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قدرت حفظ تعادل روحی روانی و فشارهاي زیاد , آشنایی کافی با امکانات و تواناییهاي بخش اورژانس 
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   مرکزمدیریت حوادث وفوریتهاي پزشکی کاشان

  اداره اورزانس بیمارستانی 

 


