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 سوابق تحصیلی
 -3کارشناسي ارشد بیهوشي از دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -3دکتراي تخصصي علوم اعصاب از دانشگاه تبريز
 رتبه علمی
استاد يار
 سوابق پژوهشی
طرح هاي تحقیقاتي
 .3مقايسه دوتکنیک پین گذاري واستفاده از میني پلیت در شکستگیهاي متاکارپ از نظر دامنه حرکت مفصلي بعدازعمل
 .3بررسي فراواني افکار واقدام به خود کشي در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهاي شهر يزد در سال 3136
 .1بررسي اثر کلونیدين خوراکي بر درد شانه پس از اعمال جراحي الپاروسکوپي
 .3بررسي مشکالت روانپزشکي در افراد مبتال به لیشمانیوز جلدي مرکز بهداشت شهرستان يزد در سال 3136
 .6تاثیر تحريک الکتريکي مغز بر درد واضطراب ناشي از پانسمان سوختگي
 .0تعیین می زان رضايت بیماران از خدمات بیمارستان شهید بهشتي تفت و مقايسه آن با میزان رضايت بدست آمده از فرمهاي رضايت سنجي
بیمارستان
 .7بررسي میزان شیوع انواع سردرد در بیماران بستري بیمارستان هاي شهرستان يزد در سال 3136
 .3بررسي میزان شیوع سندرم پاي بي قرار و ارتباط آن با شاخص هاي بیوشیمیايي خون در بیماران هموديالیزي بیمارستان شهید رهنمون يزد

:راهنمائی پایان نامه ها
عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

ردیف نام و نام خانوادگی

کنترل اضطراب طي درمان اعتیاد

دکتراي پزشکي

مرجان نجفي

1

استفاده از نوروتراپي در درمان اختالالت يادگیري

کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني

زهرا جعفري

2

استفاده از تحريک الکتريکي در درمان اختالل افسردگي

دکتراي تخصصي روانپزشکي

دکتر احسان محمدي

3

مقايسه اثربخشي روش تحريک الکتريکي مستقیم فرا جمجمه اي

دکتراي تخصصي مطالعات اعتیاد

دکتر شهرام قرباني

4

با داروي جايگزين نیکوتین در درمان اعتیاد به نیکوتین
 مقاالت منتشر شده
1.

Breakneck Bradycardia Pursuant to Spinal Anesthesia: A Report of Two Cases (Anesthesia & Clinical Reaserch.USA).

2.

Does Exercise Change Quality of life in Patients with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy? A Randomized
Controlled Trial (ARPN Journal of Science and Technology).

3.

Modern means of media and their impacts on children(Int j clin surg adv.

4.

Generalized Acquired Retarded ejaculation in a young man with opium dependency: A rare case report(Healthmed).

5.

Methadone detoxification: a follow up study(Int j clin surg adv).

6.

Comparison of Urinary Symptoms in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia after Prostatectomy for Prostates
weighted more and less than 50 Grams(Zahedan Journal of Research in Medical Sciences).

7.

Prevalence of Restless Leg Syndrome and the Related Factors in Patients.

8.

under Chronic Hemodialysis(Zahedan Journal of Research in Medical Sciences).

9.

Comparison of several therapeutic modalities such as vitamin e, metformin and ursodeoxycholic acid (udca) for patients
with non alcoholic fatty liver diseases (nafld)

10. Frequency of Suicidal Thoughts and Attempt in Pregnant Women Referred to Four Hospitals of Yazd City, Iran in
2011(ARPN Journal of Science and Technology).
11. Relationship between liver alanine aminotransferase and
severity of coronary artery stenosis in patients with coronary artery disease(Int j clin

surg adv).

12. Cognitive Behavioral Development in Children Following Maternal Postpartum Depression: A Review Article
(Electronic Physician)
13. A Controversy of EEG Loreta and NeuroGuide reports in Obsessive- Compulsive Disorder(Journal of Advance Research
in Applied Science)
14. Evaluation of anesthesia and operating room senior student’s awareness concerning accuracy of cardiopulmonary
resuscitation (Anesthesia and pain)
15. Relation between Helicobacter pylori Infection with Thyroid Autoantibodies in Dyspeptic Patients (Govaresh Journal)
16. Effect of Direct Transcranial Current Stimulation on Pain Intensity of Burn Dressing(Evidence Based Care Journal)

 شرکت در سمینارها وهمایش ها با ارائه مقاله
1.

