي 

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  وندي،سیده معصومه ملکی ضیابري

ارزیابی همه گیر شناسی تروما در کودکان   8
ال مراجعه کننده به مرکز تروماي گیالن در س

1390  

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  وندي،سیده معصومه ملکی ضیابري

بررسی اپیدمیو لوژیک مرگ ومیر ناشی از   9
-1391تصادفات رانندگی در گیالن در سالهاي

1390  

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  وندي،سیده معصومه ملکی ضیابري

بررسی دموگرافیک روش هاي اقدام به   10
 خودکشی در بیماران امدادرسانی شده توسط

  89گیالن در سال  115اورژانس 

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی ،سیده معصومه 
  ملکی ضیابري

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت با گاز منو   11
شده  اکسید کربن در بیماران امداد رسانی

-1391گیالن در  سالهاي  115توسط اورژانس
1390  

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی ،سیده معصومه 
  ملکی ضیابري



بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی   12
  1389-1391بین سالهاي  در شهرستان رشت

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
   السادات فاطمی، زهرا غنوي وندي، معصومه

بررسی همه گیر شناسی تروماي سالمندان     13
جعه کننده به اورژانس بیمارستان دیابتی مرا

  1390پورسیناي رشت در سال

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  وندي، فروزان معرفتی، زهرا غنوي 

یولوژیک حوادث اي اپیدم بررسی مقایسه  14
رانندگی امداد رسانی شده توسط 

  1390-1391گیالن در  سالهاي  115اورژانس

  -توصیفی
  تحلیلی

  هشتمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1392
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1392آذر  11-9

دکتر وحید منصف کسمایی ،سیده معصومه 
  ملکی ضیابري

مادل در بیماران با بررسی شیوع مصرف ترا  15
اولین حمله صرع مراجعه کننده به اورژانس 

   1390بیمارستان پورسیناي رشت در سال 

  -توصیفی
  تحلیلی

  نهمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1393
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1393آذر  5- 7

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  وندي، اصالن مودب منش

تعیین علل رضایت شخصی در بخش اورژانس   16
  بیمارستان پورسیناي رشت

  -توصیفی
  تحلیلی

  دهمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1394
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1394آذر  2- آبان 30

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
  بهناز حیدري باطنیوندي، 

ف بیماران بخش اورژانس وضعیت تعیین تکلی  17
بیمارستان پورسیناي رشت قبل و بعد از 

  استقرار متخصصین طب اورژانس

  -توصیفی
  تحلیلی

  دهمین کنگره سراسري طب اورژانس ایران،   1394
  مرکز همایش هاي بین المللی رازي،

  1394آذر  2- آبان 30

دکتر وحید منصف کسمایی، دکتر بهزاد زهره 
ضیابري،بهاران بیک  دکتر سید مهدي ضیاوندي، 

  زاده مرزبانی
18  Assessment Of Frequency And 

Associated Factors Of Hypernatremia 
In Patients With Ischemic 
Cerebrovascular Accident 

  -توصیفی
  تحلیلی

2015  ranean Emergency Medicine Mediter th8
Congress, Rome, Italy 

V. Monsef Kasmaei, S.M. Zia Ziabari, P. 
Asadi, N. Gangii, O. Hedayati 

  



  

  

 Activity   فعالیت ها

  عضویت در مجامع علمی داخلی وخارجی:- 13

  مدت  شهروکشور مبدأ  نوع فعالیت  موضوع فعالیت  نام مجمع  ردیف
  تا  از

1 

  
انجمن علمی طب اورژانس 

  تا کنون  1387  تهران -ایران   حرفه اي  فعالیت هاي علمی وحرفه اي  ایران

2 

  
شوراي پژوهشی مرکز 
  تا کنون  1392  رشت -ایران  پژوهشی  پژوهشی  تحقیقات تروما جاده اي

3 

  
شوراي پژوهشی مرکز 
    1396        تحقیقات تروما جاده اي

4 

  
شوراي پژوهشی مرکز 
    1397        تحقیقات تروما جاده اي

  



  

  :شرکت فعال درانتشار مجالت علمی معتبر- 14

  سمت  نوع فعالیت نشریه  تاریخ شروع فعالیت  نام ونوع نشریه  ردیف
1  

  
        

2  
  

        

3  
  

        

4  
  

        

