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 1399دی ماه  27،  3شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور، 1

مسائل و نیازمندى ، برگزار شد 99دی ماه  22این دیدار که در تاریخ 

آن دانشگاه بررسى  یپزشک یتهایحوادث و فور تیریهاى مرکز مد

 یو شهر یجاده ا یگاههایپا یو موضوعاتى از جمله راه انداز

ناوگان عملیاتى،  یو نوساز یبراساس برنامه توسعه ششم کشور

مورد بحث و  ییجهت اورژانس هوا انهیو آش گاهیافزایش تعداد پا

 نظر قرار گرفت. ادلتب

    در دیدار نماینده تالش با دکتر کولیوند؛

 115مرکز اورژانس  یها یازمندیمسائل و ن ◄

 بررسی شد شهرستان تالش

و دکتر فرحناز جان  یدانشگاه علوم پزشک سیدکتر رضا چمن رئ

شاهرود با دکتر  یمارستانیب شیرئیس مرکز اورژانس پ یمحمد

سازمان اورژانس کشور درخصوص مسائل  سیرئ وندیکول

و  داریشاهرود د 115مرکز اورژانس  یها یازمندیمختلف و ن

 ادامه خبر... گفتگو کردند.

 ديدار رئیس دانشگاه علوم پزشکى شاهرود با دکتر کولیوند

 "شاهرود  115مسائل و نیازمندى هاى اورژانس  یبررس "

 یتهايحوادث و فور تيريسرپرست مرکز مد داريد ◄

 راحمديو بو هيلویاستان کهگ یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 سازمان اورژانس کشور سیبا رئ

 ندهيديدار نما◄

 رمیشهرستان سم

لس ـــدر مج

شوراى اسالمى 

سازمان  سیبا رئ

 اورژانس کشور

مردم  ندهینما یمی( دکتر سل1399ماه  ید 22)دوشنبه روز 

با حضور  یاسالم یدر مجلس شورا رمیشهرستان سم فیشر

دیدار و گفتگو  وندیدر سازمان اورژانس کشور با دکتر کول

از زحمات سازمان اورژانس کشور در  ریضمن تقدکرد. وی 

راستاى توسعه خدمات فوریت هاى پزشکى عنوان کرد: 

مربوط به رفع کمبود نیروى  رمیموضوعات و مسائل مهم سم

 ر...ادامه خب .است گاهیپا یانسانى، ساخت و راه انداز

از عملکرد مرکز اورژانس  یگزارش یاریدکتر محمد دارید نیدر ا

اعتبار، رفع  نیاز جمله تأم یتالش،رضوانشهر و ماسال ارائه و موضوعات

توسعه خدمات اورژانس و  ،یعمران یپروژه ها ،یانسان یرویکمبود ن

همچنین افزایش تعداد آمبوالنس در آن شهرستانها مورد بحث و تبادل 

 ادامه خبر... .تنظر قرار گرف

و  ستانیاستان س ندگانياز نما یتعداد داريد ◄

 سیبا رئ یاسالم یبلوچستان در مجلس شورا

سازمان اورژانس کشور/ توسعه خدمات اورژانس 

 رجاوهیدر سراوان، خاش، نصرت آباد و م 115

 

 

در محل سازمان اورژانس کشور  1399ماه  ید 21صبح روز  جلسه نیا

در خصوص خدمات  هیحوزه انتخاب یها یازمندیمسائل و ن و برگزار شد

 یرویکمبود ن ،یاتیاز جمله توسعه ناوگان عمل یپزشک یها تیفور

 .ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان

ضمن تقدیر از خدمات شبانه  یو مهندس زه یاین دیدار، دکتر فاضل در

روزى اورژانس به هموطنان موضوع نوسازى و بازسازى ناوگان 

سراوان، توسعه خدمات  ییاورژانس هوا یعملیاتى، راه انداز

 رجاوهیخاش، نصرت آباد و م یموتورالنس و آمبوالنس در شهرستانها

را مطرح و دکتر کولیوند نیز با استقبال از این طرح، دستورات الزم 

 ادامه خبر... جهت پیگیرى این موضوعات را صادر کرد.

    دکتر کولیوند رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح شهید سلیمانی تشریح کرد؛

