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سوابق تحصیلي
دوران تحصیلی و متوسطه را در جهرم گذراندم و در سال  5731در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شدم و در
سال  5731فارغ التحصیل گردیده و به خدمت سربازی رفتم .در سال  5731در رشته تخصصی دستیاری بیهوشی و مراقبتهای ویژه
دانشگاه علوم پزشکی همدان پذیرفته شدم ودرسال 5738فارغ التحصیل گردیده و موفق به اخذ بورد تخصصی و دانشنامه در رشته
مذکور گردیدم .سپس جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ضریب Kبه دانشگاه علوم پزشکی جهرم معرفی شدم

سوابق اجرایي
از ابتدای شروع طرح در آبان  5738به عنوان ریاست بیمارستان پیمانیه جهرم شروع به کار نمودم و این مسئولیت تا آذر  5787ادامه
داشت و از دی ماه  5787تا اکنون در سمت معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم مشغول به فعالیت می باشم .ضمنا از اسفند
 5738به عنوان عضو هیات علمی گروه بیهوشی ومراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی جهرم در حال انجام فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی می باشم.
خالصه ای از اقدامات اجرایی اینجانب به شرح ذیل است:
1

5787  تا آذر5738 ریاست بیمارستان پیمانیه جهرم از آبان-5
 تا اکنون5787 معاو ن آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از دیماه-1
عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی جهرم-7
قائم مقام شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی جهرم-4
رییس شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم-1
 رییس کمیته ترفیعات دانشگاه علوم پزشکی جهرم-6
 قائم مقام شورای هیات جذب دانشگاه علوم پزشکی جهرم-3

سوابق آموزشي
 به عنوان عضو هیات علمی گروه بیهوشی ومراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی جهرم در حال انجام فعالیتهای5738 از اسفند
.آموزشی و پژوهشی می باشم
سوابق پژوهشي
: مقاالت
 دوره دهم – شمارهISC فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، اثر دفروکسامین در بقاء موش های مبتال به پریتونیت القایی-5
85 یک – بهار
2-the comparison of acute normovolemic hemodilution with allogenic blood transfusion in
patients who underwent femoral fracture surgery, summer 2015 archives of anesthesiology and
critical care:1(3):84-87
3-unexplained pain due to the retained surgical item in the abdominal cavity: arare
presentation,risks and pitfalls of epidural injections during management of lumbar disc
herniation: few comments, korean j pain.vol28.no 3. 217-218, 2005-9159.
4-a comparison of the therapeutic effect of tramadol and meperidine for treatment of shivering
after spinal anesthesia in elective caesarean section, archives of anesthesiology and critical care(
AACC):1(2):50-54 spring 2015.
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 فصلنامه علوم پزشکی پارس،تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی-1
3887-1003

 با عنوانKorean J Pain 2015 July; Vol. 28, No. 3 ) درletter to editor(  نامه به سردبیر-6
Risks and Pitfalls of Epidural Injections during Management of Lumbar Disc Herniation: Few
Commen

 چاپ مقاله درفصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی شهرکرد با عنوان مقایسه مقایسه اثرات بیحسی نخاعی دوزکم بوپیواکایین-3
وسوفنتانیل بادوزمعمول بوپیواکایین درجراحی رتوپدی اندام تحتانی
:  با عنوانBrazilian Journal of Anesthesiology) درletter to editor(  نامه به سردبیر-3
Airway management of the patients anesthetized in the prone position: Laryngeal mask airwayor
endotracheal intubation ?

 چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی جهرم (پارس)باعنوان بررسی تاثیرداروی پروپاستامول برمیزان مصرف-8
مخدرحین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی
باعنوانArchives of Anesthesia and Critical Care ( AACC ( چاپ مقاله درژورنال-50
The Comparison of Acute NormovolemicHemodilution with Allogenic Blood Transfusion in
Patients who Underwent Femoral Fracture Surgery

 چاپ گزارش موردی با عنوان-55
Unexplained pain due to the retained surgical item in the abdominal cavity: A case-report
Biosciences, Biotechnology Research Asia, Vol. 12 Special issue (2015)

:چاپ کتاب
1-Tele dermatology 2015

،محمدصادق صنیع: انتشارات آمازون نویسندگان.5784  مرداد ماه.) Teledermatology) انتشار کتاب تله درماتولوژی
عبدالحسین ایوبی
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شرکت در کنگره و سخنراني
شرکت در کنگره داخلي
1-Observance of sterility and sterility guidelines for operating room personnel, doctors and
 ,1392مشهد مقدسstudents,

 -1مقایسه اثر میدازوالم و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش بی حسی اسپاینال ،ارئه پوستردراولین
کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی دراردیبهشت  84درسنندج
 -7بررسی ایجاد دشواری در مدیریت راه هوایی پس از  1سال ،بدون هیچ گونه بیماری زمینه ایی ارئه پوستردراولین کنگره کمیته
های تحقیقات دانشجویی در اردیبهشت  84در سنندج
 -4بررسی تاثیر داروی پروپاستامول بر میزان مصرف مخدر حین عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی و ریکاوری بعد از عمل ارئه
پوستردراولین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی دراردیبهشت  84درسنندج
5- The effect of ketamine administration during general anesthesia on reducing of post operation
 .ارئه پوستردرپانزدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور در شهریور  87در شاهرود shivering, 1393,

