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 سابقه فعالیت های پژوهشی: -ب

 :طرح های تحقیقاتی مصوب -1

اسامي همكاران به ترتيب اولويت  تاريخ ارائه عنوان طرح پژوهشي رديف

 )شامل نام متقاضي و سايرين ...(

سمت در ارتباط با 

مجری و فعاليت )

 (همکار

1 

 در تولد زمان کم بروزن موثر عوامل شیوع میزان بررسی
 85و 84 سالهاي در جهرم نشهرستا

 89 سال در جهرم شهرستان
84 

 
 سمیرا رحمانیان ، راضیه زاهدي

 
 مجري

2 
 آن هب مرتبط عوامل و زیردوسال کودکان تغذیه وضعیت بررسی

 86-85 درسال جهرم روستایی و شهري درمراکز
84 

راضیه زاهدي, سیداسماعیل مناقب, سپیده 
 محمدکریمی

 مجري

3 
 اشتیبهد مراکز در زایمان از قبل مراقبتهاي ائهار کیفیت مقایسه
 وجودم مراقبتی استانداردهاي اساس بر روستایی و شهري درمانی

 87سال در جهرم شهرستان در
84 

 لیاسماع دیس ،یسوسن تراب،يزاهد هیراض
 جوزهره صلح ان،یرحمان رایمناقب، سم

 مجري

4 
 درسالمندان آن با مقابله نحوه و خواب اختالالت فراوانی بررسی

 جهرم شهرستان
 همکار سوسن ترابی، لیال شهریاري، راضیه زاهدي 85

5 
 گیري زنو با بارداري از پیش بدنی توده نمایه بین ارتباط بررسی
 درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان در بارداري دوران

 مجري راضیه زاهدي، سمیرا رحمانیان 88

6 

 انمادر در کمکی شیر از استفاده در رموث عوامل فراوانی بررسی
 بهداشتی مراکز به کننده مراجعه سال 2 زیر شیرخوار داراي

 درمانی

 90 سال جهرم شهرستان

90 
 راضیه زاهدي، سمیرا رحمانیان

 
 همکار

7 
سال  60-19بررسی الگوي مصرف مواد غذایی در افراد سالم 

 91-90جامعه شهري در سال 
 همکار یه زاهديسمیرا رحمانیان ، راض 91

8 
سل و تب مالت با استفاده از  یو مکان یزمان يالگو یبررس

 1384( در جنوب استان فارس GIS) ییایاطالعات جغراف ستمیس
 نامه ارشد( انی)پا 1388تا 

90 
سید حمید رضا طباطبایی، راضیه زاهدي، 

 عبدالرضا رجایی فرد، محسن مقدمی
 

 همکار

9 
سنی سرطان پستان در زنان بررسی الگوي بروز اختصاصی 

استان کرمان با در نظر گرفتن تغییرات سیستم ثبت سرطان و 
 )پایان نامه دکتري(1395تا سال  1380ارجاع از سال 

96 
فرزانه ذوالعلی، حسین مولوي، راضیه زاهدي، 
محمد رضا بانشی، علی اکبر حقدوست، رضا 

 ملک افشار
 همکار

10 
دم شهرستان جهرم نسبت به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مر

 کرونا ویروس
98 

نوید کالنی، مرضیه حق بین، راضیه زاهدي، 
 علیرضا عباسی

 همکار

11 
-COVIDبررسی میزان بقاي بیماران مبتال به کرونا ویروس)

 ( در بیمارستان پیمانیه جهرم)یک مطالعه بقاء(19
99 

حمید رضا دولتخواه،حشمت اله شاکري، رحیم 
 باسی، راضیه زاهديرئوفی، علیرضا ع

 همکار

12 

بررسی حساسیت و ویژگی سی تی اسکن قفسه سینه با 

-RTرونوشــت برداري معکوس واکنش زنجیرهاي پلیمراز )

PCRو پروتئین واکنش)C (CRP) 19در بیماران مبتال به کوید 
99 

راضیه زاهدي، وحید رحمانیان، حشمت اله 
 شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی

 
 مجري

13 
در  19تخمین اندازه جمعیت مبتالیان به بیماري کووید 
 شهرستان جهرم به روش بسط شبکه اي