 یـمانیم سلـقاس دیراهبرد طرح شه 7 ◄

در گام چهارم ارائه  کولیوند در مورد جزئیات این خبر گفت:دکتر 

 یاتیانتقال کرونا وزارت بهداشت عمل رهیقطع زنج یخدمت برا

شروع  یجامعه پزشک جیو مخصوصا بس جیبس یرا با همکار یدیجد

 .میکار در نظر گرفت نیا یراهبرد را برا 7 بایکرد. تقر

بود،  یبهداشت یهانامه وهینظارت بر ش دیافزود: راهبرد اول تشد یو

در  ایراهبرد دوم انجام تست گسترده و هدفمند از افراد مبتال شده و 

و جدا  یریفعال، رهگ یابی ماریارتباط با افراد مبتال، راهبرد سوم ب

 یراهبرد چهارم آموزش و اطالع رسان ماران،یب نیهوشمند ا یساز

مردم همراه بود، راهبرد پنجم  تیکرونا که با حما روسیو نهیدر زم

مثل سالمندان و افراد  ریپذ بیآس یهاو حفاظت از گروه تیحما

 یهاتیحاد و مزمن، راهبرد ششم اعمال محدود یماریب یدارا

 اریبس یو فرماندار یهوشمند و هدفمند که وزارت کشور و استاندار

بود که  نیکردند و راهبرد هفتم ا تیفعال نهیزم نیخوب در ا

 مارانیشد تا ب تیتقو ییو درمان سرپا مارانیب یریرهگ یهاندیفرآ

 .کند دایکاهش پ یبستر

 یتیو حما ینظارت ،یمراقبت یهامیت یمانیسل دیطرح شه یاجرا یبرا

انجام شد که  یجیتوسط افراد بس ینظارت میمشغول به کار شدند. ت

و  ییبه کمک غذا ازمندیبه صورت هوشمند و هدفمند افراد ن

 یب اریبس ایاقدام در کشور و دن نی. اکنندیم ییو.. را شناسا یاقتصاد

را به  دیمورد عالقه و مف ییغذا یجیبس یهاگروه یاست. حت رینظ

هستند که شامل  یمراقبت یهامیت یبعد می. ترسانندیم یهاگروه نیا

را  مارانیاز ب یاعمده یهاوزارت بهداشت هستند که گروه یهامیت

 یرا تا بهبود مارانیب یهامیت نی. اکنندیم زولهیو مداوا و ا ییشناسا

فوق  زین عیسر یهاو تست هاشیکامل تحت نظر دارند. تعداد آزما

 ادامه خبر... .العاده باال رفته است

 يیخدمت اورژانس هوا یديدار خانواده شهدا ◄

 رئیس سازمان اورژانس کشوردکتر کولیوند با 

 

 

اورژانس  یاز شهدا یصادق یمصطف دیخانواده شه 99ماه  ید 2۴ روز

 یاز شهدا یانیستار کاو دیو شه یطاهر دیمازندران و خانواده شه ییهوا

شهرکرد با حضور در سازمان اورژانس کشور با دکتر  ییاورژانس هوا

 .و گفتگو کردند دارید وندیکول

 یگفت: شهدا مانهیصم دارید نیسازمان اورژانس کشور در ا سیرئ

سالمت  ریکرده و در مس یالشهدا )ع( تأس دیخدمت از کالم حضرت س

 .جامعه قدم برداشته اند

پدران، مادران، فرزندان و همسران شهدا  نکهیبا اشاره به ا وندیکول دکتر

توجه به  رانیملت ا یهمگان فهیملت هستند، گفت: وظ نیسند افتخار ا

 .خانواده معظم شهدا است

که فرهنگ  نیاز خانواده شهدا با اشاره به ا لیضمن تجل وندیکول دکتر

شود، اضافه  نهیدر جامعه نهاد دیسالمت، با یبا خانواده شهدا دارید

سالمت  یمعزز شهدا یهاکرد: احترام جامعه نسبت به خانواده

 ادامه خبر... است. یو مذهب یمل یهابه ارزش یبندیدهنده پانشان
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 یضربت شيآغاز طرح پا ◄

 شابورین 115اورژانس 

دستورالعمل که در پنج  نیا :رئیس اورژانس نیشابورافشارنیک، 

ها ، آمبوالنس ها و  گاهیکارکنان اورژانس، پا ت،یریبخش)مد

باشد با هدف بهبود عملکرد و ارائه بهتربن خدمت به  یآموزش( م

 ادامه خبر... .شده است نیتدو انیمددجو
 

 2 1399دی ماه  27،  3شماره اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور، 

 سازمان اورژانس کشور ی و عملیاتمعاون فن ديبازد ◄

 مــازندران 115س ـاورژان یها گاهيــاز پا

مازندران ضمن  یدانشگاه علوم پزشک یبا حضور در ستاد مرکز دکتر نوری

 یپزشک یتهایو حوادث وفور تیریمختلف مرکز مد یاز واحدها دیبازد

مازندران  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یعباس موسو دیاستان با دکتر س

 ادامه خبر... رد.و گفتگو ک دارید

 گاهيپا نینخست یراه انداز◄

 یمترو ستگاهيدر ااورژانس 

 انــاصفه

 