 -6بررسی تاثیر داروی پروپاستامول بر میزان مصرف مخدر حین عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی ارئه پوستر در هفتمین کنگره
تحقیقات دانشجویی جندی شاپور اهواز در اسفند 87

طرح تحقیقاتي
 -5بررسی تاثیر داروی آپوتل (پروپاستامول وریدی)بر میزان مصرف مخدر حین عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی و ریکاوری بعد از
عمل5785
 -1بررسی تاثیر تزریق داخل وریدی کتامین در حین بیهوشی عمومی در کاهش لرز پس از عمل جراحی5781
 -7بررسی میزان رعایت استرلیتی و دستورالعمل های مربوط به استریلیتی اتاق عمل توسط پرسنل ،پزشکان و دانشجویان5781
 -4بررسی تاثیر افزودن سولفات منیزیم به بوپیواکائیندر بی حسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان استاد مطهری
جهرم در سال 5787
-1بررسی اثرات پره گابالین خوراکی در کاهش اضطراب حین و پس از عمل سزارین در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان مطهری در
سال 87
-6مقایسه اثر میدازوالم و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپاینال5787
-3بررسی میزان تاثیر انحراف فکر بر روی درد ناشی از رگ گیری در کودکان  7-6ساله5787
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 -3شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی جهرم 5787
 -8بررسی مقایسه دو داروی پره گابالین و مالتونین جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی5784
50بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی فمور و تیبیا5784
-55مقایسه اثر مالتونین و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین الکتیو با روش بی حسی اسپاینال5784
-51بررسی مروری مجموعه مقاالت پزشکی در حوزه های تشخیص ،درمان و عوامل خطر ناباروری در سه دوره همایش اخالق و
شیوه های نوین درمان ناباروری جهرم5784

پایان نامه
 -5بررسی تاثیر آپوتل ( پروپاستامول وریدی ) برمیزان مصرف مخدر حین عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی و ریکاوری بعد از
عمل5785
 -1بررسی تاثیر تزریق داخل وریدی کتامین در حین بیهوشی عمومی در کاهش لرز پس از عمل جراحی5781
 -7بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی فمور و تیبیا5784
 -4بررسی مقایسه دو داروی پرهگابلین و مالتونین جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی5784
 -1مقایسه اثر مالتونین و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین الکتیو با روش بی حسی اسپاینال5784
 -6بررسی اثرات پره گابالین خوراکی درکاهش اضطراب حین و پس ازعمل سزارین در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان
مطهری در سال 5787
-3مقایسه اثر میدازوالم و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپاینال5787
-3بررسی میزان تاثیر انحراف فکر بر روی درد ناشی از رگ گیری در کودکان  7-6ساله5787
-8شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی جهرم5787
داوری پایان نامه
-5مقایسه تاثیر کتورالک وریدی نسبت به متادون عضالنی در میزان بی دردی پس از عمل جراحی ستون فقرات در بخش جراحی
بیمارستان پیمانیه5784
 -1مقایسه اثر  N2Oو رمی فنتانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان جهرم5787
-7مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش شیوع تهوع و استفراغ بعد از سزارین انتخابی تحت بیحسی اسپاینال قبل از بستن
بند ناف5787
5

کارشناسي طرح
-5مقایسه تاثیر افدرین وریدی ،افدرین عضالنی و افدرین داخل جلدی در جلوگیری از افت فشار خون در بیماران سزارینی به روش
اسپاینال5784
 -1مقایسه ی تاثیر چهار داروی رمی فنتانیل ،الفنتانیل ،سوفنتانیل و فنتانیل بر میزان بروز درد ناحیه اپی گاستر پس از بیهوشی با
الرنژیال ماسک طی جراحی کاتاراکت5784
 -7بررسی تاثیر افزودن میدازوالم داخل نخاعی بر طول مدت بی دردی در بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان استاد
مطهری جهرم در سال 5784
 -4مقایسه میزان شیوع لرز ناشی از بی حسی نخاعی با مارکایین و لیدوکایین طی عمل هرنیای اینگواینال5784
-1بررسی اثرافزودن سولفات منیزیم به مارکایین اینتراتکال در کنترل لرز حین و بعد از عمل جراحی اینگواینال هرنیا با استفاده از
روش بی حسی اسپاینال5784
-6مقایسه تاثیرتزریق دو داروی پتدین و لیدوکایین بر عوارض پس از اکستوباسیون در بیماران تحت بیهوشی عمومی5784
-3مقایسه تغییرات همودینامیک تزریق اتروپین و افدرین قبل از پرون پوزیشن در بیماران تحت عمل جراحی نفرولیتوتریپسی با
روش بی حسی اسپاینال5784
-3بررسی تاثیر مالتونین به عنوان پیش دارو قبل از بیهوشی بر وضعیت اضطراب کودکان تحت عمل جراحی تانسیلکتومی5784
-8بررسی تاثیر افزودن میدازوالم داخل نخاعی بر طول مدت بی دردی در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان پیمانیه جهرم
در سال 5787
سایر فعالیتهای پژوهشي
-5داورفصلنامه علمی پژوهشی علوم پزشکی جهرم (پارس)
-1داورژورنال( Archives of Anesthesia and Critical Care ( AACC
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