5  
  

        

6  
  

        

  



  

  

 Executive   فعالیت هاي اجرایی

  ت هاي علمی واجرایی(داخل وخارج دانشگاه):مس-15

  توضیحات  شماره وتاریخ ابالغ  مدت  محل  سمت ونوع فعالیت  یفر
  تا  از

  ظام وظیفه عمومیخدمت ن  1

 3آموزشگاه لشکر 
نیروي مخصوص 

نیروي زمینی  - حمزه
  مهاباد -سپاه

    ماه 18  1383  1381

    سال 2  1386  1384  بیمارستان گلسار رشت  پزشک اورژانس  2

دانشگاه علوم پزشکی   دستیار طب اورژانس  3
    سال 3  1389  1386  ایران

دانشگاه علوم پزشکی   طب اورژانس گروه استادیار  4
  /پ36846/117/3  تا کنون  1389  گیالن

7/8/1392    

معاون آموزشی مرکز مدیریت   5
حوادث و فوریت هاي پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  /پ26972/117/3  1393   1391  گیالن

25/5/1391    



  گیالن

رئیس بخش اورژانس   6
  سوختگی

مرکز آموزشی پژوهشی 
  /پ11368/1/3  تاکنون  1391  والیت

13/9/1391    

ل واحد پذیرش و تریاژ مسئو  7
  در مواقع بحران

مرکز آموزشی درمانی 
  /پ13983/7/3  تاکنون  1392  پورسینا

28/12/1391    

8  
کارشناس ثابت واحد مدیریت 
دانش بالینی اورژانس پیش 

  بیمارستانی

مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاي پزشکی 

  کشور
  د16505/401  تاکنون  1393

26/8/1393    

9  
مدیریت معاون علمی واحد 

دانش بالینی طب اورژانس 
  گیالن

دانشگاه علوم پزشکی 
  /ت/م745/1  تاکنون  1393  گیالن

13/10/1393    

دانشگاه علوم پزشکی   115ریاست بخش اورژانس   10
      تاکنون  1395  گیالن

 

  :تشویق هاوتقدیرها وجوائز- 16

  
  ردیف

  
  عنوان

تاریخ 
  دریافت

  
  علت دریافت

  
  محل دریافت

  
  عطاکنندهنام وسمت مقام ا

  رییس مرکز بهداشت شهرستان رشتمرکز بهداشت شهرستان آموزش   1391  تقدیر نامه  1



پرسنل مرکز 
  بهداشت

  رشت

آموزش   1392  تقدیر نامه  2
پرسنل مرکز 

  بهداشت

مرکز بهداشت شهرستان 
  رشت

  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  گیالن معاون درمان سازمان تامین اجتماعی  تماعیسازمان تامین اج  پزشک نمونه  1392  تقدیر نامه  3
   گیالن سالمترییس سازمان بیمه   سازمان بیمه سالمت ایران  پزشک نمونه  1392  تقدیر نامه  4

 : شرکت در کمیته ها وشوراهاي دانشگاه،وزارتخانه،شوراي عالی انقالب فرهنگی و......- 17

  توضیحات  یخ ابالغشماره وتار  مدت فعالیت  نام کمیته یا شورا  ردیف
  تا  از

شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات تروما عضو 1
  /پ675/132/3  کنونتا  1392  جاده اي

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  4/3/1392

  /پ23239/21/145/3  1393  1390  عضو کمیته استانی آموزش همگانی  2
  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  17/11/1390

  /پ4303/7/3  تاکنون   1391  خطاهاي درمانی مسئول سنجه  3
  مرکز آموزشی درمانی پورسینا  28/4/1391

  مرکز آموزشی درمانی پورسینا  /پ7989/7/3  تاکنون   1391  عضو کمیته شناسایی خطاماي پزشکی  4



24/7/1391  
عضو کمیته آموزش کمک هاي اولیه و فوریت   5

  /پ14512/21/145/3  1393  1391  هاي پزشکی
  پزشکی گیالن دانشگاه علوم  19/7/1391

مسئول کمیته نظارت،کنترل کیفیت و بهبود   6
  /گ915/14/145/1  تاکنون  1392  روش ها

21/5/1392  
مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي 

  پزشکی گیالن
  /پ13979/7/3  1393  1392  عضو کمیته راهبردي اورژانس  7

  مرکز آموزشی درمانی پورسینا  28/12/1391

  /پ2383/138/3  تاکنون  1392  نسمسئول کمیته ارتقاي اورژا  8
  مرکز آموزشی پژوهشی والیت  17/6/1392

