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 سوابق پژوهشی

 مقاالت :
 

 –4شماره  –فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ، دوره دهم  ,امتحان های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویاناثر -1

 11زمستان 

2-Spinal pethidine and shivering for elective caesarean section, Anaesth Intensive Care. 2013 

Nov;41(6):805, ISI. 

3-Importance of maternal body temperaturerecording after injection of meperidineduring spinal 

anesthesia in patientsundergoing cesarean section: an offeringfor conducting clinical studies, 

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, 2014, ISI . 

4-Natural immunity against haemophilus influenza type B insplenectomised Beta-thalassaemia 

children, Pakistan journal of biological sciences,  نوع دوScpous, 2014. 

5-Mucormycosis after scorpion sting: case report,1392, MAYCOSES, 18 MAR 2013 ISI. 

6-Antishivering effect of low dose meperidine in caesarean section under spinal anesthesia: A 

randomized double-blind placebo-controlled trial, International Journal of Pharmacology , 2013, 

ISI. 

شماره  –دوره دهم  ،ISC فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، اثر امتحان های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان-7

 .11زمستان  –4

8-Mucormycosis after scorpion sting: case report, MAYCOSES, 18 MAR 2013, ISI. 

9-Spinal pethidine and shivering for elective caesarean section, Anaesth Intensive Care. 2013 

Nov;41(6):805., Nov 2013, ISI. 

10-Antishivering effect of low dose meperidine in caesarean section under spinal anesthesia: A 

randomized double-blind placebo-controlled trial, International Journal of Pharmacology . 

2013,ISI. 

11-Prevalence of Human T-Lymphotropic Virus Among High Risk Patients:A Cross-Sectional 

Study in Jahrom, Southern, Iran2015 apr 13,kasmera 43 (1). 

12-MICRONUTRIENT  STATUS OF COPPER IN HEMODIALYSIS PATIENTS, 2015 

aprInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences 

13-Levels of aflatoxin M1 in different types of milk collected in Jahrom, Iran, winter-spring 

2013, 2015 apr, American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 

 14، تابستان  تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی-14

 فصلنامه علوم پزشکی پارس

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24180725
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=3900148201&origin=recordpage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24180725
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=3900148201&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=6500153244&origin=recordpage
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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15-Importance of maternal body temperaturerecording after injection of meperidineduring spinal 

anesthesia in patientsundergoing cesarean section: an offeringfor conducting clinical 

studies,REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA2014, ISI. 

16-No Association Between Antiphosphatidic Acid Antibodies And Myocardial 

Infarction,KASMERA JOURNAL FORMAL ACCEPTANCE LETTER,  5112 , ISI. 

 

17-Intravenous Aminophyline Prevents Post Dural Puncture HeadacheIn Women Undergoing 

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

ACCEPTANCE LETTER,  5112 , ISI. 

 

18-Natural immunity against Haemophilus influenza type B in splenectomised Beta-thalassaemia 

children, Pakistan journal of biological 2014sciences, 2014, pubmed. 

 

19-The Prophylactic Effect of Honey on Common Cold, Quran Med, May 2014, 

indexcopernicus 

 

20-Human T-Lymphotropic Virus Type I/II Virus Among Blood Donors:A Cross-Sectional 

Study, South of Iran, Jokull journal,2015, ISI. 

21-Evaluation Of Aflatoxin M1 Contamination In Consuming Milk, Jokull journal, 2015,ISI. 

 

22-Anti-Phosphatidylcholines and Anti-phosphatidylethanolamine Antibodies in ST elevated 

versus non-ST elevated Acute Myocardial Infarction, Journal of Novel Applied Sciences, 2015. 

 

23-Kisspeptin Level In Women With GDM,Jokull journal, 2015 ISI. 

24-Hepatic Histopathologic Side Effect Of Atorvastatin In Rats Jokull journal, 2015, ISI. 

25- The effect of paracetamol on the level of drug use during and after orthopedic surgery of the 

upper limb, فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم  1394. 