Relationship between liver alanine aminotransferase and severity of coronary artery stenosis in patients with coronary
artery disease(The European medical students - Hungary)

2.

Breakneck Bradycardia Pursuant to Spinal Anesthesia: A Report of Two Cases()کنگره دانشجويان پزشکي رفسنجان

3.

Postpartum Depression: Children cognitive and behavioral Development: A review of several studies(2th Basic and
clinical Neuroscience congress 2013)

4.

Restraining drug resistance Seizure attacks after Trance cranial direct current stimulation (tDCS): A case report study
(3th
Basic and clinical Neuroscience congress 2014)

5.

Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) on Depression Disorder: A report of

)three cases(3th Basic and clinical Neuroscience congress 2013
Impact of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) on the Anxiety during Treatment of the Opiate Addiction via
)Ultra Rapid Opioid Detoxification (9th International Addiction Science Congress 2015

 کتابها:
آسپرگر و اختالالت طیف اوتیسم

 شرکت درسمینارها وهمایش ها بدون ارائه مقاله
 .3کنگره بین المللي بهداشت درمان ومديريت در حوادث وباليا
 .3همايش سالیانه انجمب بررسي ومطالعه درد در ايران
 .1دومین کنگره بین المللي بیهوشي ومراقبتهاي ويژه.تهران سالن همايش هاي رازي
 .3اولین همايش سراسري تکنولوژي ،ارتباطات وبهداشت روان
 .6سمینار استقرار حاکمیت بالیني در بیمارستانها(مهرماه -36کرمان)
 .0دوره غیر حضوري توانمند سازي کارشناسان وکارکنان نظام سالمت
 .7چهارمین کنگره بین المللي بهداشت درمان ومديريت در حوادث وباليا
 دبیرعلمی وارائه سخنرانی در کار گاهها
 .3کارگاه احیائ نوزاد دانشگاه علوم پزشکي يزد جهت پزشکان عمومي مهرماه 73
 .3کارگاه  CPRوتروما دانشگاه علوم پزشکي يزد بهمن 33
 .1تازه هاي درمان در روانپزشکي ارديبهشت 33
 .3اختالالت اضطرابي اسفند 33
 .6رويکردهاي نوين درماني در نورولوژي و اوتولوژي ارديبهشت 36
 .0بهره گیري از مداخالت الکتريکي در اختالالت اعصاب و روان مرداد 36
 شرکت در کارگاهها
-3کارگاه آموزشي احیا نوزادان
-3کارگاه تحريک الکتريکي مغزي
-1کارگاه شناخت درماني چاقي
-3کارگاه نوروفیدبک عمومي
-6کارگاه ثبت الکتروفیزيولوژيکي تک نورون
 -0کارگاه تحريک مغناطیسي فرا جمجمه اي
-7کارگاه طراحي سوال ويژه اعضائ هیئت علمي
 سوابق اجرائی
-3سرپرست درمانگاه واورژانس بیمارستان فاطمه الزهرامهريز
-3سرپرست تیم بیهوشي بیمارستان شهید بهشتي تفت
-1سوپروايزر آموزشي بیمارستان
-3دبیر کمیته کادر پزشکي بیمارستان
-6عضو مرکز تحقیقات کلینیک درد دانشگاه علوم پزشکي يزد

6.

 داوری مقاالت وکتاب
-3مقاله "بازنمایی ذهنی اعداد در افراد ایرانی"(مجله تازه هاي علوم شناختي)
 -3مقاله "تعامل بین اعداد وتوجه فضایی در افراد ایرانی"(مجله تازه هاي علوم شناختي)
 -1اداره راه هوائي در بیمار مبتال به ترتیکولي گردن(مجله بیهوشي و درد)
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Can Adding Ephedrine to Admixture of Propofol & Lidocaine Overcome Propofol Associated Hemodynamic

)Changes and Injection Pain?( IJAR

 -6عضو هیئت تحریریه

)International Journal of Anesthesiology & Research (IJAR

