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ساله مراجعه كننده به كلينيک دانشگاه  5 -15بررسي شيوع عفونت استرپتوكوكي گلو و مقاومت آن به پني سيلين در كودكان  -1
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فاطمه  –)مريم معتمدي  – 83رم در سال بررسي ميزان شيوع عفونتهاي انگلي ژيارديا و آسيب در كودكان مدارس ابتدايي در جه -2
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 (78 –)اقدس شادمهر  –سرم با عوارض قلبي در بيماران بخش كوليز ) تاالسمي ماژور(   Igارتباط سطح  -3
ب )خانم انتظاري نص –بررسي شيوع هيپوتيروئيديسم و هيپوپارائيديسم در بيماران تاالسمي در طول يكسال در شهرستان جهرم  -4
 ( 78 –طاهره حسيني  –
 – 83(در بيمارستان در بيماران بخش كوليز بيمارستان مطهري جهرم در سال  IDDMبررسي ميزان شيوع ديابت نوع اول ) -5

 ( 74 –)آنيتا قرباني 
جهرم در  مقايسه سطح سرمي فرتين در بيماران تاالسمي درمان شونده با كاهنده هاي خوراكي ويا تزريقي آهن خون،درشهرستان-6
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ساله مراجعه كننده به كلينيک دانشگاه  5 -15بررسي شيوع عفونت استرپتوكوكي گلو و مقاومت آن به پني سيلين در كودكان  -13
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 1394سال در جهرم شهر ادراري عفونت به مبتال ساله 13 تا ماهه 1 كودكان در جنتامايسين دوزي تک درمان بررسي-15
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 84-85ساله شهرستان جهرم درسال  15تا6بررسي شيوع آلودگي هاي انگلي روده اي در كودكان  -3

 1389سال5تعيين ميزن مصونيت نسبت به هموفيلوس آنفوالنزا دركودكان كمتر از  -4
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 1393جهرم شهر در ماژور يبتاتاالسم مارانيب در هيكل عملكرد يبررس -16

 

 ارشناسی پایان نامه ك

 1391بررسي عملكرد كليه در بيماران بتاتاالسمي ماژور در شهر جهرم-1

    يبستر هفته 1 حداقل مدت به كه نوزادان ژهيو يها مراقبت بخش در يبستر نوزادان در يرو و مس يسرم سطح يبررس -2
 1393اند بوده

 

 داوری طرح 

 1384لمبيابررسي سطح سرمي عناصر كمياب در بچه هاي آلوده به ژيارديا -1
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 1383در بيماران همودياليزي Cبررسي سرولوژيكي هپاتيت  -2

 1383استفاده از اسباب بازي هاي دارو رسان مربوط به دكترنجات الهي و زال زاده -3

درخانمهاي مبتال به مسموميت حاملگي و ارتباط آن با ميزان بروز و شدت مسموميت   G6PDبررسي كمبود آنزيم -4
 1383حاملگي

 كارشناسی طرح

 1391بررسي عملكرد كليه در بيماران بتاتاالسمي ماژور در شهر جهرم-1

 دانشگاه به وابسته يمارستانهايب به كننده مراجعه باردار زنان در آن با مرتبط عوامل و وميمكون ونيراسيآسپ سندروم وعيش يبررس -2
 1392جهرم يپزشك علوم

 1392تولد كم وزن و( يحاملگ16-20 يها هفته) يحاملگ دوم ماهه سه نيتوپروتئيف آلفا يمادر سرم سطح نيب ارتباط يبررس -3

 ژهيو مراقبت بخش در يبستر نوزادان در ينوزاد سيسپس با دروژنازيده فسفات-6- گلوكز ميآنز يكم سطح ارتباط يبررس-4

 1392نوزادان

 1392جهرم شهرستان يمطهر مارستانيب در شده متولد نوزادان سيپن طول با چهارم به دوم انگشت طول نسبت يهمراه يبررس-5

 يصعود ريغ و( ST Elevation MI) يصعود  ST قطعه با يقلب سكته به مبتال مارانيب در يسرم 3 نيپنتراكس زانيم سهيمقا-6

Non ST EMI1392  

 1392داريپا و داريناپا يصدر نيآنژ به مبتال مارانيب در 3 نيپنتراكس يسرم زانيم سهيمقا-7

سزارين ( درزايشگاه بيمارستان مطهري جهرم در سال -بررسي همراهي راهكارهاي مقابله اي درد با فراواني نوع زايمان )  طبيعي -8
1394   

 1394طراحي نرم افزار فارسي آموزشي اطلس نوار قلب از موارد غير طبيعي  قابل استفاده بر روي كامپيوتر و تلفن همراه -9

 بوده يبستر هفته 1 حداقل مدت به كه نوزادان ژهيو يها مراقبت بخش در يبستر نوزادان در يرو و مس يسرم سطح يبررس -10
 1393اند

 استات نيپتورليتر آمپول تزربق  از پس(  بروميف)  وميم به مبتال زنان در يومكتوميم يجراح عمل به ازين زانيم يبررس -11
 1393(ليدكاپپت)

 هيمانيپ مارستانيب به كننده مراجعه مارانيب ريوم مرگ در آن ريتاث و يصدر نهيس قفسه نافذ ريغ و نافذ يتروماها يفراوان يبررس -12
 1393رياخ سال ده در جهرم
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 1393 سال در جهرم شهرستان خواران ريش در HBV ونيناسيواكس به يپاسخده زانيم يبررس -13

 

 


