
 :مشخصات فردي 

  
  بهزاد :نام

  زهره وندي: نام خانوادگی
 نبی :نام پدر

 -: تاریخ تولد

  -: شماره شناسنامه
 - محل تولد:

 - محل صدور:

 انسژ طب اور رشته تخصصی:

   نشانی محل کار:
 ات ترومامرکز تحقیق -آموزشی درمانی پورسینا بیمارستان -چهارراه پورسینا  -رشت

  013 -  33311472  تلفن محل کار: 
Email : zohrevandi@gums.ac.ir 

             bzohrevandi@yahoo.com 
    

  
   

 وضعیت استخدامی:
   

 پایه مرتبه علمی نوع استخدام
تاریخ آخرین 

 ارتقاء
 مالحظات تاریخ استخدام

        16  یاراستاد تعهدات  مشمول
   الی کنون        قراردادي

   
   

 سوابق تحصیلی:
   

 محل تحصیل رشته تحصیلی عنوان درجه تحصیلی ردیف
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

      دانشگاه علوم پزشکی   پزشکی عمومی  دکتري 1

      دانشگاه علوم پزشکی   طب اورژانس  دکتري تخصصی  2

  
  
  
  

  



  عنوان رساله(ها): 
  
 

1.    
2.    
 

    
  
  
   

  

 سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج کشور: 
    

 نام مؤسسه محل تدریس ردیف
 مدت

 عناوین دروس تدریس شده مقطع تحصیلی
 تا از

1           
2           

3           

4           

  
  
  
  
  
  
  



 
 واجرایی:هاي آموزشی، پژوهشی در دوره شرکت 

  

 ردیف
 نوع دوره

 محل برگزاري نام دوره
 تاریخ

 برگزاري
 اجرایی پژوهشی آموزشی توضیحات

1    
شرکت در کنفرانس طب 

  اورژانس
    5/3/86  بیمارستان امام خمینی

2    

دومین کنگره انجمن علمی 
تخصصی طب اورژانس 

  ایران

تهران تاالر همایش هاي 
  رازي

10/3/86    

3       

سومین کنگره انجمن علمی 
تخصصی طب اورژانس 

  ایران

االر همایش هاي تهران ت
  رازي

26/09/87    

4       

پنجمین کنگره انجمن علمی 
تخصصی طب اورژانس 

  ایران

تهران تاالر همایش هاي 
  رازي

  ارایه سخنرانی    15/9/89

5         

عضویت در کمیته پژوهشی 
مرکز اموزژش درمانی 

  پورسینا

    2/2/89  بیمارستان پورسینا

6       

عضویت در هیات رییسه 
پرستاري (همایش همایش 

 CNSتروما با تاکید بر 

    27/11/89  بیمارستان پورسینا

7    

شرکت در برنامه هاي 
حضوري اموزش مداوم 

  جامعه پزشکی

    17/10/88  تاالر بیمارستان پورسینا

8    

ششمین کنگره انجمن علمی 
تخصصی طب اورژانس 

  ایران

تهران تاالر همایش هاي 
  رازي

    90آذر 

9    

گره انجمن علمی هفتمین کن
تخصصی طب اورژانس 

  ایران

تهران تاالر همایش هاي 
  رازي

10/9/91    

10    
دوره پودمان آموزشی 
  استانداردهاي بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی 
  گیالن

30/6/90    

11    
الهیجان(انجمن پزشکان  CPRکارگاه 

  عمومی)
  ارایه سخنرانی  13/11/90

12    

کارگاه آموزشی طرح درس 
  وطرح دوره

دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن(دانشکده دندان 

  پزشکی)

21/2/91    

13    
کارگاه آموزشی روش 

  تحقیق
دانشگاه علوم پزشکی 

  گیالن
14/11/91-
15/11/91  

  



14    

کارگاه روشهاي نوین 
تدریس مقدماتی در اموزش 

  پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
  گیالن

19/11/91    

15    
دوره پودمان آموزشی 

CPR 
دانشگاه علوم پزشکی 

  گیالن
16/8/91    

16    

کارگاه دانش افزایی 
استادان(معرفت شناسی دینی 

  واندیشه سیاسی در اسالم)