 

 شركت در كنگره و سخنرانی

 کنگره داخلی

1-Single-shot intrathecal Meperidine for intraoperative Shivering of Caesarean Section under 

Spinal Anaesthesia 1631جهرم-سومین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب   

 دزفول 1631 کاتاراکتبررسی میزان بروز درد ناحیه اپی گاستر پس از بیهوشی با الرنژیال ماسک در عمل جراحی -2
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3- comparison of analgesia of sufentanil  with and without added to bupivacaime in orthopedic 

surgery anesthesia in lower extremities fractures, imamia Medies international 8th international 

Conference. 2015.iran 

اولین کنگره  ،نخاعی حسی بی با انتخابی سزارین عمل تحت باردار های خانم استفراغ و تهوع روی بر میدازوالم و پروپوفول داروی دو تاثیر مقایسه -4

 .1914،دانشگاه علوم پزشکی دزفولدانشجویی 

5- Comparison analgesia of Sufentanil with and without added to Bupivacaine in orthopedic 

surgery using spinal anesthesia in lower extremities fractures,  کیپزش علوم دانشگاههفتمین کنگره دانشجویی  

اهواز شاپور جندی 1393. 

 

 طرحهای تحقیقاتی

استفراغ خانم های باردار  تحت عمل سزارین انتخابی با بی حسی مقایسه تاثیر دوز پایین میدازوالم و پروپوفول روی تهوع و -1
 1631نخاعی قرار گرفته اند

مقایسه ی میزان بی دردی با و بدون افزودن سوفنتانیل به بوپیوکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام  -2
 1632تحتانی

 بستن از قبل اسپاینال بیحسی تحت انتخابی سزارین از بعد استفراغ و تهوع شیوع کاهش در دگزامتازون و اندانسترون اثر مقایسه -6
 1632ناف  بند

 1632بررسی مقایسه میزان اضطراب کودکان هنگام ورود و خروج از اتاق عمل با و بدون حضور مادر -1

 1636حسی نخاعی در عمل سزارینمقایسه پتدین با دوزهای متفاوت کتامین بر پیشگیری از بروز لرز حین و بعد از بی -5

بررسی تاثیر افزودن سولفات منیزیم به بوپیواکائیندر بی حسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان استاد مطهری -1

 1636جهرم در سال 

بیمارستان مطهری در  بررسی اثرات پره گابالین خوراکی در کاهش اضطراب حین و پس از عمل سزارین در مرکز آموزشی درمانی-3

 36سال 

 1636مقایسه اثر میدازوالم و کلونیدین در کاهش اضطراب قبل و حین عمل سزارین با روش اسپاینال-1

 جهرم هیمانیپ مارستانیب به کننده مراجعه یارتوپد مارانیب در یدرد یب مدت طول بر ینخاع اخل د دازوالمیم افزودن ریتاث یبررس-3

 31 سال در

 بخش در فقرات ستون یجراح عمل از پس یدردر یب زانیم در یعضالن متادون به نسبت یدیور کتورالک ریتاث سهیمقا-11

 1631هیمانیپ مارستانیب یجراح
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 یجراح عمل تحت مارانیب در عمل از پس درد و عمل از قبل اضطراب کاهش در نیگابل پره و نیدیکلون ریتاث یا سهیمقا یررسب-12
 31 سال در مانهیپ مارستانیب در نالیاسپا یحس یب روش به یتحتان اندام یارتوپد

 پوست طریق از کلیه سنگ برداشتن عمل در عمومی هوشیبی با نخاعی حسیبی عوارض مقایسه -16

 بررسی مقایسه پروپوفول و تیوپنتال سدیم در کاهش فشار داخل چشمی در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت -11

 پایان نامه     

 
با بی حسی  مقایسه تاثیر دوز پایین میدازوالم و پروپوفول روی تهوع و استفراغ خانم های باردار که تحت عمل سزارین انتخابی-1

1631نخاعی قرار گرفته اند  

مقایسه ی میزان بی دردی با افزودن سوفنتانیل به بوپیوکایین در روش بی حسی نخاعی در عمل جراحی ارتوپدی اندام  -2