  /پ2384/138/3  تاکنون  1392  عضو کمیته بحران و بالیاي طبیعی  9
  مرکز آموزشی پژوهشی والیت  17/6/1392

 Proposal      پایان نامه ها

  پایان نامه هاي سرپرستی شده:- 18

  
  ردیف

  
  عنوان پایان نامه

  
  تعداد

نوع پایان   تحصیلیعنوان دوره 
  نامه

   تاریخ
 
  

  محل انجام

  
  

  اسامی
  همکاران به ترتیب اولویت

  
  

سمت در ارتباط با 
  پایان نامه

سی
شنا

کار
 

شد
ار

  

می
مو

ي ع
کتر

د
صی  

ص
تخ

ره 
دو

  

ترا
دک

  
)

PH
D

قی  )
حقی

ت
  

یره
غ

وع  
شر

  

یان
پا

  



1  
  
  

بررسی میزان شیوع انواع شکستگی هاي 
مهره هاي گردنی  در بیماران ترومایی 

مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت 
  89-90طی سالهاي 

دانشگاه علوم پزشکی   1392  1390  ×        ×    
  گیالن

- (بیمارستان پورسینا
  رشت)

  دکتر وحید منصف
دکتر احسان کاظم 

  نژادلیلی

  استاد راهنما

مقایسه نتایج ترمیم پارگی کامل روتاتور   2
کاف با و بدون آکرومیوپالستی در 

  پورسینا رشت بیمارستان

دکتر محسن مردانی   بیمارستان پورسینا رشت  1391  1390      ×      ×     
  گیوي

  استاد راهنما

بررسی همه گیر شناسی تروما در بیماران   3
سالمند دیابتی مراجعه کننده به اورژانس 

  1390بیمارستان پورسینا رشت در سال 

  استاد مشاور  زهره ونديدکتر بهزاد   بیمارستان پورسینا رشت  1391  1391  ×        ×    

بررسی شیوع مصرف ترامادول در   4
بیماران با اولین حمله ي صرع مراجعه 

کننده به  بیمارستان پورسیناي رشت در 
   1390سال 

  استاد راهنما  دکتر وحید منصف  بیمارستان پورسینا رشت  1391  1391  ×        ×    

بررسی همه گیرشناسی تروما در   5
اورژانس  کودکان مراجعه کننده به

  1390بیمارستان پورسیناي رشت در سال 

  استاد راهنما  دکتر بهزاد زهره وندي  بیمارستان پورسینا رشت  1391  1391  ×        ×    

بررسی اپیدمیولوژیک موارد گاز   6
گرفتگی توسط حیوانات در شهرستان 

  استاد مشاور  نديدکتر بهزاد زهره و  بیمارستان پورسینا رشت  1392  1392  ×        ×    



  1391رشت در سال 

بررسی فراوانی آسیب ارگان هاي داخل   7
شکمی در بیماران با شکستگی دنده 

مراجعه کننده به بیمارستان پورسیناي 
  1390رشت در سال 

دکتر وحید منصف   بیمارستان پورسینا رشت  1392  1392  ×        ×    
  کسمائی

  استاد مشاور

بررسی میانگین زمان انتظار ارائه ي    8
رژانس در بیماران بستري شده خدمات او

در اورژانس بیمارستان پورسیناي رشت 
  1391در سال 

دکتر وحید منصف   بیمارستان پورسینا رشت  1392  1392  ×        ×    
  کسمائی

  استاد راهنما

بررسی شیوع کمر درد و عوامل همراه   9
در کارکنان پرستاري بیمارستان 

  1391پورسیناي رشت در سال 

  دکتر کامران اسدي  بیمارستان پورسینا رشت  1392  1392  ×        ×    
  دکتر سهیل سلطانی پور

  استاد راهنما

بررسی فراوانی موارد خطاي پزشکی در   10
  1391بیمارستان پورسیناي رشت در سال 

  استاد راهنما  دکتر بهزاد زهره وندي  بیمارستان پورسینا رشت  1392  1392  ×        ×    

