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 دانشگاه علوم پزشكي و

درماني جهرم -خدمات بهداشتي  

 

 مشخصات فردی

             کرامت الهنام پدر:   صحرايینام و نام خانوادگی:   

       4531تاريخ تولد:   

 شیرازمحل تولد)شهر/کشور(: 

 دانشگاه علوم پزشکی  –جهرم  نشانی : 

 sahraeir@sums.ac.irپست الکترونیکی: 

 

 

 

 سوابق تحصیلی

دررشته پزشکی شیراز پذیرفته و  3131دوران تحصیل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس شهرستان جهرم سپری نمودم . در سال 

 دررشته بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجدداً مشغول تحصیل شدم . 3131التحصیل شدم و در سال فارغ  3131درسال 

 

 سوابق اجرايی

31-38مسوول درمانگاه روستایی-3

  38-31مسوول اداره نظارت و ارزشیابی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم -8

31-01تحصیل در رشته تخصصی-1

08-01ریاست بیمارستان استاد مطهری جهرم -4

 تا کنون 08معاونت درمان دانشگاه علوم  پزشکی جهرم-5
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 سوابق آموزشی

تدریس  در برخی  از کارگاه ها -3

تدریس درس اخالق پزشکی -8

تدریس جهت دانشجویان پزشکی -1

 تدریس جهت دانشجویان هوشبری-4

 سوابق پژوهشی

 مقاالت :
 

،  بروز استفراغ بااستفاده از چهار داروی اوندانسترون،متوکلوپرامید،هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکتگیری از پیش-3
 08زمستان  – 4شماره  –فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم. دوره یازدهم 

 ،مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران ،ایست قلبی ریوی حین عمل جراحی تومور نخاع گردنی : گزارش یک مورد-8
 3103سال  3شماره  –دوره دوم  – 33شماره  –سال سی و چهارم 

بررسی مقایسه ای  تاثیر کلونازپام و اندانسترون در تهوع و استفراغ بعد از عمل در اعمال جراحی الپاروسکوپیک بیماری های -1

      ISC 03، سال  4بت های ویژه ایران دوره دوم  ، شماره مجله انجمن آنستزیولوژی و مراق ،زنان

گزارش مورد: اختالل عملکرد کبدی و کلیوی در بیمار جوان پس از عمل جراحی ارتوپدی، مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت -4

 08سال  8شماره  –دوره دوم  -38شماره  -15های ویژه ایران، سال 

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. 

 

 

 ،گیری از بروز استفراغ بااستفاده از چهار داروی اوندانسترون،متوکلوپرامید،هیوسین و دگزامتازون در عمل جراحی کاتاراکتپیش-31

 .08زمستان  – 4شماره  –دوره یازدهم  ،Isc فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 پارس یپزشک علوم فصلنامه تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی-33
8113-3001 

 

http://jmj.jums.ac.ir/browse.php?a_id=535&sid=1&slc_lang=fa
http://jmj.jums.ac.ir/browse.php?a_id=535&sid=1&slc_lang=fa
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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

 دزفول 3104 کاتاراکت بررسی میزان بروز درد ناحیه اپی گاستر پس از بیهوشی با الرنژیال ماسک در عمل جراحی-3

 

 طرح های تحقیقاتی

حنجره ای با لوله گذاری داخل تراشه جهت تهویه بیماران در وضعیت دمر جهت عمل های  -مقایسه استفاده از ماسک حلقی-3
 3108کیست پیلونیدال

 3101مقایسه اثر میدازوالم و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپاینال -8

شیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه  -1
 3101علوم پزشکی جهرم

 با یهوشیب از پس گاستر یاپ هیناح درد بروز زانیم بر لیفنتان ل،یسوفنتان ل،یالفنتان ل،یفنتان یرم یدارو چهار ریتاث ی سهیمقا -4
 3104کاتاراکت یجراح عمل در ماسک الیالرنژ

 3104پوست راه از هیکل سنگ برداشت عمل در یعموم یهوشیب با ینخاع یحس یب عوارض سهیمقا -5

 

 پايان نامه     
 
 ستیدمر جهت عمل ک تیدر وضع مارانیب هیداخل تراشه جهت تهو یبا لوله گذار یحنجره ا یاستفاده از ماسک حلق سهیمقا-3

 3108دالیلونیپ

 3104پوست راه از کلیه سنگ برداشت عمل در عمومی بیهوشی با نخاعی حسی بی عوارض مقایسه -8

3104ساله 1-1 کودکان در یریگ رگ از یناش درد یرو بر فکر انحراف ریتاث زانیم یبررس -1  

به  دانشگاه  بیمارستان های آموزشی وابستهشیوع عوارض پس از خارج کردن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بزرگساالن در  -4

3104علوم پزشکی جهرم  
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  داوری پايان نامه

 3108دالیلونیپ ستیک یها عمل جهت دمر تیوضع در مارانیب هیتهو جهت یا حنجره - یحلق ماسک از استفاده -3

 3108یبردار لوزه عمل از بعد درد کاهش در نیکتام و نیواکائیبوپ یدارو دو زنالیانس پره یموضع قیتزر اثر زانیم سهیمقا -8

 3108یجراح عمل از پس لرز کاهش در یعموم یهوشیب نیح در نیکتام یدیور داخل قیتزر ریتاث یبررس -1

 ینخاع یحس یب در شده متولد نوزادان اپگار و مادران برفشارخون %1 استارچ لیات یدروکسیه و نیسال نرمال اثر سهیمقا -4
 3104یانتخاب نیسزار در

 3104ایبیت و فمور یارتوپد اعمال از بعد درد بر سولفات ومیزیمن و پاراستامول یدارو دو اثر یبررس -5

