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oprMو ژن های  QNRدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان جهرم به روش فنوتیپی و مولکوالر
داوری پایان نامه
-1

بررسی نتایج آزمایشات مدفوع در کودکان ثبت نام شده درکودکستانهای شهر جهرم درسال تحصیلی 82-83

کارشناسي پایان نامه
بررسی ارتباط سطح فرتین هیپوکلسمی ....مربوط به خانم مریم جهرمی1384
داوری طرح
-1بررسی چگونگی اتصال داروی دانومایسین به آلبومین سرم1385
-2

مقایسه سنگ شکنی کلیه از راه پوست  PCNLبادو روش بیحسی موضعی و بیهوشی عمومی1384
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-3

بررسی هیپو تیرو ئیدیسم دربیماران تاالسمی ماژور شهرستان جهرم در سال 1384

-4

بررسی سرولوژیکی شیوع هپاتیت  Cدر بیماران مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بخش تاالسمی جهرم1384

-5

مقایسه نتایج وعوارض نفروستولیتوتومی از راه پوست بادوروش بیحسی نخاعی و بیهوشی عمومی1384

داوری مقاله
-1بررسی اعتباری شاخص های متمایز کننده در افتراق بتاتاالسمی مینور از کم خونی فقر آهن1386
-2ارزیابی وضعیت روی در دانش آموزان دبستانی شهرستان نی ریز 1386
-3بررسی شیوع عوامل موثر بروزن کم زمان تولد در شهرستان جهرم در سالهای  1384و 1386 1385
-4ارز یابی درونی گروه اطفال دانشکده جهرم و تاثیر آ ن بر کیفیت آموزش1387
-5ارزیابی وضعیت روی در دانش آموزان دبستانی شهرستان نی ریز 1387
-6ارزیابی وضعیت روی در دانش آموزان دبستانی شهرستان نی ریز 1387
-7اثر درمانی گیاه پونه بر اسهال حاد غیر باکتریال کودکان ،یك مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور1387
-8بررسی شیوع عوامل موثر بروزن کم زمان تولد در شهرستان جهرم در سالهای  1384و 1387 1385
 -9بررسی مقایسه ای میزان فشارخون در ارتباط با مقایسه دو تکنیك بیهوشی( از طریق الرنژیال ماسك و لوله گذاری تراشه) بر
میزان فشارخون1387
-10شیوع مقاومت چند دارویی در میان اشرشیا کولی و گونه های کلبسیال پنومونیه تولید کننده بتاالکتاماز وسیع الطیف1387
-11بررسی فشارخون و عوامل مؤثر بر افزایش آن در افراد  30تا  59ساله شهر جهرم1387
-12بررسی شیوع عوامل موثر بروزن کم زمان تولد در شهرستان جهرم در سالهای  1384و 1387 1385
-13اثر درمانی گیاه پونه بر اسهال حاد غیر باکتریال کودکان ،یك مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور1387
برگزاری کارگاه :
-1مقاله نویسی1387

سایرفعالیتهای پژوهشي
گواهی ارائه پوستر در دهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران  80/10/15لغایت 80/10/19
-1
گواهی شرکت در کنگره بیماریهای کلیه زاهدان  80/12/22-20و ارائه پوستر
-2
یازدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارائه مقاله
-3
پذیرش مقاله در مورد بیوسی کلیه در کودکان در چهاردهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان که از تاریخ
-4
81/7/ 20-25
 83/9/و ارائه  2مقاله گواهی شرکت در هفدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی بیماریهای کلیه و فشارخون
-5
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