دانشگاه علوم پزشکی 
  گیالن

13/5/92    

17     

روش هاي نوین 
) intermediateتدریس(

  در آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
  گیالن

13/6/92    

18     

انجمن علمی هشتمین کنگره 
تخصصی طب اورژانس 

  ایران

تهران تاالر همایش هاي 
  رازي

10/9/92    

     

کارگاه بیماران ترومائی در 
  لحظات اولیه

انجمن علمی حوادث و 
صدمات اندام ها و 

ستون فقرات 
  -  (pota)ایران

 
ن بیمارستا -تهران

7آتیه ط   
  

  شرکت کننده  1393/03/28

19     

نهمین کنگره انجمن علمی 
خصصی طب اورژانس ت

  ایران

تهران تاالر همایش هاي 
  رازي

  ارایه سخنرانی  1393/09/05

  کارگاه تریاژ     20
مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1393/05/30 

 سخنرانی

     
ساخت محتواي کارگاه 

  الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی 
معاونت  - گیالن

 -آموزشی دانشگاه 
  کارگاهسالن 

1393/11/20 

  

  کارگاه تریاژ     21
مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1393/12/14 
سخنران و شرکت 

 کننده

     
 کنفرانس علمی یک روزه

  مدیریت اورژانس

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1394/05/01 
  شرکت کننده

  اژکارگاه تری     22
مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1394/05/15  
سخنران و شرکت 

 کننده

     
انتظارات آموزشی از کارگاه 

اعضاي هیات علمی علوم 
دانشگاه علوم پزشکی 

 1394/05/25معاونت  - گیالن
  شرکت کننده



  آموزشی دانشگاه  پزشکی

23     
 کنفرانس علمی یک روزه

 نسمدیریت اورژا

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1394/05/01  

 سخنرانی

 کنگره ساالنه طب اورژانس     24

انجمن علمی طب 
 -تهران -اورژانس ایران

 -بزرگراه همت 
دانشگاه علوم پزشکی 

ایران سالن همایش هاي 
 رازي

1394/08/30  

سخنران و شرکت 
 کننده

  ورژانسکنگره ساالنه طب ا     25

انجمن علمی طب 
 -تهران -اورژانس ایران

 -بزرگراه همت 
دانشگاه علوم پزشکی 

ایران سالن همایش هاي 
 رازي

1394/08/30  

 سخنرانی

 CPR  کارگاه     26

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1394/05/08  

 سخنرانی

27     
کنگره اورژانس هاي 

 بیمارستانی

علوم پزشکی دانشگاه 
مجتمع  -مازندران

دانشگاهی پیامبر اعظم 
  سالن مصباح -(ص) 

1395/03/05  

 سخنرانی

  کارگاه مدیریت اورژانس     28
مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1394/11/02  

سخنران و شرکت 
 کننده

29     

 کنفرانس علمی یک روزه
آشنایی با اصول اولیه احیاي 

  ریوي قلبی

دانشگاه علوم پزشکی 
مرکز بهداشت  - گیالن

  استان
1394/12/02  

سخنران و شرکت 
 کننده

30     
 کنفرانس علمی یک روزه

  CPR ریوي -احیاي قلبی

دانشگاه علوم پزشکی 
سالن همایش  - گیالن

  عالمه حزین الهیجی
1395/08/20  

سخنران و شرکت 
 کننده

     
یازدهمین کنگره ساالنه طب 

  ایراناورژانس 

انجمن علمی طب 
 -تهران - اورژانس ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
سالن همایش -ایران

  هاي رازي

1395/10/02 

  شرکت کننده



31     
کارگاه تریاژ اورژانس 

  مقدماتی - بیمارستانی

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1395/12/05  

 سخنرانی

     
 کارگاه تریاژ اورژانس

  مقدماتی - بیمارستانی

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1395/12/19  

 سخنرانی

 CPR  کارگاه     32
مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1396/06/02  

 سخنرانی

 CPR  کارگاه     33

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1396/05/19  

 سخنرانی

     
کنگره ساالنه طب کنگره 

  اورژانس

انجمن علمی طب 
-تهران - اورژانس ایران

سالن همایش هاي 
  محمدبن زکریاي رازي

1396/10/09 

  شرکت کننده

 CPR  کارگاه     34

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1396/10/20  

 سخنرانی

35     
 یک روزه کنفرانس علمی
CPR  

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1396/11/18  

سخنران و شرکت 
 کننده

 CPR  کارگاه     36

مرکز تحقیقات تروماي 
جاده اي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
1396/12/02  