  یخراسان رضو 115اورژانس  یروین 5٠٠◄

 دـه فعال هستنـداد زمستانـرح امـدر ط

 : رئیس اورژانس مشهد یزدانی یدکتر عل

ماه آغاز شده و  ید یمشهد از ابتدا 115طرح زمستانه اورژانس 

طبق  روهاین یطرح تمام نی.در ا ابدییاسفند ماه ادامه م انیتا پا

صورت گرفته ارائه خدمات دارند و در مواقع خاص  یبندفتیش

 .باش هستندحالت آمادهبه روهاین یهم تمام

 128فعال شامل  گاهیپا 230افزود: در طرح زمستانه امسال  یو

نفر مشارکت  500فعال هستند و تعداد  یشهر 102و  یاجاده

 هستند. یستاد یروین ۴0و  یگاهیپا یروین ۴60دارند که شامل 

دستگاه اتوبوس آمبوالنس در دانشگاه ها و  5طرح   نیدر ا

 ه،یدریتربت ح شابور،یمشهد، ن یعلوم پزشک یدانشکده ها

 ییفروند بالگرد اورژانس هوا ۴تربت جام، سبزوار و گناباد و  

و گناباد آماده  شابوریمشهد، سبزوار، ن یعلوم پزشک یهادانشگاه

 خواهند بود. یرسانخدمت

، کرونا در کشور وعیش ی: از ابتدازیاورژانس تبر سیرئدکتر رحمانی، 

 ریدر سا ماریب 2۴69و  زیدر تبر بیمار 6865 یکرونائ ماریب933۴از مجموع 

طبق .قرار گرفته اند پیش بیمارستانی ها تحت خدمات اورژانس شهرستان

نفر از همکاران  در راه مقابله  226گزارش واحد سالمت کارکنان تاکنون 

 .به  هموطنان ،به کرونا مبتال شده اند یو خدمت رسان

 115اورژانس  گاهیپا نینخست :اصفهان دکتر راستین، رئیس اورژانس

 نیامام حس دانیم یمترو ستگاهیمترمربع در ا 60به وسعت  یدر ساختمان

مهر ماه  یاصفهان از ابتدا یمترو ستگاهیسپه مستقر در ا ابانیخ ی)ع( ابتدا

 .دیرس یامسال افتتاح و به بهره بردار

 

 اورژانس اریداوطلب در قالب طرح هم 100آموزش ◄

مشهد در مورد جزئیات این  115سرپرست اورژانس 

 خبر گفت:
ماه امسال در حال اجرا  یدوم د مهیاورژانس از ن اریطرح هم 

 یهادر حوزه یآموزش همگان تیطرح از ظرف نیاست، در ا

تاکنون و  شودیاستفاده م یراورژانسیغ یرتخصصیو غ یتخصص

)با مدارک  ینفر تخصص 35کننده شامل نامثبت 100

 یها)عامه مردم( از آموزش یرتخصصینفر غ 65( و یدانشگاه

 ییکرونا طیشرا لیفعالً به دل رایبرخوردار شدند، ز یرحضوریغ

 اشدنیوجود ندارد، اما به محض مه یامکان آموزش حضور

 ادامه خبر... خواهد بود. یها حضورنحوه آموزش طیشرا

ر  زاـنه ه از شیبه ب 115 ارائه خدمات اورژانس ◄

 ــی در تبريــزکرونائ ماریـب

 وندیراه ها از دکتر کول یمنيطرفداران ا تیجمع یگذار استیس یشورا سیرئ ريتقد ◄

و  یاجتماع ،یانسان یها بیو آس یحمل و نقل و سوانح رانندگ یمنیاحتراماً همانگونه که استحضار دارند موضوع ا: متن پیام

فعاالن، دلسوزان و کل آحاد جامعه همچنان مطرح بوده و هست  یمهم برا اریبس یدغدغه و نگران کیاز آن به عنوان  یناش یاقتصاد

مردم نهاد،  یکشور، سازمان ها یراهها یمنیا ونیسیمحترم کم یو اعضا سیرئ تیهمت و جد ر،یبا تدب یکه خوشبختانه در سال جار

 2۴ خیاز تار "حمل و نقل یمنیهفته ا"دانند،  یمسئول م یمعضل جد نیکه خود را در قبال ا یو تمام کسان یو دانشگاه یجامعه علم

 یناش یخاص اجتماع طیشرا رغمیو و عل ینام گذار "یرانندگتصادفات  انیقربان ادمانی یروز جهان"آبان ماه همزمان با  30 تیلغا

و  "موتورسواران قانونمند"مهم  شیاز جمله آغاز دو پو یو ارزشمند ستهیدامات گسترده، شااق 19-دیکوو یماریاز ظهور و وجود ب

جامعه نسبت به موضوع  تیحساس جادیا کردیدر تهران و سراسر کشور با رو "روز بدون حادثه" نیهمچن "یسوانح رانندگ هیزنان عل"

و  رهیمد ئتیاعضاء، ه یو قدرشناس یداند مراتب قدردان یم فهیوظ لذا.ادامه دار به مورد اجرا گذاشته شد انیجر کی یو راه انداز

و مجموعه همکاران  یجنابعال نیو اراده قابل تحس تیریرا از تالش ها، مد یراهها یمنیطرفداران ا تیجمع یندگیدفاتر نما رانیمد

تداوم و استمرار  قیداشته، توف میتقد یمنیدرخور توجه در طول هفته ا یبرنامه ها یشده و اجرا ادیمناسبت  یارجمند در برگزار

