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سوابق آموزشی
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-1تدریس جهت دانشجویان پزشکی
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سوابق پژوهشی
مقاالت :
-3پیشگیری از بروز استفراغ بااستفاده از چهار داروی اوندانسترون،متوکلوپرامید،هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت ،
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم .دوره یازدهم – شماره  – 4زمستان 08
-8ایست قلبی ریوی حین عمل جراحی تومور نخاع گردنی  :گزارش یک مورد ،مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران،
سال سی و چهارم – شماره  – 33دوره دوم – شماره  3سال 3103
 -1بررسی مقایسه ای تاثیر کلونازپام و اندانسترون در تهوع و استفراغ بعد از عمل در اعمال جراحی الپاروسکوپیک بیماری های
زنان ،مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران دوره دوم  ،شماره  ، 4سال 03

ISC

 -4گزارش مورد :اختالل عملکرد کبدی و کلیوی در بیمار جوان پس از عمل جراحی ارتوپدی ،مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت
های ویژه ایران ،سال  -15شماره  -38دوره دوم – شماره  8سال 08
5-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section
Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9) ISI.

6-The Prevention Of Systemic Hypotension In Caesarean Section By Subcutaneous Injection
Of Ephedrine Before Spinal Anesthesia, Life Science Journal,2014,11(6) scopus.

-31پیش گیری از بروز استفراغ بااستفاده از چهار داروی اوندانسترون،متوکلوپرامید،هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت،
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، Iscدوره یازدهم – شماره  – 4زمستان .08
 -33تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی فصلنامه علوم پزشکی پارس
3001-8113
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12-Intravenous Aminophyline Prevents Post Dural Puncture HeadacheIn Women Undergoing
Cesarean Section: A Randomized Placebo-Controlled Trial, KASMERA JOURNAL FORMAL
ACCEPTANCE LETTER,5102 , ISI.

شرکت در کنگره و سخنرانی
کنگره داخلی
 -3بررسی میزان بروز درد ناحیه اپی گاستر پس از بیهوشی با الرنژیال ماسک در عمل جراحی کاتاراکت  3104دزفول
طرح های تحقیقاتی
-3مقایسه استفاده از ماسک حلقی -حنجره ای با لوله گذاری داخل تراشه جهت تهویه بیماران در وضعیت دمر جهت عمل های
کیست پیلونیدال3108
 -8مقایسه اثر میدازوالم و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپاینال3101
 -1شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی جهرم3101
 -4مقایسه ی تاثیر چهار داروی رمی فنتانیل ،الفنتانیل ،سوفنتانیل ،فنتانیل بر میزان بروز درد ناحیه اپی گاستر پس از بیهوشی با
الرنژیال ماسک در عمل جراحی کاتاراکت3104
 -5مقایسه عوارض بی حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست3104

پايان نامه
-3مقایسه استفاده از ماسک حلقی حنجره ای با لوله گذاری داخل تراشه جهت تهویه بیماران در وضعیت دمر جهت عمل کیست
پیلونیدال3108
 -8مقایسه عوارض بی حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست3104
 -1بررسی میزان تاثیر انحراف فکر بر روی درد ناشی از رگ گیری در کودکان  1-1ساله3104
 -4شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی جهرم3104
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داوری پايان نامه
 -3استفاده از ماسک حلقی  -حنجره ای جهت تهویه بیماران در وضعیت دمر جهت عمل های کیست پیلونیدال3108
 -8مقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسیزنال دو داروی بوپیواکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه برداری3108
 -1بررسی تاثیر تزریق داخل وریدی کتامین در حین بیهوشی عمومی در کاهش لرز پس از عمل جراحی3108
 -4مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ  %1برفشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی
در سزارین انتخابی3104
 -5بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی فمور و تیبیا3104
 -1بررسی اثر بخشی استنت  nunchakuدر درمان انسداد مجرای اشکی بالغین و خردساالن 3104
 -3بررسی فراوانی علل خونریزی داخل شکمی در ترومای بالنت  ،نحوه درمان و میزان مرگ و میر ناشی از آن در بیمارستان
پیمانیه جهرم در ده سال گذشته3101
 -3مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپیوکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی
شکستگی اندام تحتانی3101
 -0مقایسه اثر میدازوالم و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپاینال3101
 -31مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپاینال قبل از
بستن بند ناف3101

کارشناسی پايان نامه
 -3مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپیوکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام
تحتانی3103
 -8مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپاینال قبل از بستن
بند ناف3103
-1مقایسه عوارض اسپاینال بیحسی نخاعی با سه نیدل  G83G , 81G , 85در اولین اقدام با ارکایین3108
-4بررسی اثر قطره موضعی تتراکایین %./5بر درد بعد از عمل کاتاراکت در بیماران تحت بیهوشی عمومی3108
-5بررسی فراوانی علل خونریزی داخل شکمی در ترومای بالنت  ،نحوه درمان و میزان مرگ و میر ناشی از آن در بیمارستان پیمانی ه
جهرم در ده سال گذشته3108
-1مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ  %1برفشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در
سزارین انتخابی3108
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کارشناسی طرح
 -3مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپیوکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام
تحتانی3103
 -8مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپاینال قبل از بستن
بند ناف3103
-1مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپاینال قبل از بستن
بند ناف3103
-4مقایسه عوارض اسپاینال بیحسی نخاعی با سه نیدل G , 26G , 27G 85در اولین اقدام با ارکایین3108
-5بررسی اثر قطره موضعی تتراکایین %./5بر درد بعد از عمل کاتاراکت در بیماران تحت بیهوشی عمومی3108
-1بررسی فراوانی علل خونریزی داخل شکمی در ترومای بالنت  ،نحوه درمان و میزان مرگ و میر ناشی از آن در بیمارستان پیمانیه
جهرم در ده سال گذشته3108
-3مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ  %1برفشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در
سزارین انتخابی3108
 -3مقایسه پتدین با دوزهای متفاوت کتامین بر پیشگیری از بروز لرز حین و بعد از بی حسی نخاعی در عمل سزارین3108
 -0بررسی اثر بخشی استنت ( )masterka(nan chukaدر درمان انسداد مجرای اشکی بالغین و خردساالن3108
 -31بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی اندام تحتانی شکم3104
 -33بررسی مقایسه دو داروی پره گابلین و مالتونین جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی3104
-38مقایسه اثر مالتونین و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش بی حسی اسپاینال3104
 -31بررسی تاثیر دوزهای مختلف پره گابالین بر بروز تهوع و استفراغ در اعمال جراحی ارتوپدی در بیمارستان پیمانیه جهرم در سال
3104
-34تاثیر تجویز دکس مدتومدین همراه با بوپیواکائین داخل نخاعی در بی دردی پس از عمل جراحی ارتوپدی فمور و تیبیا3104
 -35بررسی اثر قطره موضعی تتراکایین  %./5بر کاهش میزان پروپوفول مصرفی برای نگهداری بیهوشی در حین عمل کاتاراکت به
روش فیکو در بیماران تحت بیهوشی عمومی3101
 -31بررسی اثرات پره گابالین خوراکی درکاهش اضطراب حین و پس ازعمل سزارین در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان مطهری
در سال 3101
 -33مقایسه دوزهای پایین کتامین بر میزان کاهش درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی3101
 -33بررسی تاثیر افزودن سولفات منیزیم به بوپیواکائین در بی حسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان استاد
مطهری جهرم در سال 3101
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داوری کتاب
کتاب مربوط به آقای عباسی (مربی دانشکده پرستاری)
برگزاری کارگاه
کارگاه  /CPRمرگ مغزی
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