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پست الكترونیكي:

سوابق تحصیلي
-1دانش آموز ممتاز دوران تحصیالت و کسب رتبه  11کنکور علوم تجربی سال 1731
-1دانشجوی ممتاز دوران تحصیالت پزشکی و فارغ التحصیل از دانشکده علوم پزشکی جهرم  -دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 -7دستیار ممتاز دوران تحصیل تخصص در رشته بیهوشی و مراقبتهای ویژه و در دانشگاه عتوم پزشکی ایران
-4کسب رتبه سوم آزمون دانشامه کشوری در رشته بیهوشی و مراقبتهای ویژه
-5فارغ التحصیل فلوشیپ اینترونشنال درد ازدانشگاه عتوم پزشکی تهران
سوابق اجرایي
-1معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جهرم (سال  18الی )11و(سال  21تا هم اکنون)
-1مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم (سال  11تا )29
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-7دبیر پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی جهرم
-4مسئول پ یگیری سفرهای استانی ریاست جمهوری و سفر مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
-5مسئول فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جهرم
-8رئیس کمیته سیاست گذاری و خرید تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
-3عضو هیئت پنج نفره شورای فنی دانشگاه
-1عضو شورای سیاست گذاری و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم
-2رئیس و عضو هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی جهرم
-19عضو هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان جهرم
 -11عضو کمیته اجرایی سه دوره کنگره بین المللی رژیونال آنستزی و اینترنشنال درد وکنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و
اینترنشنال درد ایران
-11معاون اجرایی همایش کشوری اخالق پزشکی در ناباروری
-17دستیار ارشد بیهوشی و مراقبتهای ویژه
-14نماینده دانشجویان پزشکی ورودی 31
سوابق آموزشي
-1عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 18
-1مدیر گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه از سال  21تا هم اکنون
-7عضو کمیته برنامه ریزی و طرح درس مرکز مطالعات و آموزش پزشکی
-4همکاری در آموزش علمی وعملی دستیاران بیهوشی در بخش درد در دوران فلوشیپ
-5تدریس دروس تئوری و عملی بیهوشی دانشجویان کارشناسی و پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
-8برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی ( CPRاحیاء قلبی  -ریوی) و زایمان بدون درد
-3برگزاری کارگاه آموزشی تازه های کنترل درد و استفاده از پمپهای درد PCA
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سوابق پژوهشي
مقاالت :
-1اهمیت درجه حرارت اولیه بر پیش گویی سرنوشت نهایی بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه ،فصلنامه دانشگاه
علوم پزشکی جهرم ،دوره  -11شماره  -7پائیز 21
 -1بررسی اثر افزودن استامینوفن وریدی به فنتانیل در پمپ کنترل درد بر میزان درد بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی،
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  – 1شماره  – 4تابستان 1729
-7تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم و لیدوکائین پس از بلوک مداوم عصب سیاتیک پوپلیتال در کنترل درد پس از جراحی ارتوپدی پا،
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  – 1شماره  – 7بهار 1729
-4مقایسه بی دردی و عوارض انفوزیون مداوم اپیدورال بوپی و اکائین با فنتانیل یا سوفنتانیل در بیماران جراحی ارتوپدی اندام
تحتانی ،فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  – 1شماره  – 7بهار ،1729
-5اهمیت درجه حرارت اولیه بر پیش گویی سرنوشت نهایی بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه ،فصلنامه دانشگاه
علوم پزشکی جهرم ،دوره  -11شماره  -7پائیز ،21
6-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section
Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9 ISI.

-3بررسی اثر افزودن استامینوفن وریدی ب ه فنتانیل در پمپ کنترل درد بر میزان درد بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی،
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  – 1شماره  – 4تابستان .1729
 -1تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم و لیدوکائین پس از بلوک مداوم عصب سیاتیک پوپلیتال در کنترل درد پس از جراحی ارتوپدی پا،
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  – 1شماره  – 7بهار 1729
 -2مقایسه بی دردی و عوارض انفوزیون مداوم اپیدورال بوپی و اکائین با فنتانیل یا سوفنتانیل در بیماران جراحی ارتوپدی اندام
تحتانی ،فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  – 1شماره  – 7بهار 1729
-19اهمیت درجه حرارت اولیه بر پیش گویی سرنوشت نهایی بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه ،فصلنامه دانشگاه
علوم پزشکی جهرم ،دوره  -11شماره  -7پائیز Isc21
11-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section
Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9) ISI.
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12-Intravenous Aminophyline Prevents Post Dural Puncture HeadacheIn Women Undergoing
Cesarean Section: A Randomized Placebo-Controlled Tria. KASMERA JOURNAL FORMAL
ACCEPTANCE LETTER. ISI2015.

