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محترم راهنما استاد عنوان  ردیف نام ونام خانوادگی  

کبری دکترخانم  گازهای خون شریانی  ومحدوده طبیعی آن درافراد سالم ایرانی

 قاضی سعیدی

 زهرا ناشر
1 

اعظم زرنعمت  دکترحسن محمدی پیشگیری از حوادث ناگوار اپیدورال زایمانی

 2 کرمانی

از آنها دربزرگساالنداروها واستفاده صحیح پیش  دکتربهمن  

 جهانگیری

 فرخنده فوالدفر
3 

دکترزاهدحسین  احیاء قلبی وتنفسی درنوزادان

 خان

 زهراگودرزی
4 

سیدمرتضی  موسی نیک نژاد مراقبتهای قبل ،ضمن وبعد از بی حسی اسپاینال واپیدورال

 حقیقی فرد
5 

مهین خانم دکتر  ضرورت کاربرد الکتروکاردیوگرام دربیهوشی

 قره باغیان

محسن رفیعیان 

 6 اصفهانی

دکترزاهدحسین  ترانسفوزیون خون کاربرد وعوارض آن درحین بیهوشی

 خان

 امیرمحمد سبحانی
7 

 علی اصغرسروش دکترهوشنگ فهیم بیهوشی ومغز ،اثرگازهای هوشبری برمغز
8 

محمدیدکترحسن  اصول مراقبت ازبیماران تحت کنترل تهویه دهنده های مکانیکی محمدحسین  

 صابری افتخار
9 

آمادگیهای قبل ومراقبتهای ضمن وبعد از عمل جراحی اعصاب 

 )کرانیوتومی(

خانم دکتر مهین 

 قره باغیان

حسن فرهمند 

 10 حسن آبادی

بیمار مبتال به هاری در انستیتو 136سداسیون ورانیماسیون  گزارش

1347-1369پاستور ایران ازسال   

 ویدافالحیان دکترحسن محمدی
11 
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 ردیف نام ونام خانوادگی  استاد محترم راهنما عنوان

 فرنوش احمدزاده دکترموسوی زاده تداخالت دارویی دربیهوشی
1 

 منیراسدزندی دکترزاهدحسین خان خطرات تکنیکی درحین کارکردن باوسایل بیهوشی رانیماسیون واتاق عمل
2 

 نسرین انساندوست دکترزاهدحسین خان کنترل بیهوشی دربیماران باچاقی مفرط
3 

 زهرابیدخوش دکترزاهدحسین خان کاربرد داروهای استنشاقی دربیهوشی
4 

 زهرامختاری دکترکورش ریاضی بیهوشی درجراحیهای سرپایی
5 

دربیماریهای کبدی بیهوشی خانم دکتر مهین قره  

 باغیان

 علی استادزاده
6 

دربیمارانعضالنی –انتخاب بلوک کننده های عصبی  عطائ اله اسری  دکترزاهدحسین خان 

 7 نویه

درافزایش فشارداخل جمجمهبیهوشی   شهریاردیارکجوری دکترهوشنگ فهیم 
8 

                                                                      واصول      دربیهوشی    جنبه های تغذیه ای  
  T.P.N     

سیف هادی دکترحسن محمدی  
9 

خانم دکتر مهین قره  فیزیولوژی تنفس وعمل تنفس درحین بیهوشی

 باغیان

 خسروشهبازی
10 

کورش ریاضیدکتر سندرم مندلسون  فرامرزصدیق زاده 
11 

 پرویزعضدی دکترکورش ریاضی کاربرد مخدرها بصورت اسپاینال واپیدورال جهت کنترل درد
12 

خان دکترزاهدحسین بیهوشی درشوک وجراحی تروما  غالمرضاقربانپور 
13 
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 سیروس کدخدایان دکترنادریاسمی بیهوشی درجراحی بالیزر
14 