  .دینما یرا آرزو م یکاهش سوانح رانندگ نیهمچن کیحمل و نقل و تراف یمنیا شیافزا یدر راستا افتهیاقدامات انجام 

 "تیجمع یگذار استیس یشورا سیرئمحمد بخارائی / "

 

 

 

 یبخارائ محمد

 

ماموريت  94٠٠انجام بیش از  ◄ راهها یمنیطرفداران ا تیجمع یگذار استیس یشورا سیرئ

مازندران از  115اورژانس در 

 ابتدای سال جاری

اورژانس مازندران : دکتر صالح طبری رئیس اورژانس مازندران

، که از مجموع آن انجام داد تیمامور 9۴739ماهه نخست امسال ، 9در 

بودو  یتصادف تیمورد مامور21118و  یتصادف ریمورد غ73621

 تیمامور33110و  یاورژانس شهر یگاههایتوسط پا تیمامور61629

 ادامه خبر... انجام شد.  یاورژانس جاده ا یگاههایتوسط پا

  COنفر با گاز  22مسمومیت ◄
 در گناباد از ابتدای دی ماه

 دی ماه  یمتاسفانه از ابتدا اد: گناب 115اورژانس  سیرئدکتر زمانی، 

نفر  22و به  میامواجه شدهدر سطح شهرستان ها  تیآمار مسموم شیبا افزا

از  که دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند امدادرسانی کردیم.

 لیاستفاده از وسا یمنیکه اصول ا میتقاضا دار زیعز انیتمام همشهر

 کنند. تیرا رعا یشیگرما

 ورـسازمان اورژانس کشآموزش معاون  ديبازد ◄

 گیـالن انــاست 115س ـاورژان یها گاهيــاز پا

سازمان  یاعتبار بخش و یمهارت ،یآموزش همگان معاوندکتر آقازاده، 

طرح بازدید ضربتی سازمان اورژانس کشور از استان اورژانس کشور در 

پایگاه  یآمادگ زانیم از پایگاه های اورژانس این استان بازدید  کرد و  گیالن

 قرار گرفت. یمورد بررس زاتیپرسنل و تجه یاتیو عمل یها، توان علم

استان گیالن با دکتر ساالری رئیس دانشگاه علوم پزشکی  وی در سفر خود به

 گیالن دیدار و گفتگو کرد.

http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1561-2021-01-10-08-52-28
http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1561-2021-01-10-08-52-28
http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1543-2021-01-09-05-28-23
http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1543-2021-01-09-05-28-23
http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1562-mash-211099
http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1562-mash-211099
http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1572-94739-9-99
http://news.115.ir/index.php/markaz-ostan/1572-94739-9-99


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلطفاً خودتان را کامل برا سالم زادهلیاسماع یجناب آقا

 د؟ینمائ یهمکاران معرف

 زادهلیاسماع نیمحمدحسبا عرض سالم خدمت شما و تمامی همکاران، 

 یکارشناس لیالتحصساکن شهرستان گناباد فارغ 1365متولد  هستم،

اکنون در اورژانس و هم یارشد پرستار یکارشناس ،یپزشک یهاتیفور

 لیمشغول به تحص هاتیو فور ایسالمت در بال یتخصص یرشته دکتر

گناباد استخدام و در  یدر دانشگاه علوم پزشک 1388هستم. در سال 

حوادث  تیریو مرکز مد امیمرکز پ ،یر، شه یاجاده یهاگاهیپا

  .اممشغول بوده تیبه فعال یستاد ،یاتیعمل یرویصورت نبه

سالمت در  PHD شما در رشته یقبول کیعرض تبر ضمن

 ای یشما چه کس تیعامل موفق نیترمهم ،رانیدانشگاه ا ایبال

 بودند؟ یکسان

 لیاست اما در دوران تحص یو خواست درون زهیانگ یعامل اصل هرچند

حوادث و  تیریاورژانس و کار در مرکز مد یدر رشته پرستار

اند و بنده الگو بوده یاند که همواره برابوده یافراد یپزشک یهاتیفور

و کسب شان  تیموفق یاند که برارا در بنده به وجود آورده شهیاند نیا

ام و فرزانه دیاد استاد فقافر نیا نیتراز مهم یکیداشت.  فراوانتالش  دیبا

درس  یهابودند که در کالس ینیمحمدرضا حس دیدکتر س یجناب آقا

 .آموختم اریبس شانیاز منش و روش ا

آزمون قبولی در  یاز زمان خود را صرف مطالعه برا چقدر

 د؟یکرد یدکتر

دکترا مطالعه کنم وجود  یوقت براتمام نکهیامکان ا یمشغله کار لیدل به

کار را آغاز کردم. البته   یجد یوقت ولبه شکل پاره نداشت.

