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 -27بررسي عملكرد پرسنل در خصوص رعايت اصول كنترل عفونت در اتاق هاي عمل بيمارستان هاي آموزشي جهرم (مجري)
 -28بررسي ميزان اضهراب امتحان در دانشجويان دانشكده پرستارس و پيرانپزشكي سال ( 91مجري)
 -29بررسي عوامل موثر بر انگيزه تحصيلي دانشجويان اتاق عمل سال ( 91مجري)
 -31بررسي ارتباط منابع مشاوره هنگام بروز مشكل با مشخصات دموگرافيک دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم سال ( 90مجري)
-30بررسي سبک زندگي دانشجويان دختر از نظر اصول پيشگيري از پوكي استخوان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم سال( 90مجري)
 --32مقايسه عملكرد پزشكان و پرستاران در خصوص رعايت اصول كنترل عفونت در اتاق هاي عمل بيمارستان هاي آموزشي جهرم (مجري)
 -33بررسي سبک يادگيري دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم سال (90مجري)
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 -37بررسي مشكالت و عوامل موثر بر افت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جهرم سال (92مجري)
 -38بررسي رفتارهاي پرخهر مرتبط با سالمت در نوجوانان و جوانان  24-05سال شهر جهرم سال (93مجري)
 -39بررسي نگرش و عملكرد خانوارهاي شهري جهرم درباره خوددرماني سال(93مجري)
--41مقايسه نيازها و اولويتهاي آموزشي پزشكان عمومي براساس برنامه آموزشي مدون در سالهاي  84و(87مجري)
 -40تحليل استنادي پايان نامه هاي فارغ التحصيالن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم(مجري)89
 --42بررسي شيوع اسهال هاي ناشي از عوامل باكتريايي بيماريزا در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان مههري شهرسرتان جهررم از تابسرتان
0389تا( .0388مجري)89
 --43ارزيابي عملكرد شغلي پرستاران به روش مشاهده مستقيم مهارت هاي عملي ) (DOPSدر بيمارستان پيمانيه جهرم(همكار)
 -44بررسي علل افزايش وزن در افراد  21تا  75ساله شهرستان جهرم در سال ( .87همكار)
 -45مقايسه بين آگاهي بيماران شهري و روستايي در مورد بيماريهاي رواني(همكار)
 -46بررسي همراهي نوروپتي محيهي ديابتي با طول مدت ابتال به ديابت و كيفيت كنترل قند خون در مبتاليان به ديابت نروع دو در شهرسرتان
جهرم(همكار)

 -47بررسي وضعيت بيماران دچار تروما به قفسه سينه تحت توراكوتومي قرار گرفته بيمارستان نمازي شيراز در سالهاي  86الي (88همكار)
-48تحليل استنادي پايان نامه هاي فارغ التحصيالن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم(مجري)
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 -7تدریس آمار جهت دانشيویان رشته مدیریت صنعتی وبازرگانی دردانشگاه غیرانتفاعی درسال 86
 -8تدریس آمار جهت دانشيویان رشته بهداشت وپرستاري دردانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 87

 -9تدریس آمار جهت دانشيویان رشته مدیریت صنعتی وحسابداري دردانشگاه غیرانتفاعی درسال 87
-10تدریس آمار جهت دانشيویان رشته پرستاري وپزشکی دردانشگاه علوم پزشکی جهرم درنیمسال دوم87
 -10تدریس بهداشت  4جهت دانشيویان پزشکی از سال  87تا کنون
 -11تدریس آمار حیاتی و تيزیه و تحلیل آماري جهت اتاق عمل از سال  87تا کنون
 -12تدریس آمار حیاتی جهت هوشبري از سال  87تا کنون
 -13تدریس آمار حیاتی و کامپیوتروتيزیه و تحلیل آماري جهت دانشيویان بهداشت از سال  87تا کنون
 -14تدریس آمار حیاتی جهت دانشيویان علوم آزمایشگاهی از سال  87تا کنون
 -15تدریس آمار حیاتی جهت دانشيویان ارشد علوم آزمایشگاهی سال94
 -16تدریس تيزیه و تحلیل آماري جهت دانشيویان ارشد علوم آزمایشگاهی سال 94
-17تدریس آمار حیاتی جهت دانشيویان پرستاري از سال  87تا کنون
مدرس کارگاه :
 -1مدرس کارگاه روش تحقیق دانشيویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا و جهرم
 -2مدرس کارگاه نمونه گیري دردانشگاه علوم پزشکی جهرم در طی سالهاي  88تا کنون
 -3مدرس کارگاه آمارتوصیفی وتحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در طی سالهاي  88تا کنون
-4مدرس کارگاه spssجهت اساتید دردانشگاه علوم پزشکی جهرم
 -5مدرس کارگاه spssجهت دانشيویان دردانشگاه علوم پزشکی جهرم

عضویت در کمیته
 -1شوراي پژوهشی
 -2کمیته پیاده سازي استانداردهاي آموزش پزشکی
 -3کمیته پیشرفت تحصیلی
-4عضو کمیته استاندارد سازي
-5عضو کمیته استاد توانمند
 -6عضو کمیته EDC
-7عضو اصلی کمیته تحقیقات سالمت
 -8داور مقاالت ميله علمی پژوهشی جهرم