99 
وحید رحمانیان، راضیه زاهدي، حشمت اله 

 شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی
 مجري دوم

14 
ارزیابی عادات مرتبط با مصرف منطقی دارو و شیوع خوددرمانی 

 1399 در دانشجویان شهرستان جهرم درسال
99 

وحید کوهپیما، راضیه اسدي، زهرا روستایی، 
 راضیه زاهدي، نادر شریفی، رحیم رئوفی

 همکار

15 
بر اساس عالئم  19-بررسی پیش آگهی بیماران مبتال به کوید

 کلینیکال و پاراکلینیکال
99 

راضیه زاهدي، وحید رحمانیان، حشمت اله 
 شاکري، رحیم رئوفی،

 علیرضا عباسی
 مجري



16 

زیابی عوامل مرتبط با زمان منفی شدن تست مولکولی ار

COVID-19 RT-PCR  تست  19-در بیماران مبتال به کووید
 مثبت شهرستان جهرم

99 
وحید رحمانیان، راضیه زاهدي، حشمت اله 

 شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی
 مجري دوم

17 
 برآورد درصد بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به

 1398تا  1395مرکز تحقیقات سرطان شهرستان جهرم از سال 
 مجري راضیه زاهدي، مرضیه حق بین، معصومه قنبرنیا 99

18 
و تاثیر عوامل اقلیمی با  19-پیش بینی موارد بیماري کووید

استفاده از مدل هاي سري زمانی در شهرستان جهرم در سال 
1399 

99 
له وحید رحمانیان، راضیه زاهدي، حشمت ا
 شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی

 مجري دوم

19 
در شهرستان  19-سیستم ثبت اطالعات بیماران مبتال به کوید

 جهرم
99 

راضیه زاهدي، وحید رحمانیان، حشمت اله 
 شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی

 مجري

20 

ارزیابی روند مرگ و میر در ارتباط با بیماران غیرکرونایی قبل و 
 شروع بحران کرونا در شهرستان جهرمبعد از 

درجه با ارزیابی سنتی عملکرد مدیران  360مقایسه بازخورد 
 1399بیمارستان مطهري جهرم در سال 

99 
وحید رحمانیان، راضیه زاهدي، حشمت اله 

 شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی
 مجري دوم

21 
ان زنبررسی ارتباط میان سرطان پستان با الگو هاي غذایی در 

 مبتال به سرطان پستان در شهرستان جهرم
99 

نوید کالنی، مرضیه حق بین، الهام رفیعی، 
 راضیه زاهدي، علیرضا عباسی

 همکار

22 
 مدیران عملکرد سنتی ارزیابی با درجه 360 بازخورد مقایسه

 1399 سال در جهرم مطهري بیمارستان
99 

وحید کوهپیما، زهرا حبیبی، حسین وزیري، 
 هديراضیه زا

 همکار

23 
در تماس هاي شغلی و  COVID19بررسی میزان خطر ابتال به 

خانوادگی و فراوانی برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان 
 1399جهرم در سال 

99 
راضیه زاهدي، وحید رحمانیان، حشمت اله 

 شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی
 مجري

24 
ننده ها در دریافت بررسی عوامل بازدارنده، باورها و تعیین ک

درمانی بیمارستان هاي  واکسیناسیون آنفلوانزا در کارکنان مراقبت
 1398جهرم با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در سال 

99 
رحیم رئوفی، نادر شریفی، وحید کوهپیما، راضیه 

 زاهدي، مریم رقیب نژاد، فاطمه مصلح
 همکار

25 
رستان جهرم درسال در شه 19-بررسی سرواپیدمیولوژي کووید

1399 
99 

وحید رحمانیان، راضیه زاهدي، حشمت اله 
شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی، محمد 

 رحمانیان، مجید ارجمند، قهرمان بمانا
 مجري دوم

26 
بررسی تاثیر پایبندي به اصول استفاده از وسایل حفاظت شخصی 

رسنل در پ 19و رفتارهاي بهداشتی بر ابتال به بیماري کووید 
 1399بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

