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دکتر کاظم کاظم نژاد، دکتر سیامک  1386
، دکتر  ییقورچا يدکتر ارازبرد،یرجائ

یمحمدحسین تازیک  

یک  دنبال تزریق پروپوفول نوعاثر لیدوکائین در کاهش درد به   
 Lipuro درصد    

 تاثیر داروي ترانکسامیک اسید در کاهش خونریزي در عمل جراحی کنارگذر عروق کرونر دکتر کاظم کاظم نژاد،دکتر محمد قرقره چی 1385
  دکتر محمد قرقره چی، دکتر کاظم کاظم نژاد 1382

 
شدت فاسیکوالسیون عضالنی و شدت میالژي مقایسه تاثیر دوزهاي متفاوت ساکسنیل کولین روي 

 بعد از عمل
سید علی موسوي - دکتر کاظم کاظم نژاد 1391

امین حسن زاد–مهاجر   
بـه  وبررسی تاثیر داروهاي لیدوکائین، تیوپنتال، فنتانیل و نرمال سالین در کاهش بروز شدت درد 

 Fresenius 1٪نوع دنبال تزریق پروپوفول 
 

دکتر سیده -امین حسن زاد -نژاددکتر کاظم کاظم  1391
سید علی موسوي مهاجر -ماهرخ علینقی مداح  

نخاعی در بیماران  اثر فنیل افرین و افدرین در درمان افت فشار خون ناشی از بلوك عصبی به روش داخل مقایسه
 تحت عمل جراحی سزارین



 

دکتر  - محمدرضا قنبري-دکتر عبداهللا عباسی 1383
 کاظم کاظم نژاد

1378- 80طی سالهاي گرگان  شهرستاندر يوزجلدیشمانیل کیولوژیدمیاپ یررس  

دکتر محمد حسین تازیکی،دکتر سید حسن  1386
دکتر کاظم کاظم نژادحسینی خواه،  

  )مورد یک زارش(گ سینوسی آندوسکوپیک جراحی حین در غیرمعمول یافته آنیزوکوریا
 

دکتر کاظم کاظم نژاد دکتر حسین خسروي، 1385 1382- 84آذر گرگان(5در مرکز آموزشی درمانی  فک وصورت يها یشکستگ يالگو   

- دکتر محمد قرقره چی - دکتر عبداهللا عباسی  1384
دکتر  - تبریزي دکتر کاظم کاظم نژاد

 محمدرضا قنبري  

 بررسی میزان تقاضا براي خدمات قابل ارائه بوسیله پزشکان در استان گلستان

اسماعیل حسین زاده، ، يدکتر غالم رضا محمود 1392
ـ  یدکتر محمد عل دکتـر کـاظم کـاظم     ،یوکیل

دکتـر محمـد    ،ينژاد، دکتر محمد رضا محمـد 
دکتـر رحـیم کهنسـال ، زهـرا      ،یحسین تـازیک 

  يهژبر
 

يپرستار بر طول مدت کما در بیماران ضربه مغز يسازمان یافته با صدا یتاثیرتحریک شنوای  

کـاظم   دکتـر کـاظم  -دکتر اراز بردي قورچایی 1384
  نژاد تبریزي

میزان دستیابی کارورزهاي دانشگاه علوم پزشکی گلستان به اهداف آموزشی بخش اطفال از 
  81-82دیدگاه خودشان در سال 

 


