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87-89بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های عامل عفونت ادراری در شهرستان جهرم طی سالهای -9  
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 بررسی نظر وعملکرد مادران درباره قنداق کردن نوزادان -21

1392مرجع در نوجوانان شهر جهرم ، یو صدکها یچاق وعیش یبررس -22  

 1392نان  شهر جهرممرجع در نوجوا یصدکها هیخون و ته یپرفشار وعیش یبررس -23
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 1384بررسی ارتباط سطح فرتین هیپوکلسمی ....مربوط به خانم مریم جهرمی
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بررسی مقایسه ای میزان فشارخون در ارتباط با مقایسه دو تکنیك بیهوشی) از طریق الرنژیال ماسك و لوله گذاری تراشه( بر -9
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