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سایر درمانگران در بیمارستانهای تهران
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مقایسه اثر کتامین نازال و مورفین وریدی  ،بر میانگین درد
بیماران با رنال کولیک مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان
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Scoring systems in the Emergency unit
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نوآوری در استفاده از موتورآمبوالنس در خدمات اورژانس
پیش بیمارستانی

بررسی کیفیت خدمت رسانی به بیماران ترومائی مراجعه
کننده به اورژانس بیمارستان امام رضای تبریز
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تدوین استاندارد دارو در بخش اورژانس بیمارستانی
(ویرایش ششم) ۱۳۹۷

اورژانس مرکز پزشکی آموزشی درمانی رجایی شش ماهه اول
۱۳۹۷

A-10-2866-1

A-10-2854-2

وریدی اندانسترون
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مقایسه تاثیر آموزش سناریو محور تریاژ به روش سخنرانی و
ایفای نقش بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری

بار استرس مرتبط با عملیات اورژانس در تکنسین های فوریت
های پزشکی

بررسی اثر مراقبت های انجام شده بخش اورژانس در بیماران
ترومایی در زمان حوادث و بالیا

وضعیت فواصل زمانی اعزام بیماران ترومایی از صحنه تا
بیمارستان در اورژانس پیش بیمارستانی تبریز

مورد نادر از تنگی نفس در بالغین :گزارش یک مورد اپی
گلوتیت حاد در بالغین
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ازدحام بخش های اورژانس بیمارستان
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مرکزی با بروز ترومبوز وریدی در

متغیرهای دموگرافیک و شایع ترین عارضه

بررسی میزان آگاهی پرسنل وپزشکان
شاغل در اورزانس بیمارستان نمازی از
پروسه تریاز بیماران

طول مدت درد قفسه سینه در بیماران
مراجعه کننده به بیمارستان حضرت

گزارش یک مورد باروترومای
یاتروژنیک درCF
نگرش اعضای خانواده بیمار و
پرستاران در مورد حضور خانواده بیمار
هنگام احیاء
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بررسی ارتباط میان تعبیه کاتتر وریدی
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خودکشی در بیماران مرا جعه کننده به
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بیمارستانی در برنامه ریزی پاسخگویی
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مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
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Diagnostic Accuracy of Focused
Assessment with Sonography for
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پیش بینی عوامل مؤثر بر رعایت احتیاطات
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بیمارستانی اصفهان براساس مدل اعتقاد
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استفاده از کاپنوگرافی در حین و بعد از CPR
بیماران
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بهداشتی
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بررسی رضایت مندی مراجعین به بخش های
اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد
عملکرد دانشجویان فوریت های پژشکی
دانشکده پیراپزشکی نهاوند در تریاژ پیش
بیمارستانی در کارآموزی در عرصه پایگاه
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ارزشیابی مهارت های ارتباطی دانشجویان
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در اورژانس به دو روش ارزیابی خودکارآمدی و
ارزشیابی مربی بالینی

بررسی وضعیت حوادث پر تلفات ترافیکی
استان کرمانشاه ،گزارش شده به مرکز هدایت
عملیات بحران

بررسی تاثیر آموزش مهارت مدیریت استرس بر
میزان تنش شغلی درکارکنان پرستاری بخش
اورژانس
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استاندارد کنترل عفونت کارکنان اورژانس پیش

عنوان مقاله

تبیین نقش اداره آموزش و پژوهش مراکز پیش

بررسی تأثیر آموزش تریاژ بر دانش ،نگرش و

رسول (ص) و بیمارستان فیروزگر
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تعیین صحت تخمین زمانی بیمار از
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تاثیر اضافه کردن میدازوالم به پاراستامول در
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تبیین نقش آموزش و یادگیری فرآیند تصمیم
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بیماران با بستری طوالنی مدت در

۱۳:00-۱5:00
عنوان مقاله

۱5:00-۱۷:00

A-102574-6

میزان رضایتمندی خدمات گیرندگان از مرکز
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیالن
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امداد
رسانی شده توسط اورژانس گیالن در
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بررسی اپیدمیولوژی غرق شدگی در کودکان و
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بررسی علل اعزام بین مراکز درمانی بیماران در
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درشش ماهه
اول سال ۹۷

بررسی شاخص های زمانی اعزام بیماران
ترومایی حوادث ترافیکی از صحنه تا بیمارستان
در اورژانس پیش بیمارستانی شهرکرد
راهکارهای ارتقاء توانمندی پرستاران بخش
اورژانس در انجام تخلیه اضطراری ایمن در
حوادث
بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری از
روش تریاژ به روش  ESIدر اورژانس بیمارستان
ها
بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران وپزشکان
اورژانس در بیمارستان نمازی شیراز
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پزشکان مقیم طب اورژانس در بیمارستان خاتم االنبیاء
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Patient satisfaction in the Iraq health system:
Emergency Department is a good example

WORKPLACE VIOLENCE AGAINST DOCTORS IN
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Public Health Threat of Road Traffic Accidents
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استفاده از اولتراسونوگرافی بهمنظور تشخیص و تایید
درمان کشیدگی آرنج
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ترومای بالنت با وضعیت پایدار
عوامل موثر بر اثربخشی مداخله آموزشی بر عملکرد
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کارکنان بهداشتی-درمانی بیمارستان بوعلی در تریاژ
بیمارستانی در سال۱۳۹۶

بیماران از خدمات درمانی ارایه شده در اورژانس یک
بیمارستان دانشگاهی
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مقایسه ی ارزش تشخیصی معاینه بالینی با رادیوگرافی
روتین در تشخیص آسیب های قفسه سینه در بیماران
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بررسی سطح آگاهی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص
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عالیم سکته حاد مغزی و ارجاع بیماران به بیمارستان گلستان اهواز
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مقایسه اثر بخشی میدازوالم و کتامین خوراکی با میدازوالم و
پرومتازین خوراکی در آرامشبخشی اطفال

بررسی فرسایش ,استرس و رضایتمندی پرسنل پرستاری
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مدیریت اورژانس های مسمومیت با متانول در اورژانس مرکز
پزشکی آموزشی درمانی رجایی کرج در شهریور و مهر ۱۳۹۷
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درمان آسیب دیافراگماتیک حاد بدون الپاراتومی
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شکم بیماران با ترومای شکم
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سیانوز یک طرفه زبان،تظاهری ناشایع در اورژانس

اورژانس بعد از اجرای طرح تحول سالمت در ایران

بررسی آموزش رویکرد به تاکی کاردی و برادی کاردی دربالغین
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با روش یادگیری گروهی و مقایسه با روش سخنرانی :یک
مطالعه شبه تجربی

Comparing the effects of 3 different oxygen
delivery methods plus intravenous ketorolac on
A-10-2545-2
primary headaches in the emergency department.
A placebo-controlled randomized clinical trial

مقایسه استفاده از انتی بیوتیک خوراکی با انتی بیوتیک وریدی در
پیشگیری از عفونت زخم در بماران مراجعه کننده با بریدگی دست

بررسی ارتباط سطوح مختلف تریاژ و تعداد سرویس های تخصصی و
فوق تخصصی درگیر بیمار ،با مدت زمان تعیین تکلیف بیماران
مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شریعتی در سال ۱۳۹۶

مقایسه دو گروه طب اورژانس و رادیولوژی در تفسیر سی تی اسکن