 3104  خردساالن و نیبالغ یاشک یمجرا انسداد درمان در nunchaku استنت یبخش اثر یبررس -1

 مارستانیب در آن از یناش ریم و مرگ زانیم و درمان نحوه ، بالنت یتروما در یشکم داخل یزیخونر علل یفراوان یبررس -3
 3101گذشته سال ده در جهرم هیمانیپ

 یارتوپد یجراح عمل در ینخاع یحس یب روش در نییوکایبوپ به لیسوفنتان افزودن با یدرد یب زانیم ی سهیمقا -3
 3101یتحتان اندام یشکستگ

 3101نالیاسپا روش با نیسزار عمل نیح و قبل اضطراب کاهش در نیدیکلون و دازوالمیم اثر سهیمقا -0

 از قبل نالیاسپا یحسیب تحت یانتخاب نیسزار از بعد استفراغ و تهوع وعیش کاهش در دگزامتازون و اندانسترون اثر سهیمقا -31
 3101ناف  بند بستن

 

 کارشناسی پايان نامه 

مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپیوکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام  -3
 3103تحتانی

 بستن از قبل نالیاسپا یحسیب تحت یانتخاب نیسزار از بعد استفراغ و تهوع وعیش کاهش در دگزامتازون و اندانسترون اثر سهیمقا -8
 3103ناف  بند

 3108نییارکا با اقدام نیاول در  85G , 81G , 83G دلین سه با ینخاع یحسیب نالیاسپا عوارض سهیمقا-1

 3108یعموم یهوشیب تحت مارانبی در کاتاراکت عمل از بعد درد بر/.% 5نییتتراکا یموضع قطره اثر یبررس-4

 هی  مانیپ مارستانیاز آن در ب یناش ریمرگ و م زانیبالنت ، نحوه درمان و م یدر تروما یداخل شکم یزیعلل خونر یفراوان یبررس-5

 3108جهرم در ده سال گذشته

 در ینخاع یحس یب در شده متولد نوزادان اپگار و مادران برفشارخون %1 استارچ لیات یدروکسیه و نیسال نرمال اثر سهیمقا-1
 3108یانتخاب نیسزار
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 کارشناسی طرح 

مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپیوکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام  -3
 3103تحتانی

 بستن از قبل نالیاسپا یحسیب تحت یانتخاب نیسزار از بعد استفراغ و تهوع وعیش کاهش در دگزامتازون و اندانسترون اثر سهیمقا -8
 3103ناف  بند

قبل از بستن  نالیاسپا یحسیتحت ب یانتخاب نیتهوع و استفراغ بعد از سزار وعیاثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش ش سهیمقا-1
 3103بند  ناف

 3108نییارکا با اقدام نیاول در  85G , 26G , 27G دلین سه با ینخاع یحسیب نالیاسپا عوارض سهیمقا-4

 3108یعموم یهوشیب تحت مارانیب در کاتاراکت عمل از بعد درد بر/.% 5نییتتراکا یموضع قطره اثر یبررس-5
 هیمانیپ مارستانیب در آن از یناش ریم و مرگ زانیم و درمان نحوه ، بالنت یتروما در یشکم داخل یزیخونر علل یفراوان یبررس-1

 3108گذشته سال ده در جهرم
 در ینخاع یحس یب در شده متولد نوزادان اپگار و مادران برفشارخون %1 استارچ لیات یدروکسیه و نیسال نرمال اثر سهیمقا-3

 3108یانتخاب نیسزار
 3108نیسزار عمل در ینخاع یحس یب از بعد و نیح لرز بروز از یریشگیپ بر نیکتام متفاوت یدوزها با نیپتد سهیمقا -3

 3108خردساالن و نیبالغ یاشک یمجرا انسداد درمان درmasterka(nan chuka )) استنت یبخش اثر یبررس -0

 3104بررسی اثر دو داروی پاراستامول و منیزیوم سولفات بر درد بعد از اعمال ارتوپدی اندام  تحتانی شکم -31

 3104بررسی مقایسه دو داروی  پره گابلین و مالتونین جهت کنترل درد در سنگ شکن ضربه ای برون اندامی-33

 3104کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش بی حسی اسپاینالمقایسه اثر مالتونین و -38

بررسی تاثیر دوزهای مختلف پره گابالین بر بروز تهوع و استفراغ در اعمال جراحی ارتوپدی در بیمارستان پیمانیه جهرم در سال -31

3104 

 3104ایبیت و فمور یارتوپد یجراح عمل از پس یدرد یب در ینخاع داخل نیواکائیبوپ با همراه نیمدتومد دکس زیتجو ریتاث-34
 به کاتاراکت عمل نیح در یهوشیب ینگهدار یبرا یمصرف پروپوفول زانیم کاهش بر/.% 5 نییتتراکا یموضع قطره اثر یبررس -35

 3101یعموم یهوشیب تحت مارانیب در کویف روش
 یمطهر مارستانیب درمانی آموزشی مرکز در نیسزار ازعمل پس و  نیح اضطراب درکاهش یخوراک نیگابال پره اثرات یبررس -31
 3101 سال در
 3101یارتوپد یجراح عمل تحت مارانیب در عمل از پس درد کاهش زانیم بر نیکتام نییپا یدوزها سهیمقا -33
 استاد مارستانیب به کننده مراجعه   ینیسزار مارانیب ینخاع یحس یب در نیواکائیبوپ به میزیمن سولفات افزودن ریتاث یبررس -33

 3101 سال در جهرم یمطهر
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 داوری کتاب

 کتاب مربوط به آقای عباسی )مربی دانشکده پرستاری( 

 برگزاری کارگاه  
 / مرگ مغزیCPRکارگاه 

 

 
 