 یتیریو مد یتجربه کار نیارشد و همچن یدوران کارشناس یهاآموخته

 .بود یدر آزمون کتب یدو عنصر مهم در قبول

 

مورد  1033حدود  یمهر ماه تا روز جار یاز ابتدا دکتر صابریان رئیس اورژانس تهران:

 .کربن در سطح تهران بزرگ به مرکز اورژانس تهران گزارش شده است دیبا مونوکس یگازگرفتگ

شمال  هیشده است، در ناح یبند میتقس هیمرکز اورژانس تهران به شش ناح یخش هاوی افزود: ب

مورد،  229شرق  هیمورد، در ناح 203جنوب  هیکربن، در ناح دیبا مونوکس یمورد گازگرفتگ 203

مورد گزارش شده  7۴اسالمشهر  هیمورد و در ناح 156مرکز  هیمورد، در ناح 16۴غرب  هیدر ناح

 .انجام شده است زین ییاورژانس هوا اتیعمل ۴ میکه اشاره کرد یمدت یط نیاست. همچن

 یاورژانس تهران در خصوص گازگرفتگ یها تیمامور نیشتریبرئیس اورژانس تهران اضافه کرد: 

منطقه  زیببوده است و پس از آن ن یمورد گازگرفتگ 3۴با   سیکربن در شهر پرد دیبا مونوکس

 مورد است. 15تهران با  یچهار شهردار

 3 1399دی ماه  27،   3شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور، 

مدال  7 کسب  تبريز با 115تکنسین اورژانس  ◄

 المپیاد کشوری دو میدانی ٣ و يک نقره درطال 

  یپزشک یها تیکارشناس فور، 1371متولد  پور یعل نیحس

 شهرستان ورزقان یشرق جانیاستان آذربا

  

 ؟دهید حیتوض ها ادیدر المپ ی خودتانها تیخصوص موفق در

 یکشور ادینقره در سه المپ کی و مدال طال 7به کسب موفقمن 

دارنده مدال برنز  نیهستم وهمچن 95 و 93، 91 یسال ها یدانیدوم

 97مترسال  100 یدر رشته دو یکارکنان علوم پزشک یمسابقات کشور

 .باشم یم

شما  یدر زندگ یعالقه شما به ورزش از چه مقطع پوری عل یآقا

 ؟شروع شد

در مسابقات  گبه ورزش عالقه مند بوده و ده ها مدال رنگارن یکودک از

  که مغز سالم در بدن سالم  هستم باور نیبر ا مدارس را دارم و یاستان

سرلوحه کار خود در اورژانس که خط مقدم  اسخن ر نیا و باشدی م

و نشاط به مردم جامعه خدمت  هیبا روح باشد قرار داده و یدرمان م

تالش و پشت کار  دیبا یتیوردن موفقآ ستبه د یبرا .کنم یمرسانی 

 مداشت یسخت ناتینقدر تمرآروزها  یخود بنده بعض .یدداشته باش یادیز

 خوابگاه و نیومد بآرفت  یکه برا یسینشستن در سرو ینا یکه حت

سخت  ناتیتمر گفتمیم شهیهم یشده بود را نداشتم ول هیته نیتمر نیزم

 .باشد یموفقت م یبرا

 بودند؟ یها چه کسان تیموفق میشما در ا انیمرب

بهرام  یبه من کمک کردن مخصوصا اقا تیموفق نیکه در ا یانیمرب از

خود  اتیکه تمام تجرب کنمیزاده تشکر م نیحس میابراه یو اقا یجمال

 . دادند تا موفق شوم هیموختند و روحآرا به من 

 دیبا همکاران اورژانس در سراسر کشور دار یصحبت درآخر

 د؟یبفرمائ

که هم 115همه همکاران شاغل در اورژانس  یبرا یو تندرست یسالمت یرزوآ

 شهیهم کنمیم هیرا دارم و توص دهند یانجام م یکیزیف یو هم کار یکار علم

که در اورژانس  یشغل یها بیسآورزش اختصاص بدهند تا از  یرا برا یاوقات

 .دیباش روزیموفق و پ یدرزندگ شهیهم دوارمیام، هست در امان بمانند ادیهم ز

  COبا  تیمورد مسموم 1٠٣٣ ◄

 ر ــمه یداــران از ابتــدر ته

 یدر صدر آمار گازگرفتگ "سيپرد"