99 

راضیه زاهدي، وحید رحمانیان، حشمت اله 
شاکري، رحیم رئوفی، علیرضا عباسی، شهره 

 شفیعی
 مجري
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1 

A survey of the 
knowledge of the 20 

year and older 
women on breast 
self-examination 

and mammography, 
southern Iran, 2009 

 توصيفي

Jahrom 
University of 

Medical 
Sciences 

 علمي

 پژوهشي
10 2 9 2012 

Ziba Ziayifard, 
Khadijah 
Abdolahi, 
Razeyah 

Zahedi, Samira 
Rahmanian, 

Karamat 
Rahmanian 

2 Investigating the 
effective factors on 

 Jahrom توصيفي
University of 

 علمي

 پژوهشي
6 3 6 2006 

Razieh Zahedi, 
Managheb 

Seyed Esmaeil, 



the low birth weight 
in Jahrom, 1384-85 

Medical 
Sciences 

Mohamad 
Karimi 

Sepideh 

3 

Nutritional status of 
children under two 

years and its 
associated factors in 

urban and rural 

areas of Jahrom, 

2007-8 

 

 توصيفي

Jahrom 
University of 

Medical 
Sciences 

 علمي

 پژوهشي
9 2 5 2001 

Sosan Torabi, 
SeyedEsmaeil 

Managheb, 
Samira 

Rahmanian, 
Razeyeh 
Zahedi, 
Zohreh 
Solhjoo 

4 

Attitude of rural 
infertile women 

towards surrogacy in 
Jahrom town 

 توصيفي

The Iranian 
Journal of 
Obstetrics, 
Gynecology 

and Infertility 

Scopus 3 15  2012 

Yalda 
Kazemifard, 
Jalil Jafarian, 

Razieh Zahedi, 
Hadi Mosala 

Nezhad 

5 

A survey the 
prevalence of sleep 
disorders and their 
management in the 

elderly in Jahrom 
City, 2008 

 توصيفي

Jahrom 
University of 

Medical 
Sciences 

 علمي

 پژوهشي
4 10 8 2012 

S Torabi, L 
Shahriari, R 

Zahedi, S 
Rahmanian, K 

Rahmanian 

6 

Barriers of Nurse-
patient’s effective 

Communication 
from nurse's 

viewpoint 

 توصيفي
Education & 

Ethic In 
Nursing 

 علمي

 پژوهشي
4 2 12 2013 

Somayeh 
Ramezanli, 

Marzieh 
Kargar, 
Maliheh 

Talebizadeh, 
Leila Taheri, 

Razieh Zahedi 

7 

Survey of Barriers 
Factors on Research 

Studies within 
Educational 

Approach from 
Faculty Members’ 
attitude in Jahrom 

University of 
Medical Science 

 توصيفي
Journal of 

Health Based 
Research 

 علمي

 پژوهشي
2 5 6 2014 

Abbas Ahmadi 
Vasme Jani, 

Atefeh 
Karamzadeh, 
Razieh Zahedi 

8 

Assessment the 
Quantity and Quality 

of Prenatal Care 
referred to 

Maternity and 
Obstetrics' Facility 

 توصيفي
Journal of 

Health Based 
Research 

 علمي

 پژوهشي
    

Razieh Zahedi, 
Samira 

Rahmanian, 
Vahid 

Kohpeima 
Jahromi 

9 

The Prevalence and 
Associated Factors 

of Extra/Pre-Marital 
Sexual Behaviors 
Among University 

Students in Kerman, 
Iran 

 توصيفي

Journal of 
International 

Journal of High 
Risk Behaviors 
and Addiction 

Scopus 1 8  2019 

Razieh Zahedi, 
Naser Nasiri, 

Masoud 
Zeinali, Alireza 

Noroozi, 
Ahmad Hajebi, 

A-A 
Haghdoost, 

Nasim 
Pourdamghan, 

Ali Sharifi, 
Mohammad 

Reza Baneshi, 
Hamid Sharifi 

10 Factors Associated 
with Hospitalization 

 Iranian Journal تحقيقي
of 

Scopus 2 14 9 2018 S Mehdipour, 
F Zolala, M 



in Patients with 
H1N1 Influenza in 

Afzalipour Hospital, 
Kerman, Iran, 2015: 
A case-control Study 

 Epidemiology. 
2018 Sep 

15;14(2):136-
43 

Hoseinnejad, 
R Zahedi, E 

Najafi, N 
Farrokhnia, M 

Fathi 

11 

Self-Reported and 
Network Scale-Up 

Estimates of 
Substance Use 

Prevalence 
among University 

Students in Kerman, 
Iran 

Comparison of 

 توصيفي

Journal of 
research in 

health 
sciences. 2018 

Apr 30;18(2.) 