 سخنرانی

  
  
 

 هاي تحقیقاتی مصوب :عناوین طرح 
  

 نام مؤسسه محل پژوهش ردیف

  مدت
 هاي تحقیقاتیها و پروژهعناوین طرح  

 تا از

1 
مرکز تحقیقات تروماي جاده 

    اي دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  

2 
مرکز تحقیقات تروماي جاده 

    اي دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  



3 
مرکز تحقیقات تروماي جاده 

  اي دانشگاه علوم پزشکی گیالن
   

  

        

         

          
         
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
 

 
 عناوین تحقیقاتی مورد عالقه:

  تروما-1
2-Emergency department planning 

 
  
  
  
  



  
  
  
 

 
هاي جدید و حد یا رشتهیا تاسیس و یا فعال سازي و گسترش مؤسسه یا وا راه اندازي 

 تحصیالت تکمیلی:
  

 نام موسسه یا واحد ردیف
زمان 
 انجام

 شرح همکار(ان)

1  
مرکز  تحقیقات تروماي 

  جاده اي
عضو پژوهشی مرکز      

  تحقیقات تروماي جاده اي
  
  
 

 تألیف،تدوین، تصحیح و ترجمه کتاب:
     

 عنوان کتاب ردیف
نوع کتاب (نگارش، 
ترجمه، گردآوري و 

 یح)تصح

تاریخ نگارش 
 یا...

نام و مشخصات 
 محل انتشار

 نام همکار(ان) تاریخ انتشار

1        

2        

  



 

 :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی

   

 عنوان مقالهردیف
نوع 
 مقاله

نام و مشخصات  
  نشریه

زبان 
 مقاله

 همکار(ان) نام ناشر ومحل انتشار

1  

 تروما گیرشناسی همه

ان مراجعه کودک در
کننده به مرکز آموزشی 

  درمانی پورسینا

مجله دانشگاه علوم   اصیل
پزشکی گیالن، دوره 

بیست و سوم ویژه 
نامه تروما، زمستان 

1393  

مجله دانشگاه علوم   فارسی
پزشکی گیالن، دوره 

بیست و سوم ویژه نامه 
  1393تروما، زمستان 

  دکتر پیمان اسدي
  دکتر کامران اسدي

  دکتر سیامک 
  تر وحید منصفدک

  دکتر بهزاد زهره وندي
  دکتر زهرا محتشم امیري

2  

آسیب مهره هاي گردنی 
در بیماران با تروماي 

  غیر نافذ گردن

مجله دانشگاه علوم   اصیل
پزشکی گیالن، دوره 

بیست و سوم ویژه 
نامه تروما، زمستان 

1393  

مجله دانشگاه علوم   فارسی
پزشکی گیالن، دوره 
ه بیست و سوم ویژه نام

  1393تروما، زمستان 

  دکتر پیمان اسدي
  دکتر کامران اسدي
  دکتر وحید منصف

  دکتر بهزاد زهره وندي
  دکتر احسان کاظم نژاد

  لیال کوچکی نژاد
  دکتر کاتیا خیامی

  دکتر شعیب مجدي

3 

 بررسی اپیدمیولوژیک

 امداد شدگیهاي غرق

 توسط شده رسانی

 استان 115اورژانس

 ماهه شش در گیالن

 تا 1389 هايسال نخست

1391  

 پزشکی علمی مجله  اصیل

 ، 19 دوره - قانونی
  3 و 2 شماره

  1392 پاییز و تابستان

 پزشکی علمی مجله  فارسی

 ، 19 دوره - قانونی
  3 و 2 شماره

  

