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بررسی رابغَ خْدکبراهذي ػوْهی ّ حوبیت اجتوبػی درك
ضذٍ در بیي افسردگی داًطجْیبى داًطگبٍ ػلْم پسضکی
ُوذاى



بررسی تبثیر هذاخلَ آهْزضی در ارتقبي فؼبلیت بذًی
هٌظْ کبرکٌبى اداري هؼبًّت آهْزضی داًطگبٍ ػلْم پسضکی
ایالم بب بِرٍ گیري از هذل فراًظري



بررسی رابغَ خْدکبراهذي ػوْهی ّ حوبیت اجتوبػی درك
ضذٍ بب کیفیت زًذگی بیوبراى قلبی ّ ػرّقی بستري ضذٍ
در هراکس بیوبرستبًی ضِر ایالم









بررسی فبکتْرُبي هرتبظ بب فؼبلیت بذًی هٌظن در بیي
داًطجْیبى داًطگبٍ ػلْم پسضکی ُوذاى بب بِرٍ گیري از
هذل بسًف
بررسی ّضؼیت فؼبلیت بذًی ّ کٌترل هتببْلیک در زًبى دیببتی ًْع
2هراجؼَ کٌٌذٍ بَ هرکس تحقیقبت دیببت ضِر ُوذاى بب بِرٍ گیري
از ترًس تئْرتیکبل هذل
ارزضیببی تبثیر هذاخلَ آهْزضی در ارتقبء فؼبلیت بذًی ّ کٌترل
هتببْلیک در زًبى دیببتی ًْع  2هراجؼَ کٌٌذٍ بَ هرکس تحقیقبت
دیببت ضِر ُوذاى بب بِرٍ گیري از ترًس تئْرتیکبل هذل
ارزضیببی تبثیر هذاخلَ آهْزضی هبتٌی بر ّة در اراتقبء
رفتبرُبي ػبْر ایوي از خیبببى در داًطجْیبى  :بکبرگیري
تئْري رفتبر برًبهَ ریسي ضذٍ
ارتقبء کیفیت برًبهَ کبر آهْزي در ػرصَ داًطجْیبى کبرضٌبسي
بِذاضت ػوْهي
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