ISI 
(ESCI), 

Scopus, 
PubMed, 
Embase 

2 18  2018 

Razieh Zahedi, 
Alireza 

Noroozi, 
Ahmad Hajebi, 

Ali Akbar 
Haghdoost, 
Mohammad 

Reza Baneshi, 
Hamid Sharifi, 
Ali Mirzazadeh 

12 
Lipid Ratios to 

Identify Metabolic 
Syndrome 

 Arch Iran Med تحقيقي

ISI, 
Scopus, 

PubMed, 
Embase 

12 21 12 2018 

Maysam 
Rezapour, 

Armita 
Shahesmaeili, 

Ali 
Hossinzadeh, 

Razieh Zahedi, 
Hamid 

Najafipour, 
Mohammad 

Hossein 
Gozashti 

13 

Incidence trend of 
breast Cancer in 

women 
of eastern 

Mediterranean 
region countries 

from 1998 to 2019: 
A systematic review 
and meta-analysis 

 BMC women's مروری
health 

ISI, 
Scopus, 

PubMed, 
Embase, 

DOAJ 

    

R Zahedi, HM 
Vardanjani, 
MR Baneshi, 

AA 
Haghdoost, 

RM Afshar, RE 
Sarabi, F 
Tavakoli 

14 

Posttraumatic 
growth after 

earthquake: A 
systematic review 
and meta-analysis 

 مروری

International 
Journal of 

Social 
Psychiatry 

ISI, 
Scopus, 
PubMed 

   2021 

Hadis Amiri1, 
Nouzar 

Nakhaee2, 
Iveta 

Nagyova3, 
Vladimira 
Timkova3, 
Maryam 

Okhovati4, 
Mahmoud 

Nekoei-
Moghadam5, 
Razie Zahedi 

15 

Neospora caninum 
Infection in Cattle 
and Dogs in Iran: A 
Systematic Review 
and Meta-Analysis 

 مروری

American 
Journal of 

Animal and 
Veterinary 

Sciences 

Scopus 1 16  2021 

1Mohammad 
Jokar, 2Saied 

Bokaie, 
3*Vahid 

Rahmanian, 

3Razieh 

Zahedi, 
3Nader Sharifi 

and 
4Hekmatollah 

Khoubfekr 

16 Another Evidence of 
an Increasing Trend 

 ISI    2021 Razieh  تحقيقي
Zahedi*, 



in the Incidence of 
Breast Cancer in 

Developing 
Countries in Recent 

Years 

Middle East 
Journal of 

Cancer 

Hossein 
Molavi 

Vardanjani**, 
Mohammad 

Reza 
Baneshi*, Ali 

Akbar 
Haghdoost*, 

Reza 
Malekpour 
Afshar***, 
Farzaneh 

Zolala 

17 

Accuracy of RT-PCR 
Test in diagnosing 

COVID-19: A 
retrospective Study 

 تحقيقي

PAKISTAN 
JOURNAL 

OFMEDICAL & 
HEALTH 

SCIENCES 

Scopus 2 15 2 2021 

Razieh Zahedi, 
Vahid   

Rahmanian, 
Nader Sharifi 

18 

Prevalence of 
Posttraumatic Stress 
Disorder Following 
the Earthquake in 

Iran and Pakistan: A 
Systematic Review 
and Meta-Analysis 

 مروری

Disaster 
Medicine and 
Public Health 
Preparedness 

ISI, 
Scopus, 
PubMed 

  3 2021 

Maryam 
Hosseinnejad, 
Vahid Yazdi-
Feyzabadi, 

Ahmad Hajebi, 
Ali 

Bahramnejad, 
Reza Baneshi, 

Roghayeh 
Ershad Sarabi, 

Maryam 
Okhovati, 

Razieh Zahedi, 
Hossein Saberi 

and 
Farzaneh 

Zolala 

19 

Incidence Trend of 
Breast Cancer 
Among Young 

Women From 2001 
to 2015: A Case 

Study of Iran 

 تحقيقي

International 
Journal of 
Women's 

Health and 
Reproduction 

Sciences 

ISI 
(ESCI), 

Scopus, 
Embase 

   2021 

Razieh Zahedi, 
Hossein 
Molavi 

Vardanjani, 
Mohammad 

Reza Baneshi, 
Ali Akbar 

Haghdoost, 
Reza 

Malekpour 
Afshar, 

Farzaneh 

Zolala (PhD) 

