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بررسی تأثیر » هؼاًٍت تحقیقات ٍ في آٍری داًطگاُ در خصَظ ارائِ گسارش پایاًی با ػٌَاى هکاتبِ با . 1

  .«1391آهَزش بْذاضت فردی بر ارتقاء آگاّی ٍػولکرد بْذاضتی داًص آهَزاى ابتذائی ضْر کاضاى در سال 

 

اثر بخطی درهاى پیطگیری از بازگطت هبتٌی بر رّي آگاّی بر » ػٌَاى خالصِ طرح تحقیقاتی با بررسی . 2

  .«95 -96ٍسَسِ، تٌظین ّیجاًی ٍ پرخاضگری افراد ٍابستِ بِ هَاد دخاًی ضْرستاى کاضاى در سال 

بررسی ػَاهل هَثر بر بْذاضت دّاى ٍ دًذاى » بررسی ٍ ارسال ًْایی پرٍپَزال طرح تحقیقاتی با ػٌَاى . 3

بِ هؼاًٍت « درداًص آهَزاى پایِ دّن تا دٍازدّن هذارس ضْر کاضاى هذل اػتقاد بْذاضتیبر اساس 

 .تحقیقات ٍ في آٍری داًطگاُ

تأثیر برًاهِ » هکاتبِ با هؼاًٍت تحقیقات ٍ في آٍری داًطگاُ در خصَظ ارائِ گسارش پایاًی با ػٌَاى . 4

ر تَسط داًص آهَزاى دختر هقطغ راٌّوایی در آهَزش بر اساس ًظریِ رفتار برًاهِ ریسی ضذُ بر هصرف ضی

 .«1391ضْرستاى کاضاى سال 

بررسی تأثیر بستِ خَد هراقبتی در بیواراى دیابتی » بررسی خالصِ طرح ٍ پرٍپَزال تحقیقاتی با ػٌَاى . 5

  .«95تحت پَضص هراکس سالهت جاهؼِ ضْرستاى آراى ٍ بیذگل سال 

بررسی سَاد سالهت بسرگساالى ایراًی تحت پَضص داًطگاُ » ًَاى بررسی پرٍپَزال طرح تحقیقاتی با ع. 6

 .«95ػلَم پسضکی کاضاى سال 

بررسی تأثیر فؼالسازی کالسْای آهادگی برای زایواى در آهار » بررسی خالصِ طرح تحقیقاتی با ػٌَاى . 7

 .«سساریي ضْرستاى آراى ٍ بیذگل 

رخی ػَاهل هَثر بر چاقی در کَدکاى هقطغ ابتذایی بررسی ب» بررسی خالصِ طرح تحقیقاتی با ػٌَاى . 8

  .«1395ضْرستاى آراى ٍ بیذگل در سال 

تبییي هستؼذکٌٌذُ ّای ابتال بِ اػتیاد هبتٌی بر » بررسی خالصِ طرح ٍ پرٍپَزال تحقیقاتی با ػٌَاى . 9

 .«1395 تجربیات هصرف کٌٌذگاى هَاد هخذر ضْرستاى آراى ٍ بیذگل در سال

بررسی ػلل هصرف ضیر خطک در ضْرستاى کاضاى طی » صِ طرح تحقیقاتی با ػٌَاى بررسی خال. 10

 .« 89-80سالْای 

اثر بخطی درهاى پیطگیری از بازگطت هبتٌی بر رّي آگاّی » بررسی خالصِ طرح تحقیقاتی با ػٌَاى . 11

 .«95 -96سال  بر ٍسَسِ، تٌظین ّیجاًی ٍ پرخاضگری افراد ٍابستِ بِ هَاد دخاًی ضْرستاى کاضاى در

بررسی تأثیر فؼالسازی کالسْای آهادگی برای زایواى در آهار » بررسی خالصِ طرح تحقیقاتی با ػٌَاى . 12

 .«سساریي ضْرستاى آراى ٍ بیذگل 



» گسارش پایاًی طرح تحقیقاتی با ػٌَاى در خصَظ هکاتبِ با هؼاًٍت تحقیقات ٍ في آٍری داًطگاُ  .13

بررسی رضایتوٌذی هراجؼیي ٍ دریافت کٌٌذگاى خذهت از خذهات ٍاحذ بْذاضت خاًَادُ در هراکس 

 .« 93بْذاضتی درهاى ضْرستاى کاضاى سال 

ػضالًی ٍ ٍضؼیت سالهتی در  –ارزیابی اختالالت اسکلتی » خالصِ طرح تحقیقاتی با ػٌَاى بررسی . 14

  .«اى اتَبَس ّای ضْری ٍاحذ اتَبَسراًی ضْرداری کاضاىراًٌذگ

 

 

 