 - ٭منصف وحید دکتر

 - ٭اسدي پیمان دکتر

 ملکی معصومه سیده

 بهزاد دکتر - ٭٭ضیابري

  ٭وندي زهره

4 

 حیوان شناسی گیر همه

 شهرستان در گزیدگی

 گیالن، استان رشت،

  1391سال 

 اصیل

 اورژانس طب مجله

 شماره ،1 دوره .ایران

  1393 پاییز ،1
  

 اورژانس طب مجله فارسی

 شماره ،1 دوره .ایران

  1393 پاییز ،1
  

 پیمان وندي، زهره بهزاد

 منصف وحید ،*اسدي

 تاجیک، حسنا کسمایی،

  فاطمی السادات معصومه

5  

 بین ارتباط بررسی

 و دنده شکستگی
 احشاء آسیب احتمال

 گزارش یک شکمی؛

گزارش 

  کوتاه

 اورژانس طب مجله

 شماره ،2 دوره .ایران

  1393 زمستان ،1
  

 اورژانس طب مجله فارسی

 شماره ،2 دوره .ایران

  1393 زمستان ،1
  

 کسمایی، منصف وحید

 پیمان ،*وندي زهره بهزاد

  صالحی لیدا اسدي،



  کوتاه

6 

 ردمو 120 گزارش

 شانه مفصل دررفتگی

 مراجعه بیماران در

بخش  به کننده
  اورژانس

گزارش 

 اورژانس طب مجله  کوتاه

 ،2 دوره .ایران
  1394 بهار ،2 شماره

 فارسی

 اورژانس طب مجله

 شماره ،2 دوره .ایران

  1394 بهار ،2

 منصف وحید اسدي، پیمان

 ضیاء مهدي سید کسمایی،

 زهره بهزاد بري، ضیاء

  اجديس نادیا وندي،

7  

بررسی اپیدمیولوژیک 
بیماران مبتال به تروماي 

سر مراجعه کننده به 
  بخش اورژانس

  اصیل

 اورژانس طب مجله

 ،2 دوره .ایران
 تابستان ،3 شماره

  صفحات ، 1394

 فارسی

 اورژانس طب مجله

 ارهشم ،2 دوره .ایران

 ، 1394 تابستان ،3
  صفحات

 کامبیز ،4 فروزان آرش

 معتمد حسن ،*4 معصومی

 ،2 تیموري علیرضا ،4

 بهزاد ،4 برزگري حسن

 فاطمه ،3 وندي زهره

  رسولی

8 

 رضایت علل تعیین

 بخش در شخصی

 بیمارستان اورژانس

  رشت پورسیناي

 اورژانس طب مجله اصیل

 ،2 دوره .ایران
 تابستان  ،3 شماره

1394  

 فارسی
 اورژانس طب مجله

 شماره ،2 دوره .ایران

  1394 تابستان  ،3

 زهره بهزاد اسدي، پیمان

 منصف وحید وندي،

 حیدري بهناز ،*کسمایی

  باطنی

9  

 بیماران ماهه یک پیامد

 سندرم به مبتال

 کراتین با حاد کروناري

 و  مثبت بی ام -کیناز
 یک منفی؛ تروپونین

  کوتاه گزارش

 انساورژ طب مجله اصیل

 ،3 دوره .ایران
 پاییز ،4 شماره

  صفحات : 1395
153 -149  

1395  

 اورژانس طب مجله فارسی

 شماره ،3 دوره .ایران

 : 1395 پاییز ،4

  صفحات
153 -149  
1395  

 ،5 داریان عسگري علی
 آرش ،5 معصومی کامبیز

 برزگري حسن ،5 فروزان

 ،*2 خواه یزدان سعید ،5
 فرهاد ،3 وندي زهره بهزاد

  احمدزاده

10  

وضعیت تعیین تکلیف 
بیماران بخش اورژانس 

بیمارستان پورسیناي 
رشت قبل و بعد از 

استقرار متخصصین طب 
  اورژانس

مقاله 
  اصیل

 اورژانس طب مجله  فارسی  1393پاییز 

 شماره ،1 دوره .ایران

  صفحه ؛ 1395 پاییز ،1
28 -33  

 منصف وحید اسدي، پیمان

 زهره بهزاد سمائی،ک

 ضیاء مهدي سید ،*وندي

 زاده بیک بهاران ضیابري،

  مرزبانی

 پیمان وندي، زهره بهزاد اورژانس طب مجله  فارسی  1393زمستان مقاله بررسی همه گیرشناسی   11



تروما در بیماران سالمند 
دیابتی؛ یک گزارش 

  اولیه

 شماره ،2 دوره .ایران  اصیل

 ؛ 1393 زمستان ،1
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