ناصرکوسه کالنی  دکترموسی نیک نژاد هیپرترمی بدخیم

 15 یزد

 حمید میرحسینی دکترکورش ریاضی عوارض حین بیهوشی
16 

 حبیب مرادی دکترمحمود لنگری روشهای بیهوشی در جراحیهای چشم
17 

لوله گذاری داخل تراشهطریقه  سیدعلی  دکترکورش ریاضی 

 18 محمدمیرحسینی

 فریبرزمهرانی دکترعلی محفوظی بیهوشی درنارسائی حادکلیه
19 
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 ردیف نام ونام خانوادگی  استاد محترم راهنما عنوان

بررسی مقایسه ای تاثیر دو داروی تیوپنتون و پروپوفول بر وضعیت 

تحت اعمال جراحی عمومی، هنگام القای بیهوشی همودینامیکی بیماران 

 در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 آریا اخگرعراقی دکتر جهانگیری

1 

بررسی مقایسه ای غیرتهاجمی وتهاجمی اندازه گیری فشارخون 

وشریانی دربیماران بستری دربخش ای سی یو دریکی ازبیمارستانهای 

 شهرتهران

قره دکتر مهین 

خانم زهرا   باغیان

- منجمد  

 سهیال اورنگ

2 

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بخشهای اورژانس دررابطه بااحیاء 

قلبی وریوی دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 
1372 

دکتر محمد علی 

 ناظمی

 سوسن دادرس

3 

عدم  دریافت وررسی مقایسه ای میزان درد بعد از تانسیلکتومی پیامد ب

سال بستری در یکی از  4-12دریافت اسپری لیدوکائین د ر کودکان 

 بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

  
 

 ساراغفوری دکترکورش ریاضی

4 

بررسی و مقایسه نبض و فشار خون قبل و حین بیهوشی در کودکانی که 

یکه پیش دارو دیازپام به عنوان پیش دارو مصرف کرده اند و کودکان

 مصرف نکرده اند در یکی از بیمارستانهای علوم پزشکی تهران

  
 

اسماعیل دکتر

 دارابی

خانم خدیجه 

 عظیمی

 سکینه وهاب پور

5 

ررسی مقایسه ای تغییرات فشارخون و نبض مادرانی که بوسیله بی ب

.حسی نخاعی و بی حسی اپیدورال تحت عمل سزارین قرار میگیرند  

لیلی خانم دکتر 

 روزبه

اسفندیارآذری ده 

 6 کردی

بررسی مقایسه ای بروز لرزش های عضالنی ناشی از سوکسنیل کولین 

در مادران تحت عمل جراحی سزارین بر حسب مصرف یا عدم مصرف 

گاالمین به عنوان پیش درمانی در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 حسین باقری دکتر لیلی روزبه

7 

مقایسه ای اثرات تزریق وریدی کتامین و پروپوفل بر میزان ررسی ب

تغییرات فشار خون در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی در یکی از 

 بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیدمسعود  دکتر علی هنرمند

 8 حسینی
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بررسی مقایسه ای مدت زمان بازگشت از بیهوشی عمومی در   

آموزش و بدون آموزش قبل از عمل جراحی در بیمارستان بیماران با 

     منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر زاهد حسین  

 خواه

محمدحسینی 

 9 روزبهانی

ررسی مقایسه ای میزان بروز عوارض داروهای بیهوشی در بیماران ب

تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی در بیمارستان منتخب دانشگاه 

تهرانعلوم پزشکی   

دکتر محمود 

 کنگری

سیدرضارشیدی 

 10 زاویه

ررسی وضعیت بیماران در اتاق ریکاوری متعاقب بیهوشی عمومی با ب

کاربرد آتراکوریوم در استفاده و عدم استفاده از آنتاگونیست داروهای 

عضالنی رقابتی در بیمارستان منتخب دانشگاه  – مسدود کننده عصبی

 علوم پزشکی تهران

روزبهدکتر لیلی   عزیزاله گروسی 

11 

بررسی مقایسه ای میزان تغییرات فشار داخلی کره چشم دربیماران 

تحت جراحی کاتاراکت بااستفاده از دوروش بیهوشی عمومی وبیحسی 

 موضعی

محمدعلی دکتر

 ناظمی

سیدابراهیم 

 12 هاشمی
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استاد محترم  عنوان

 راهنما

 ردیف نام ونام خانوادگی 

هنگام القای بیهوشی  – تغییرات عالئم حیاتیبررسی مقایسه ای 

وریدی با دو داروی تیوپنتال و کتاالر در کودکان تحت عمل جراحی 

1372انتخابی در یکی از بیمارستانهای علوم پزشکی تهران   

مرتضی دکتر

خانم فطوره  صدری

- چی  

 قبادخاموشی

1 

لرزهای بررسی مقایسه ای تاثیر دو داروی پتدین و فنتانیل بر درمان 

بعد از عمل در بیماران تحت اعمال جراحی شکمی با بیهوشی عمومی 

 در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 بختیارعلیزاده دکترمهرآئین