بررسی علل رضایت شخصی در بخش   11
بیمارستان پورسیناي رشت  2ورژانس ا

  1391در سال 

دکتر وحید منصف   بیمارستان پورسینا رشت  1392  1392  ×        ×    
  کسمائی

  استاد راهنما

  استادمشاوردکتر وحید منصف   بیمارستان پورسینا رشت  1393  1393  ×        ×    بررسی فراوانی عالیم باقیمانده پس از   12



تروماي خفیف مغز و همراهی آن با 
تظاهرات بالینی اولیه  بیماران مراجعه 

رشت کننده به بیمارستان پورسیناي 
  1392درتابستان سال 

  کسمائی

یکساله بیماران Case Seriesdبررسی   13
مبتال به در رفتگی مفصل شانه مراجعه 
کننده با اورژانس بیمارستان پورسیناي 

  1392رشت طی سال 

سید مهدي ضیا دکتر   ا رشتبیمارستان پورسین  1393  1393  ×        ×    
  ضیابري

  راهنمااستاد
  
  
  
  

بررسی اقدامات اولیه درمانی انجام شده   14
در بیماران با ATLSبر اساس اصول 

تروماي متعدد ارجاعی از مراکز درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مرکز 

آموزشی درمانی پورسیناي رشت از اول 
  93لغایت پایان شهریور  92شهریور 

  استادراهنما  دکتر سیامک ریماز  بیمارستان پورسینا رشت  1393  1393  ×        ×    

بررسی شاخص هاي عملکرد بخش   15
قبل و بعد استقرار طب  2اورژانس

  اورژانس در بیمارستان پورسیناي رشت

  استادراهنما  دکتر بهزاد زهره وندي  بیمارستان پورسینا رشت  1393  1393  ×        ×    



ژي آسیب هاي مغزي بررسی اپیدمیولو   16
ناشی از تروما در بیمارستان پورسیناي 

  1390-1391رشت طی سالهاي 

دکتر وحید منصف   بیمارستان پورسینا رشت  1393  1393  ×        ×    
  کسمائی

  استادمشاور

بررسی فراوانی نسبی مقلد هاي سکته   17
مغزي در بیماران مراجعه کننده با تابلوي 

پورسیناي  بالینی سکته مغزي به بیمارستان
  1392رشت در سال 

  دکتر مظفر حسینی نژاد  بیمارستان پورسینا رشت  1394  1394  ×        ×    
دکتر احسان کاظم نژاد 

  لیلی

  استادمشاور
  
  
  
  
  

بررسی ارتباط اختالالت سطح سرمی   18
سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتال به 

صدمات تروماتیک مغزي مراجعه کننده 
ي رشت در سال به بیمارستان پورسینا

1393  

دکتر سید مهدي ضیا   بیمارستان پورسینا رشت  1394  1394  ×        ×    
  ضیابري

  علی رضا رزاقی

  مشاوراستاد

 و اورژانس پرستاران آگاهی بررسی  19
ICU وCCU آموزشی بیمارستانهاي 

 AHA گایدالین BLS الگوریتم از رشت

2015  

سید مهدي ضیا  دکتر  بیمارستان پورسینا رشت  1395  1395  ×        ×    
  ضیابري

  

  استاد راهنما



بررسی ارتباط تغییرات   20
الکتروکاردیوگرافی با پیامد سکته مغزي 

ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به 
بیمارستان پورسیناي رشت در سال  

1393  

دکتر سید مهدي ضیا   بیمارستان پورسینا رشت  1395  1395  ×        ×    
  ضیابري

  

  استاد راهنما

 يزیبا خونر مارانیب یفراوان یبررس  21
 یمبتال به شکستگ یولگن یداخل شکم

با استفاده از ابزار  پیمفصل ه
تروما  یمتمرکز شکم یسونوگراف

)FAST مراجعه کننده به اورژانس (
 یال وریماه شهر 6در  نایپورس مارستانیب

  94بهمن سال

  منصف دیوح دکتر  بیمارستان پورسینا رشت  1396  1396  ×        ×    
  یرزاق رضایعل يقاآ 

  
  

  
  استاد مشاور

 

 

  به واحد آموزش ارسال فرمایید.  C Vاست تصاویرمقاالت چاپ شده در مجالت ، سمینارهاو...را همراه با ضمن تشکر از همکاري اساتید محترم خواهشمند