برای قبولی در  ◄

ی ــرآزمون دکت

 لــیپاره وقت و

 جدی تالش کردم

 د؟یرا داشت یدر آزمون دکتر یتوقع قبول ایآ

 نیانتظار را داشتم که چن نیکه داشتم ا یا. به خاطر تالش و مطالعهبله

  .را کسب کنم یتیموفق

 بود؟ ییهامطالعه منابع چه وقت یزمان برا نیبهتر

ماه آخر  الخصوصیبه آزمون عل یدو سه ماه منته یآزمون کتب جهت

است. مطالعه منابع مختلف و مرتبط ، مرور هرروزه  تیحائز اهم اریبس

 .انجام داد دیماه با نیاست که در ا ییاز کارها یلیزبان و استعداد تحص

ارشد خود را عنوان  یکارشناس نامهانیو عنوان پا موضوع

 د؟یکن

در اورژانس  ییتروما مارانیب تیریمد"برنامه  ریبنده تأث نامهانیپا موضوع

 یریگمیبر زمان حضور در صحنه و تصم "(PHTM) یمارستانیب شیپ

سرکار  دیاستاد فق ییاورژانس بود که باراهنما یهانیدر تکنس ینیبال

انجام  و با  ینیمحمدرضا حس دیدکتر س یخانم مقرب و با استاد مشاور

 .دفاع شد یعال رهنم

واقع شود )پس از  دیمف تواندیمقاله چه اندازه م نگارش

 (؟یدر مقطع دکتر یقبول

 یبرا یمالک معتبر تواندینم یدر آزمون کتب یاست تنها قبول یعیطب

که در  یرسالت لیمقطع به دل نیباشد. ا یافراد در مقطع دکتر نشیگز

باشد که از توان بالقوه و بالفعل  یافراد یرایپذ دیافراد دارد با تیترب

مقطع  نیبر پژوهش در ا دیبرخوردار باشند. تأک یو آموزش یپژوهش

توان، دانش و  یموفق خواهند بود که دارا یافراد رونیاست و ازا اریبس

برخوردار باشند. به  یتخصص یهامطلوب در حوزه پژوهش نهیشیپ

 یچه در قبول یوزشو آم یپژوهش یداشتن رزومه قو گفتهشیپ لیدال

  .فراوان است تیحائز اهم یلیتحص تیو چه در موفق یینها

 لیمند به ادامه تحصو عالقه لیالتحصفارغ انیدانشجو یبرا

  د؟یدار ییهاشنهادیدر مقطع دکترا چه پ

 مینشدن از مشکالت، تالش فراوان، ترس دیناام ،یقو زهیانگ داشتن

 توانمیاست که م یموارد نیتراز مهم یاحرفه ندهیروشن از آ ییدورنما

کنم. تنها به خاطر داشتن مدرک درس نخوانند  شنهادیپ گرانیبه خود و د

خود و  یدر جامعه و بهبود زندگ یرگذاریرشته، تأث یباهدف تعال

افراد موفق را در رشته خودمان مطالعه  یکنند. اگر زندگ مطالعه گرانید

اند  و در طول کرده یطع تالش فراوانمق نیدر ا شانیا دید میخواه میکن

 اند.را سرلوحه کار خود قرار داده دیدوره مطالعه مستمر و مف نیا

 زادهلیاسماع نیمحمدحس

 )تکنسین اورژانس گناباد(:

تولد نوزاد  ◄

عجول با تالش 

تکنسین های 

 115اورژانس 

 اللی خوزستان

  اهواز: 115به گزارش روابط عمومی اورژانس 
در  یالل 115 اورژانس امیتماس با مرکز پ یط 13ساعت حدود  99 ماهید25 روز پنجنشبه،

 دستگاه آمبوالنس کی بالفاصلهخانم باردار،  طیبر نامناسب بودن شرا یمبن استان خوزستان،

اعزام و پس از  یالعبور بوخدا بخشسالمت مرکز جاستون به منطقه صعب میت یبه همراه ماما

 نیمنتقل شد و نوزاد در هم نسبه آمبوال ماریو شرح گزارش، فورا ب یاتیعالئم ح یبررس

 آمد. ایدنه سالمت ب میت یو ماما های اورژانس نیتکنس با تالش  انتقال

  شابورین 11۵س ـاورژان تکنسیـن های◄
 شدند ساله 63خانم  ینجات بخش زندگ

 یو چهارم د ستیب 17:3۴ساعت  نیشابور: 115افشارنیک رئیس اورژانس 

بر کاهش سطح  یمبن شابورین 115تماس با مرکز ارتباطات اورژانس  یماه در پ

اورژانس  گاهیآمبوالنس پا یهمت آباد زمان یساله در روستا 63خانم  یاریهوش

 حسن آباد به محل اعزام شد. یجاده ا

مصدوم و انجام  نیاورژانس بر بال تکنسین های دنیرس او ادامه داد: پس از

باشد  یتنفس و ضربان قلب م ،یاریفاقد هوش ماریمشخص شد که ب هیاول ناتیمعا

 یایاح قهیدق 20شود و پس از  یآغاز م یویر یقلب یایاح اتیکه بالفاصله عمل

با نبض  و ایاح ماریب شرفتهیپ ییراه هوا یدارو، و برقرار زیو با تجو یویر یقلب

 .تحویل بیمارستان شد.



 

 

 

 

 

 

  

شروع  گزارشی مبنی بر 99 ماه ید 21 کشنبهیروز  2:17ساعت 

رب استان اورژانس غ امیمادر باردار به مرکز پ یمانیزا یدردها

 115که بالفاصله نیرو های اورژانس  مازندران اطالع داده شد

 ادامه خبر...مازندران جهت امدادرسانی به محل اعزام شدند. 

