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(علمی پژوهشی )21- 27:)1 (13 .1379
*اجرای تحقیق درقالب طرح مصوب پژوهشی دردانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی فراوانی لیکن پالن دهانی دربیماران مبتالبه عفونت با ویروس هپاتیت سی وعوامل موثربرآن
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(علمی -پژوهشی ) 585- 589:)8(66 .1387.
بررسی رابطه دیابت تیپ  2وضایعات مخاط زبان .مجله تحقیق درعلوم دندانپزشکی(علمی -پژوهشی )
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بررسی فراوانی پیوژنیک گرانولوما وعوامل مرتبط درمراجعین بارداربیمارستان میرزاکوچک خان تهران
درسال . 1389- 1390مجله زنان مامائی ونازایی ایران (علمی پژوهشی ) 1- 6:)71 (16 .1392.
بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان وعوامل مرتبط در 385فردمبتال به آرتریت روماتوئیددرکلینیکهای روماتولوژی
دانشگاه تهران دریک دوره یکساله .پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی)(علمی -پژوهشی
).1393.سال نوزدهم112- 118:)98(2.
بررسی فراوانی موکوزیت دهانی وعوامل مرتبط در 80بیمارتحت پیوندمغزاستخوان بیمارستان شریعتی تهران
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد1878- 1886:)2(23 .1394.
رابطه لیکن پالن دهانی باعالئم گوارشی .دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1394.
397- 402:)7(19
مقایسه تاثیرعصاره گل سرخ ودیفن هیدرامین برضایعات آفتی مخاط دهان.مجله تحقیق درعلوم دندانپزشکی
70- 76:)2(14 .1396
مقایسه تاثیرلیزرکم توان مادون قرمز وتریام سینولون استوناید به شکل دهانشویه بردرمان ضایعات لیکن پالن
دهانی .مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(علمی پژوهشی)73- 82:)2(31 .1397.
بررسی رابطه اکتینومایست با استوماتیت ناشی از دنچر.مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی (علمی پژوهشی)1398 .
102- 109:)2(16

