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طرح های تحقیقاتی
بررسی اثر تزریق زیر جلدی افدرین قبل از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین برای پیشگیری از افت فشارخون-1
1127سیستمیک
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 -9مقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسیزنال دو داروی بوپیواکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه برداری1121
 -1مقایسه اثر  N2Oو رمی فنتانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان جهرم1121
 -8بررسی مقایسه ای اختالالت خواب بعد از بیهوشی عمومی و نخاعی در عمل سزارین در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی جهرم1121
-8مقایسه اثر پتیدین و اندانسترون در کاهش لرز و استفراغ پس ازبی حسی نخاعی1129
 -1مقایسه سه روش استفاده از گاز مرطوب ،نوار چسب و پماد چشمی در جلوگیری از ایجاد زخم قرنیه در بیماران تحت بیهوشی
عمومی1129
-0مقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل 25Gو26Gو 27Gدر اولین اقدام با مارکایین1129
 -0مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ  %1برفشار خون مادران و آپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی در
سزارین انتخابی1121
 -2شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی جهرم1121
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 -2مقایسه میزان شیوع سردرد باگازهای هالوتان و ایزوفلوران دربیماران مراجعه کننده جهت عمل جراحی
08/11/10ELECTIVE
 -3بررسی اثر آمینوفیلین وریدی در پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی08/11/8
 -4مقایسه نمره آپگار در دقیقه 1و 8نوزادان متولد شده درالقای بیهوشی عمومی با استفاده از تیونتیال و پروپوفیل در عمل
جراحی سزارین00/0/1
 -5مقایسه تاثیر لیدوکائین و فنتانیل در پیشگیری از عوارض قلبی – عروقی الرینگوسکوپی در بیمار با وضعیت عمومی
سالم1102
 -6بررسی اثر داروی سوماتریپتان در پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران  97تا  87ساله در بیمارستانهای
پیمانیه و شهید مطهری جهرم1102
 -7مقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسیزنال دو داروی بوپیواکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه برداری1121
 -8مقایسه اثر  N2Oو رمی فنتانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان جهرم1121
 -9مقایسه اثر پتیدین و اندانسترون در کاهش لرز و استفراغ پس ازبی حسی نخاعی1129
 -11بررسی اثر تزریق زیر جلدی افدرین قبل از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین برای پیشگیری از افت فشار خون
سیستمیک1127
 -11مقایسه سه روش استفاده از گاز مرطوب  ،نوار چسب و پماد چشمی در جلوگیری از ایجاد زخم قرنیه در بیماران تحت
بیهوشی عمومی1129
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 -12مقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل 25Gو26Gو 27Gدر اولین اقدام با ارکایین1129
 -13مقایسه اثر نرمال سالین و هیدروکسی اتیل استارچ  %1برفشارخون مادران و اپگار نوزادان متولد شده در بی حسی نخاعی
در سزارین انتخابی1121
داوری پایان نامه
1-The effect of intratracheal xylocaine on reducing post – extubation complication
مربوط به آقايان علي تحيري و رضوان

…2-…. PCNL

…3-The Effect of Dexamethasone Epidural Injection on Prevention
4-The effect of dexamethasone epidural ..
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سایر فعالیتهای پژوهشی  :از سال  27تا  29جز شورای بژوهشی دانشگاه علوم بزشکی جهرم
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