20 

Risk factors of 
mortality following 

road accident in 
Southern Iran 

 تحقيقي
Trauma 

Monthlythis 
link is disabled, 

ISI 
(ESCI), 

Scopus, 
Embase 

 4 26 2021 

Rahmanian, 
V., 

Rahmanian, 
N., Zahedi, R., 
Mansoorian, 

E., Khoubfekr, 
H 

21 

Enhancing the 
Rational Use of 

Albumin and 
Intravenous 

Pantoprazole by 
implementing 

pharmaceutical 

 تحقيقي
Pharmaceutical 
and Biomedical 

Research 

علمي 

 پژوهشي
 3 7 2021 

N Sharifi, V 
Kohpeima 

Jahromi, M 
Rahmanian, R 

Raoofi, R 
Zahedi 



guidelines in 
Hospitals 

22 

Health Belief Model 
in Hospitals: 

Determining the 
Effective Factors on 

Influenza 
Vaccination 

 Health Scope تحقيقي

ISI 
(ESCI), 

Scopus, 
Embase 

 2 10 2021 

V Kohpeima 
Jahromi, R 
Raoofi, R 
Zahedi, F 
Mosleh, F 

Ebrahimizadeh 

23 

Breast Cancer Risk 
Perception and 

Screening Behaviors 
of Iranian Women 

 Women’s تحقيقي
Health Bulletin 

علمي 

 پژوهشي
 2 8 2021 

Razieh Zahedi; 
Maysam 

Rezapour; 
Hossein 
Molavi 

Vardanjani; 
Mohammad 

Reza Baneshi; 
Ali Akbar 

Haghdoost; 
Reza 

Malekpour 
Afshar; 

Farzaneh 
Zolala 

24 Clinical Trial تحقيقي 
Pars Journal of 

Medical 
Sciences 

علمي 

 پژوهشي
 2 19 2021 

Razieh 
Zahedi1, 

Karamatollah 
Rahmanian2, 

Vahid 
Rahmanian 

25 

Impact of Corona 
Crisis on Mortality: 
has the mortality 

changed its 
course? 

 تحقيقي
Pars Journal of 

Medical 
Sciences 

علمي 

 پژوهشي
 1 19 2021 

Vahid 
Rahmanian1, 

Razieh 
Zahedi*2, 
Kiavash 

Hushmandi3, 
Karamatollah 
Rahmanian1, 

Leila 
Fakhravari 
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 مکان ارائه زمان ارائه نحوه ارائه نام همایش عنوان مقاله ردیف