 1632تحتانی

قبل از بستن  نالیاسپا یحسیتحت ب یانتخاب نیتهوع و استفراغ بعد از سزار وعیاثر اندانسترون و دگزامتازون در کاهش ش سهیمقا-6

 1632بند  ناف

 جراحی بخش در فقرات ستون جراحی عمل از پس دردی بی میزان  در عضالنی متادون به نسبت وریدی کتورالک تاثیر مقایسه -1
 1631پیمانیه بیمارستان

 
  تحتانی اندام ارتوپدی جراحی عمل تحت بیماران در عمل از پس درد و عمل از قبل اضطراب کاهش در گابلین پره و کلونیدین  تاثیر ای مقایسه بررسی-5

 1631 سال در پیمانیه بیمارستان در اسپاینال حسی بی روش به

1636در سال  یمطهر مارستانیدر مرکز آموزشی درمانی ب نیو پس ازعمل سزار  نیدرکاهش اضطراب ح یخوراک نیاثرات پره گابال یبررس -1  

  داوری پایان نامه

 خون فشار افت از یریشگیپ یبرا نیسزار یجراح عمل در ینخاع یحس یب از قبل نیافدر یجلد ریز قیتزر اثر یبررس -1

 1632کیستمیس

 ستیک عمل جهت دمر تیوضع در مارانیب هیتهو جهت تراشه داخل یگذار لوله با یا حنجره یحلق ماسک از استفاده سهیمقا-2

 1632دالیلونیپ

 یهوشیب تحت مارانیب در هیقرن زخم جادیا از یریجلوگ در یچشم پماد و چسب نوار ، مرطوب گاز از استفاده روش سه سهیمقا-6

 1632یعموم
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 1631پوست راه از هیکل سنگ برداشت عمل در یعموم یهوشیب با ینخاع یحس یب عوارض سهیمقا -1

 1631ایبیت و فمور یارتوپد اعمال از بعد درد بر سولفات ومیزیمن و پاراستامول یدارو دو اثر یبررس-5

 1631نییارکا با اقدام نیاول در 23Gو21Gو25G دلین سه با ینخاع یحس یب عوارض سهیمقا-1

 دانشگاه  به وابسته یآموزش یها مارستانیب در بزرگساالن در آن با مرتبط عوامل و تراشه لوله کردن خارج از پس عوارض وعیش-3

 1631جهرم یپزشک علوم

 1631نالیاسپا یحس یب روش با ویالکت نیسزار عمل نیح و قبل اضطراب کاهش در نیدیکلون و نیمالتون اثر سهیمقا-1

 1636ینخاع یحس یازب پس  لرز از یریشگیپ در اندانسترون و نیدیپت اثر سهیمقا -3

 از بعد یکاوریر و یفوقان اندام یارتوپد یجراح عمل نیح مخدر مصرف زانیبرم(  یدیور پروپاستامول)  آپوتل ریتاث یبررس -11

 1636عمل

 در جهرم شهر یمارستانهایب در تهیلیاستر اصول یاستانداردها تیرعا ی نهیزم در عمل اتاق پرستاران و پزشکان عملکرد سهیمقا -11

 1636       1631 سال

 1636نالیاسپا روش با نیسزار عمل نیح و قبل اضطراب کاهش در نیدیکلون و دازوالمیم اثر سهیمقا -12

  برگزاری كارگاه 
 
 16/5/36نحوه کار با دستگاههای تنفس مصنوعی-1
 5/1/36بیهوشی در یورولوژی-2
 و پرستاران انیدانشجو یبرا  CPRکارگاه  سیتدر-6
 پرستاران یبرا  یهوشیب یاموزش از دستگاه ها کارگاه-1
 پرستاران یبرا ICUدر  ژهیو یمراقبت ها کارگاه-5

 
 

 سایر فعالیتهای پژوهشی 

 داوری مجالت:
 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم –داور مجله علمی -1