2 

بررسی مقایسه ای تغییرات همودینامیک و الکتروکاردیوگرام قبل و بعد 

ت اعمال از دمیدن دی اکسید کربن به حفره صفاقی در بیماران تح

جراحی الپاروسکوپی با بیهوشی عمومی در بیمارستان منتخب دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران

 محمدرضامیرصابری دکترلیلی روزبه

3 

بررسی مقایسه ای اثرات دو داروی آتراکوریوم و دی توبوکورارین بر 

ق سوکسی نیل کولین و تزری از پس عضالنی پیشگیری از لرزش و درد 

ناشی از آن پس از عمل در بیمارانیکه تحت عملهای درد عضالنی 

جراحی زنان قرار میگیرند در یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه 

1373علوم پزشکی تهران در سال   

 فوزیه شریفی دکترلیلی روزبه

4 

بررسی مقایسه ای اثرات همودینامیکی دو داروی پانکرونیوم و 

شه، در بیمارانی که تحت عمل سوکسامتونیوم بدنبال لوله گذاری ترا

جراحی زنان قرار میگیرند در یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه 

1373علوم پزشکی تهران در سال   

مولودفرمهین  دکتر لیلی روزبه

 فراهانی
5 

بررسی و مقایسه تغییرات نبض و فشارخون دو داروی تیوپنتال و 

عمل جراحی قلب و  میدازوالم در هنگام القای بیهوشی بیماران تحت

 عروق در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر مهین 

 قره باغیان

 محمدصوفی آبادی

6 

بررسی مقایسه ای تاثیر در پریدول و پرومتازین در پیشگیری از تهوع 

و استفراغ بعد از عمل در بیماران تحت عمل استرابیسم با بیهوشی 

 ارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهرانعمومی در یکی از بیم

  
 

دکتر محمد علی 

 ناظمی

 نرگس بابادی نیا

7 



 

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بیهوشیعناوین پایان نامه   

 

 

بررسی میزان تغییرات پتاسیم سرم پس از تزریق ساکسینل کولین 

دانشگاه  دربیماران همودیالیزیحین عمل پیوند کلیه دربیمارستانهای

  علوم پزشکی شهر تهران 

 حسین کریمی دکترمهرآئین

8 

تاثیر فنی توئین در پیشگیری ازعارضه پرش عضالنی  بررسی میزان

ناشی از تزریق ساکسی نیل کولین در القای بیهوشی عمومی در یکی از 

 1373بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

  
       

مهرآئیندکتر حمیراصفرعلی  

 بنکدار
9 

افدرین در بررسی مقایسه ای اثر تزریق وریدی کریستالوئید با 

 تحت بیماران در نخاعی حسی بی حین در فشارخون پیشگیری از افت

 به وابسته زایمان و زنان بیمارستانهای از یکی در زنان جراحی عمل

1373 سال در تهران شهر پزشکی علوم دانشگاه  

محمدی سهیالشاه خانم لیلی روزبه  

10 

اعمال جراحی بررسی تغییرات قندخون بیماران غیر دیابتیک درحین 

 قلب باز دربیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهران خوئیدکتر ابوالقاسم خلیلی  

 11 دهکردی

بررسی تغییرات گازهای خون شریانی در بیماران تحت جراحی پیوند 

 عروق کرونر

یرج قربان دائی ا

 پور

سیدمحمود خوش 

 12 نشین

بیماران بی هوش بستری در بررسی مقایسه ای گازهای خون شریانی 

 بیمارستانهای منتخب شهر تهران

 هادی جعفریان دکترفاطمه طاهری
13 