-17ت اثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی تابستان 24فصلنامه علوم پزشکی
پارس3227-1991تابستان 24
 -14بررسی اثر افزودن استامینوفن وریدی به فنتانیل در پمپ کنترل درد بر میزان درد بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام تحتانی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد دوره  – 1شماره  – 4تابستان 1729
-15تاثیر انفوزیون سولفات منیزیم و لیدوکائین پس از بلوک مداوم عصب سیاتیک پوپلیتال در کنترل درد پس از جراحی ارتوپدی پا
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد دوره  – 1شماره  – 7بهار 1729
 -18اهمیت درجه حرارت اولیه بر پیش گویی سرنوشت نهایی بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه فصلنامه دانشگاه
علوم پزشکی جهرم ،دوره  -11شماره  -7پائیز 21
 -13میزان و علت عدم مصرف خون های درخواست شده از بانک خون در اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان حضرت رسول
اکرم(ص) فصلنامه خون – دوره 8شماره  1تابستان -11
-11بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی فصلنامه پارس -دانشگاه
علوم پزشکی جهرم -تابستان 24
19-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section
Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9) ISI.

20-Intravenous Aminophyline Prevents Post Dural Puncture Headache In Women Undergoing
Cesarean Section: A Randomized Placebo- Controlled Trial, KASMERA JOURNAL FORMAL
ACCEPTANCE LETTER, 2015, isi.

)21-Psychiateric disorders in opioid dependent , J soc Psychiatry ,(2003), 49(3): 185-91

 -11ارزیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ( مجله پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
 -17بررسی اثر دگزامتازون وریدی در پیشگیری از بروز لرزپس از بیهوشی عمومی در بیماران تحت عمل آرتروسکوپی زانو (مجله
دانشگاه علوم پزشکی ایران)
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 -14مقایسه اثرات مورفین و لورنوکسیکام از طریق پمپ کنترل درد وریدی بر درد پس از جراحی الپارسکوپیک بایپس معده (فصلنامه
علمی پژوهشی بیهوشی و درد)
چاپ کتاب:
کتاب جامع درد 1392
طرح تحقیقاتي
-1

بررسی تأثیر پیش داروی خوراکی گاباپنتین بر میزان درد پس از عمل جراحی هموروئید

-1

تاثیر تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی در بی دردی پس از عمل جراحی ارتوپدی اندام

تحتانی1724
-7

بررسی اثرافزودن سولفات منیزیم به مارکایین اینتراتکال در کنترل لرز حین عمل جراحی سزارین با استفاده از روش بی

حسی اسپاینال1724
-4

مقایسه ی اثر لیکوپن با ایبوبروفن بر استانه ی حسی درد با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نر بالغ1724

-5

بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی فمور و تیبیا1724

-8

بررسی مقایسه دو داروی پره گابلین و مالتونین جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی1724

-3

مقایسه اثر مالتونین و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش بی حسی اسپاینال1724

پایان نامه
-1

بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی فمور و تیبیا1724

-1

مقایسه اثر مالتونین و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش بی حسی اسپاینال1724

-7

بررسی مقایسه دو داروی پره گابلین و مالتونین جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی1724

-4

بررسی اثرافزودن سولفات منیزیم به مارکایین اینتراتکال در کنترل لرز حین و بعد از عمل جراحی اینگواینال هرنیا با

استفاده از روش بی حسی اسپاینال1724

سایر فعالیتهای پژوهشي
-1عضو شورای پژوهشی و شورای  HSRدانشگاه علوم پزشکی جهرم
-1مشاور علمی فصلنامه علمی پزوهشی بیهوشی و درد
-7داور مجله علمی پژوهشی بیهوشی ودرد
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-4داور مجله علمی پژوهشی Anesthesiology and pain medicine

-5داور مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 -8ارائه سخنرانی در چهار دوره کنگره بین المللی رژیونال آنستزی و اینترونشنال درد و کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و
اینترونشنال درد ایران
-3ارائه سخنرانی در کنفرانس ماهانه انجمن رژیونال آنستزی و اینترونشنال درد ایران
-1دارای گواهی شرکت در کنگره و کارگاه های مختلف آموزش پزشکی ( ،Endnote ،scientific writingآشنایی با تکنیک
آزمون های  MCHE - IELTSو آموزش حسابداری تعهدی )
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