 وشـل ونـمادر باردار اه مانيکمک به زا ◄

 115 اورژانس با تالش تکنسین های مازندران 

  گذشته هفته یط ويژه در حادثه  689ثبت 

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در خصوص جزئیات این 

دى ماه( در  26 یال 20هفته گذشته )از  یطخبر گفت: 

 اتیعمل تیریدر سامانه مرکز مد ژهیحادثه و 689مجموع 

نفر  1503حوادث  نیا یثبت شد که درپ (EOC) بحران

 .مصدوم شدند

 یفر توسط اورژانس به مراکز درمانن 1160خالدی افزود: 

 . نفر در محل درمان شدند 343منتقل شدند و 

 689 مجموع سخنگوی سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: از

مورد حوادث  132هفته گذشته،  یثبت شده ط ژهوی حادثه

 بودند. یکیرترافیمورد حوادث غ 557و  یکیتراف

 4 1399دی ماه  27،   3شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور، 

در ارتفاعات چناران  يینجات جان مرد فسا  ◄

  115اورژانس  یها نیباتالش چندساعته تکنس

در  یمصدومو گزارشی مبنی بر فسا  115با اورژانس  یتماس یط

 طیدو دست در شرا هیاز ناح یزیخونر باچناران  یارتفاعات روستا

به  یشهر کی گاهیپا یها نیتکنس گزارش شد که بالفاصله یبحران

قرار  متری پانصد و هزار حدودا ارتفاع در که حادثه سرعت به محل

صعب البور  ریکامل مس زاتیبا تجه یاتیعمل میداشت اعزام شدند ، ت

 .دندیفرد مصدوم رس نیکرده و بر بال یط ادهیرا پ

به سرعت انجام شد و  برای مصدومشامل  هیاول یدرمان اقدامات

باتوجه به صعب العبور بودن منطقه و عدم امکان انتقال مصدوم ، به 

جهرم صورت گرفت  ییالزم با اورژانس هوا یها یسرعت هماهنگ

 لهیکرده بود ، بوس دایپ یداریپا ینیبال طیزمان شرا نیکه در ا ماریو ب

 .اعزام شد مارستانیبالگرد به ب

 

بالگرد  یامدادرسان◄

اورژانس مازندران به 

 یاورژانس ماریب

 جزئیات بیشتر...

 یشترير 4.2زلزله ◄

در  مانيسنگ فر دیسف

 را لرزاند یخراسان رضو

 جزئیات بیشتر...

 یهاکنسینت یامداد رسان◄

 نیاورژانس نکا به مصدوم

 9٠و ال  ديتصادف پرا

 جزئیات بیشتر...

ساله  5٠نجات جان مرد ◄

تکنسین های اورژانس توسط

 247قالب کد نیشابور در 

 جزئیات بیشتر...

برفراز  یپرواز نجات بخش اورژانس هوائ◄

 شهرستان اهر

براثربرخورد ، 23/10/99 روزصبح  رئیس اورژانس تبریز:

سه ، شهر نیدر محور اهر به مشکبه یکدیگر  ونتیدودستگاه کام

اورژانس اهر پس  یشدند و کارشناسان اعزام تینفر دچار مصدوم

را به  ناالزم مصدوم یدرمان از حضور در محل و انجام اقدامات

 انتقال دادند. مارستانیب

 تالش تکنسین های اورژانس قمتولد نوزاد پسر با ◄

 یقم مبن 115تماس با اورژانس  یماه در پ یو چهارم د ستیروز ببامداد 

یک دستگاه مادر باردار در قنوات بالفاصله  یمانیزا یبر شروع دردها

 یها تفوری کارشناسان حضور از پس.آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد

با حضور  مانیدر زا لیمادر باردار ، تسه مانیاستان قم و شروع زا یپزشک

 آمد. ایانجام و نوزاد پسر به دن یپزشک یها تیکارشناسان فور

 ماریبالگرد اورژانس مازندران به ب یامدادرسان ◄

 تنفسی در آمل

)ع( یامام عل مارستانیب ، با اعالم در خواست بالگرد99 ماه ید23سه شنبه 

جهت امدادرسانی به  شهرستان آمل از مرکز ارتباطات اورژانس مازندران،

 ادامه خبر... اورژانس انجام شد. ییهوا اتیعمل نیا ساله،  32خانم 

 

 لـاهکیس یهاترده درجنگلـگس یوزـسآتش ◄

 "115 باش اورژانسآماده"

 سخنگوی سازمان اورژانس کشور:

گسترده  قیوقوع حر یاز آماده باش کامل اورژانس در پ مجتبی خالدی

بعلت و گفت:  خبر داد 99دی ماه  26در روز  اهکلیس یدر جنگل ها

 ژهیو اتیعمل میگلستان سرا ت یبه روستا یبودن منطقه آتش سوز کینزد

 جانیاز منطقه لنگرود و اله یپزشک یتهایفور میت  2و  اورژانس فعال شد

  .به محل اعزام شدند

کرد: اتوبوس آمبوالنس به حالت  حیاورژانس کشور تصر سخنگوی

 MCMCتوسط واحد  نیآماده باش در آمده است و همچن

ماده باش آرشت به حالت  تیو وال جانیاله اهکل،یس یهامارستانیب

 حادثه مصدوم نداشت.. خوشبختانه این مدآدر

به مصدومان حادثه  اورژانس یامداد رسان
 کرمان واژگونی دنا در

در مورد جزئیات این  نرئیس اورژانس کرما یدکتر صابر

 یواژگون ی مبنی برگزارش افتیبعد از در حادثه گفت: 