1 

بررسی میزان آگاهی زنان متاهل 

ساله و باالتر مراجعه کننده به 20

تی درمانی شهری و مراکز بهداش

روستایی از خودآزمایی پستان و 

 88ماموگرافی در سال

کنگره بین المللی 

 سرطان پستان
 پوستر

3/12/89 

 5/12/89لغایت

مرکز تحقیقات 

سرطان دانشگاه 

علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

2 

Coefficient couples years 
of protection(CYP) is of 
several commonly used 

indicators to assess 
international family 

planning efforts and one 
of the method to 

calculate the cost-

پانزدهمین کنگره 

 اورولوژی
 سخنرانی

لغایت 21/2/91

24/2/91 
 تهران



effectiveness of family 
planning service 

3 

Comparison of the quality 
of the prenatal care 
services to the care 

standards which exist in 
public as well as private 

health centers of Jahrom 
1388-1389 

اولین کنفرانس بین 

 المللی سالمت زنان
 پوستر

خرداد  26الی  25

1391 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز

4 
مقایسه دقت دو روش تحلیل مکانی 

 در تهیه نقشه بیماری سل

هفتمین کنگره بین 

المللی اپیدمیولوژی 

 پاسوج

 سخنرانی
 26الی24

 92اردیبهشت

دانشگاه علوم 

 پزشکی یاسوج

5 

کدام روش بیماری تب مالت را بهتر 

پیش بینی می کند کریجینگ یا 

 معکوس فاصله؟

 ینب کنگره هفتمین

 اپیدمیولوژی المللی

 پاسوج

 پوستر

 26الی24

 92اردیبهشت
 علوم دانشگاه

 یاسوج پزشکی

6 

وی مکانی بیماری تب بررسی الگ

مالت با استفاده ازسیستم اطالعات 

جغرافیایی در جنوب استان فارس 

1384-1388 

 ینب کنگره هفتمین

 اپیدمیولوژی المللی

 پاسوج

 پوستر

 26الی24

 علوم دانشگاه 92اردیبهشت

 یاسوج پزشکی

7 
بررسی توزیع زمانی و مکانی بیماری 

 سل در جنوب استان فارس

 ینب کنگره هفتمین

 اپیدمیولوژی المللی

 پاسوج

 پوستر

 26الی24

 92اردیبهشت
 علوم دانشگاه

 یاسوج پزشکی

8 

بررسی شیوع سزارین و تعیین برخی 

عوامل مرتبط با آن در شهرستان 

 جهرم

 ینب کنگره هفتمین

 اپیدمیولوژی المللی

 پاسوج

 پوستر

 26الی24

 92اردیبهشت
 علوم دانشگاه

 یاسوج پزشکی

9 

Association ship between 
women's attitudes' 

towards sexual health 
proper sexual function 

according to Islam 

آموزش و مشاوره 

 در سالمت باروری
 پوستر

آبان  27-29

1393 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

10 

Relationship between 
Body Mass Index before 
pregnancy, weight gain 
during pregnancy  and 

birth weight: A 
retrospective cohort 

study 

اولین کنگره بین 

الملی و سیزدهمین 

 کنگره ملی تغذیه

 پوستر
آذر ماه  9-12

1393 

 انستیتو تحقیقات

ای و صنایع تغذیه

 غذایی کشور

11 

Dietary variety score and 
gastric cancer in people 
referred to educational 

hospital Kerman 

اولین کنگره بین 

الملی و سیزدهمین 

 کنگره ملی تغذیه

 پوستر
آذر ماه  9-12

1393 

 انستیتو تحقیقات

ای و صنایع تغذیه

 غذایی کشور

12 

مقایسه کیفیت مراقبت دوران 

بارداری ارائه شده به مادران باردار 

در مراکز بهداشتی درمانی شهری و 

کنگره ملی 

راهکارهای ارتقا 
 1393مهرماه  7-5 پوستر

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران



روستایی شهری و روستایی شهرستان 

 1392-1391سال جهرم در 

سالمت و کاهش 

 مرگ و میر مادری

13 

مقایسه آگاهی زنان باردار ساکن 

شهر و روستا از مراقبت های الزم در 

 دوران بارداری

کنگره ملی 

راهکارهای ارتقا 

سالمت و کاهش 

 مرگ و میر مادری

 1393مهرماه  7-5 رانیسخن
دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

14 

رابطه سن ازدواج و سطح تحصیالت 

-1391در شهرستان جهرم در سال 

1392 

اولین همایش بین 

المللی اخالق و 

 تولید مثل

 سخنرانی
آذر ماه  27-29

1392 

دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

15 

بررسی توزیع فراوانی ویژگی 

ازکتومی اجتماعی افراد و -فردی

 شده در شهرستان جهرم

اولین همایش بین 

المللی اخالق و 

 تولید مثل

 پوستر
آذر ماه  27-29

1392 

دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

16 

عوامل موثر بر انتخاب 

وازکتومی)عقیم سازی( در مردان 

 شهرستان جهرم

اولین همایش بین 

المللی اخالق و 

 تولید مثل

 پوستر
آذر ماه  27-29

1392 

اه علوم دانشگ

 پزشکی جهرم

17 
میانگین سن ازدواج در شهرستان 

 1390جهرم در سال 

اولین همایش بین 

المللی اخالق و 

 تولید مثل

 پوستر
آذر ماه  27-29

1392 

دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

18 
رابطه سن ازدواج و محل سکونت 

 1390در شهرستان جهرم در سال 

اولین همایش بین 

المللی اخالق و 

 مثلتولید 

 پوستر
آذر ماه  27-29

1392 

دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

 

 

 

 

 


