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 مقاالت :
 ، اوندانسترون،متوکلوپرامید،هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکتگیری از بروز استفراغ بااستفاده از چهار داروی پیش-1

 .29زمستان  – 8شماره  –فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره یازدهم 

سزارین، فصلنامه علمی دانشگاه  درعمل تیوپنتال –مقایسه بروز آگاهی بر طول بیهوشی عمومی با استفاده از پروپوفال و هالوتان -9

 .1101علوم پزشکی یاسوج ) ارمغان دانش(، 
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مقایسه سردرد بعد ازبیهوشی عمومی با استفاده از گازهای استنشاقی هالوتان و ایزوفلوران در بیمارستان های آموزشی شهرستان -1

 .1101جهرم، فصلنامه دانشکده گناباد

4-The Prevention Of Systemic Hypotension In Caesarean Section By Subcutaneous Injection Of 

Ephedrine Before Spinal Anesthesia, Life Science Journal 2014,11(6) ISI. 

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. 

گیری از بروز استفراغ بااستفاده از چهار داروی اوندانسترون،متوکلوپرامید،هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکت، پیش-1

 .29زمستان  – 8شماره  –فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دوره یازدهم 

7-The Prevention Of Systemic Hypotension In Caesarean Section By Subcutaneous Injection Of 

Ephedrine Before Spinal Anesthesia, Life Science Journal 2014,11(6), ISI. 

8-The effect propofol and thiopental on neonate Apgar in induction of cesarean section 

Anesthesia: A comparative study, Life Science Journal 2014,11(9), 22 MAY 2014, ISI. 

9-Intravenous Aminophyline Prevents Post Dural Puncture Headache In Women Undergoing 

Cesarean Section: A Randomized Placebo-Controlled Trial,KASMERA JOURNAL FORMAL 

ACCEPTANCE LETTER,ISI,2015. 

 

10-The Frequency of Adrenal Insufficiency in Adolescents and Young Adults with Thalassemia 

Major versus Thalassemia Intermedia in Iran, Mediterranean Journal of Hematology and 

Infectious Diseases, pubmed, 2015. 

11-Comparison of the 25, 26 and 27 Gauge Needles for Spinal Anesthesia, Pakistan Journal of 

Biological Sciences. 

 : شرکت در کنگره و سخنرانی

  21کنگره بیهوشی قلب بیمارستان کوثر آذر  .1
 08کنگره بین المللی بیهوشی شیراز سال  .9

  28سمینار کودک بدحال  مرکز همایشهای رازی تهران مهر   .1

 

 های تحقیقاتی طرح

جلدی افدرین قبل از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین برای پیشگیری از افت فشارخون  بررسی اثر تزریق زیر-1
 1127سیستمیک
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 1121مقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسیزنال دو داروی بوپیواکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه برداری -9

 1121یک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان جهرمو رمی فنتانیل بر وضعیت همودینام N2Oمقایسه اثر  -1

بررسی مقایسه ای اختالالت خواب بعد از بیهوشی عمومی و نخاعی در عمل سزارین در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم  -8
 1121پزشکی جهرم

 1129نخاعیمقایسه اثر پتیدین و اندانسترون در کاهش لرز و استفراغ پس ازبی حسی -8

مقایسه سه روش استفاده از گاز مرطوب، نوار چسب و پماد چشمی در جلوگیری از ایجاد زخم قرنیه در بیماران تحت بیهوشی -1

 1129عمومی

 1129در اولین اقدام با مارکایین 27Gو26Gو25Gمقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل -0

در  ینخاع یحس یو آپگار نوزادان متولد شده در ب مادران فشار خونبر %1استارچ  لیات یدروکسیو ه نیاثر نرمال سال سهیمقا -0
 1121یانتخاب نیسزار

شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه  -2
 1121علوم پزشکی جهرم

 پایان نامه

 18/8/08الزم قبل ازعمل جراحی الکتیو با پرونده بیماران بستری در بیمارستانهای مطهری و پیمانیه جهرممقایسه ارزیابی  -1
مقایسه میزان شیوع سردرد باگازهای هالوتان و ایزوفلوران دربیماران مراجعه کننده جهت عمل جراحی  -2

ELECTIVE10/11/08 

 8/11/08بی حسی نخاعی بررسی اثر آمینوفیلین وریدی در پیشگیری از سردرد پس از -3

نوزادان متولد شده درالقای بیهوشی عمومی با استفاده از تیونتیال و پروپوفیل در عمل  8و1مقایسه نمره آپگار در دقیقه  -4
 1/0/00جراحی سزارین

 یعموم تیوضع با ماریب در ینگوسکوپیالر یعروق – یقلب عوارض از یریشگیپ در لیفنتان و نیدوکائیل ریتاث سهیمقا -5
 1102سالم

ساله در بیمارستانهای  87تا  97بررسی اثر داروی سوماتریپتان در پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران  -6
 1102پیمانیه و شهید مطهری جهرم

 1121برداریمقایسه میزان اثر تزریق موضعی پره انسیزنال دو داروی بوپیواکائین و کتامین در کاهش درد بعد از عمل لوزه  -7

 1121و رمی فنتانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان جهرم  N2Oمقایسه اثر  -8

 1129مقایسه اثر پتیدین و اندانسترون در کاهش لرز و استفراغ پس ازبی حسی نخاعی -9

ن برای پیشگیری از افت فشار خون بررسی اثر تزریق زیر جلدی افدرین قبل از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزاری -11
 1127سیستمیک

تحت  مارانیدر ب هیزخم قرن جادیاز ا یریدر جلوگ یسه روش استفاده از گاز مرطوب ، نوار چسب و پماد چشم سهیمقا -11
 1129یعموم یهوشیب
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 1129در اولین اقدام با ارکایین 27Gو26Gو25Gمقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل  -12

 ینخاع یحس یب در شده متولد نوزادان اپگار و مادران برفشارخون %1 استارچ لیات یدروکسیه و نیسال نرمال اثر سهیمقا -13
 1121یانتخاب نیسزار در

 

 پایان نامه داوری

1-The effect of intratracheal xylocaine on reducing post – extubation complication 

2-…. PCNL…      تحيري و رضوانمربوط به آقايان علي  

3-The Effect of Dexamethasone Epidural Injection on Prevention… 

4-The effect of dexamethasone epidural .. 

 برای دانشجویان اکسترن بیهوشی CPRماهانه کارگاه  :برگزاری کارگاه  
 

 علوم بزشکی جهرم اهجز شورای بژوهشی دانشگ 29تا  27از سال : سایر فعالیتهای پژوهشی 
 