ساعت حدود  ماه ید 26جمعه  در روز دناسواری  یخودرو

 2 بالفاصله ،محور شهداد به نهبندان 45 لومتریدر ک 11:28

 .به محل حادثه اعزام شد دستگاه آمبوالنس

ساله( بعد از  66و  38مرد  2حادثه)  نای مصدومانوی افزود: 

 115اورژانس  تکنسین هایتوسط  یدرمان هیانجام اقدامات اول

و حال  ییهوا ورژانسابا  یمراحل درمان لیجهت تکم ،کرمان

 باهنر کرمان منتقل شدند. دیشه مارستانیمساعد به ب یعموم

 جوان را  2زده ؛   خيسد  یرو حيتفر ◄

 به کام مرگ کشاند

به  حیتفر یساله که برا 22، سه جوان حدودا  1399 ماهید 25ظهر پنجشنبه 

و منطقه غرق شدند  نیطزرجان رفته بودند ، در سد برفخانه ا یمنطقه 

 . شد دییمتاسفانه فوت دو نفر توسط عوامل اورژانس تا

درمان به  یادامه  یحادثه برا یدر صحنه  هیسوم پس از اقدامات اول نفر

  خوب گزارش شده است یو یطزرجان منتقل و حال عموم یمرکز درمان

 . سد برفخانه رخ داده است خیحادثه در اثر شکستن  نیاست ا یگفتن

ساعت توسط  2دو جوان، حدود  نیجسد ا افتنی یجستجو برا اتیعمل

 . صورت گرفت یغواصان آتش نشان
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 1399دی ماه  27 3شماره  سال اول          

 سردبیــر
 سید اشکان موسوی 
 تحریریه 
 شروین تبریزی –ابوالفضل ماهرخ  
ستاری، باال تر از بزرگراه حکیم، بلوار آدرس  : تهران، بزرگراه 

 02149231000: تلفن/  خلیل آبادی ، سازمان اورژانس کشور
 

 

 اورژانس  اریدوره آموزش هم نیاول یبرگزار◄

 الميـا  115مرکـز اورژانـس  در
نفر  36در دو مرحله تعداد  یبهداشت یپروتکل ها تیدوره با رعا نیدر ا

 مرکز اورژانس ایالم و دربه همت واحد آموزش و پژوهش  نیاز داوطلب

آموزش اصول و  نیو همچن ایحوادث و بال هیاول یبا مبان ییآشنا هتج

 یدر امدادرسان لیو تسه یبحران طیدر حوادث در شرا هیاول یکمک ها

 ادامه خبر... تحت آموزش قرار گرفتند.

دستگاه الکتروشوک زول توسط خانواده مرحوم  کی

 ییمحمد باتجربه و همسرشان خانم محترم فدا ضیف

خواف ، دانشگاه  یشهر 115به اورژانس  و یداریخر

 . دیمشهد اهدا گرد یپزشکعلوم

 ۵ 1399دی ماه  27،   3شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور،

جلسه از دوره اول کالس  نیپنجمبرگزاری ◄

  س کرمانشاهـاورژان نیداوطلب یآموزش یها
 
 

 در زابل اورژانس اریفراخوان جذب هم◄

 مارانیو نقص عضو در ب ریمرگ و م زانینظر به ارتقاء سالمت در سطح جامعه و کاهش م

 نیداوطلب یدر نظر دارد تا در خصوص جلب و همکاراورژانس زابل  زمرک، نیو مصدوم

و به  یجهت توانمند ساز نیداوطلب ژهیاستاندارد و یآموزش یاورژانس( دوره ها اریهم)

دوره  انیو در پا دیخاص برگزار نما طیدر شرا نیو همچن یزمان عاد ژهیآنان و یریکارگ

 ایجهت ثبت نام و توانندیعالقمندان م. دیبه شرکت کنندگان اعطا نما یآموزش یگواه

با شماره تماس  یدر ساعات ادار رخواهانهیامر خ نیدر ا شتریکسب اطالعات ب یبرا

به  ایو  ندیمرکز تماس حاصل فرما نیواحد آموزش و پژوهش ا 2900 یداخل 32223000

زابل  واقع در  یپزشک یهاتیحوادث و فور تیریواحد آموزش و پژوهش مرکز مد

 مراجعه کنند. 2مقدم  یدولت-مقدم یجهاد بلوار دولت دانیم

 اورژانس  گاهيجهت ساخت پا سالمت نيریبا خجلسه  ◄
توسعه  نمعاور قاسم آباد قره بالغ با حضو یسه راه

 یو مسئوالن ستاد رئیس،  علوم پزشکی فسا دانشگاه
 آن دانشگاه 115اورژانس مرکز 
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