
 

 

 مینو متقی

 

و بهداشت در  یکارشناسان پرستار یبرنامه توانمندساز یاثربخش سهیو مقا یبررس-1عنوان مقاله : 

 یاقدام پژوه کیدر  دهیشده النه گز یشاهد دار تصادف یی: کارآزما2نوع  ابتید کنترلآموزش و

، وزارت بهداشتتت یپژوهشتت-یعلم ،4،شتتماره01ی،دورهآموزش پرستتتار ايندكس مجله:و شماره   ،عنوان 
ISC:0.071 

DOI: - 
P-ISSN: 2322-3812   

E-ISSN: 2322-4428    
 ، پروانه خراسانی، معصومه کریمیان)استاد راهنما(مینو متقی اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0411سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

 نوجوان آموزان دانش در معنوی سالمت با دموگرافیک های ویژگی رابطه بررسی-2عنوان مقاله : 

 ،وزارت بهداشت یپژوهش -یعلم ،0،شماره 01،دورهایران پرستاری  پژوهش ايندكس مجله:و شماره   ،عنوان 
ISC:0.124 

DOI: - 
P-ISSN: -   

E-ISSN: 1735-9074  
سندگان به ترتیب اولويت:   سامی نوي سئول    مینواحمدپوری،  فاطمه سیده  ا سنده م س متقی)نوی تاد ،ا

 (راهنما

 0911سال انتشار مجله :

 مقاله :نوع 

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:



مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند يك و دو و سه ماده  – 11جدول شماره 

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 مادران شده ادراك استرس و مراقبتی اقدامات فردی، توانمندیهای بین ارتباط بررسی-3عنوان مقاله :

اصفهان مدرس شهید بیمارستان در مواد مبتالبه سوءمصرف فرزند دارای  

 یپژوهشتت-یعلم ،1،شتتماره01دورهدانشتتهده پرستتتاری و مامایی ارومیه، ايندكس مجله: ه وشمار  ،عنوان 

 ISC:0.127 ،وزارت بهداشت
DOI: - 
P-ISSN: -   

E-ISSN: 2717-0306  

 (نماراه،استاد متقی)نویسنده مسئول مینو، محسن شبانی اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 مراکز به مراجعه کننده سالمندان در روان سالمت با مالی ءرفتار سو ارتباط بررسی-4 عنوان مقاله :

 بهداشتی درمانی شهرکرد

شماره 04سالمند،دوره  ايندكس مجله: و هشمار  ،عنوان  ش -یعلم ،2، شت  یپژوه  Scopus،ISI،وزارت بهدا

Listed، ISC:0.446 

DOI: - 
P-ISSN: -   

E-ISSN: 1735-806X    
 آرش قدوسیمینو متقی)نویسنده مسئول(،پری کیانی،  اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   سه ماده      – 11جدول  ضوع بند يك و دو و  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار مربوط به مقاالت در ن

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 سالمتبر یبر دفتر شهرگزار یمبتن ی(نیخوش ب) یشیمثبت اند یمهارتها ریتأث یبررس -5عنوان مقاله :

دختران نوجوان یمعنو  

 وزارت بهداشت  یپژوهش -یعلم ،0،شماره 04،دورهرانیا یپژوهش پرستار  ايندكس مجله: ه وشمار  ،عنوان 

ISC:0.124        
DOI: 10.21859/ijnr-140108 

P-ISSN: -   

E-ISSN: 1735-9074  

سندگان به ترتیب اولويت:   سامی نوي سئول   متق نویمی،فاطمه احمدپور دهیستت ا سنده م س ی)نوی تاد ،ا

 (راهنما

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

        امتیاز:

 تحت درمراجعه کنندگان خلقی ناگویی بر تعهد و پذیرش بر مبتنی گروهی تأثیردرمان-6 عنوان مقاله :

متادون با نگهدارنده درمان  

،علمی 1،شماره29کردستان،دوره پزشهی علوم دانشگاه/ زانهو پزشهی علوم ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

 ترویجی-
DOI: - 
P-ISSN: 2383-3343 

E-ISSN: 2476-325X   
سندگان به ترتیب اولويت:   سامی نوي سین محمودی  ا سئول  چالبطان، ح سنده م ستاد  ،امینو متقی)نوی

 رویا ترکاشوند(،راهنما

 0911 انتشار مجله :سال 

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   سه ماده      – 11جدول  ضوع بند يك و دو و  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار مربوط به مقاالت در ن

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 شهر جامعه سالمت مراکز به کننده مراجعه زنان در جنسی رضایت میزان بررسی -7عنوان مقاله : 

0911سال  در مشهد  

شگاه  ايندكس مجله: ه وشمار  ،عنوان  شهی  علوم دان شماره 21سبزوار،دوره  پز ش -یعلم ،0، وزارت  یپژوه

 ISC:0.053 ،بهداشت
DOI: - 
P-ISSN: 1606-7487   

E-ISSN: -   
 ویموس السادات ، مهسا)استادراهنما(متقی مینوستوده،  سمیه اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

سازی  غیردارویی روش دو اختالف ارزیابی-8عنوان مقاله :  ضالنی  آرام سون  ع سازی   و بن صویر  بر ذهنی ت

 شده تصادفی شاهددار کارآزمایی:  0911 سال ماهشهر شهرستان همودیالیز تحت اضطراب بیماران میزان

شهده  ايندكس مجله:و شماره   ،عنوان  ستاری  دان شماره 01ارومیه،دوره مامایی و پر ش -یعلم ،02،  یپژوه

 ISC:0.054 ،وزارت بهداشت
DOI: - 
P-ISSN: -   

E-ISSN: 2717-0306  

 ادهابراهیم ز منا ،(،استاد راهنمامسئول متقی)نویسنده مینو اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   ضوع    – 11جدول  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار سه ماده   مربوط به مقاالت در ن بند يك و دو و 

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 شهرایالم سالم سالمندان خستگی و اجتماعی حمایت فیزیهی، فعالیت ارتباط بررسی-1 عنوان مقاله :

0911سال در  

شی  پژوهش ايندكس مجله: ه وشمار  ،عنوان  ستاری،دوره  در توانبخ شماره 9پر ش -یعلم ،4، وزارت  یپژوه

 ISC:0.078 ،بهداشت
DOI: 10.21859/ijrn-03047 
P-ISSN: 2383-4358   

E-ISSN: 2383-434X    
 (،استادراهنمامتقی)نویسنده مسئول مینوبرجی،  میالد اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

عمومی  خودکارآمدی و اجتماعی حمایت بر مشتتتارکتی مراقبت مدل تأثیر بررستتتی-11عنوان مقاله : 

 سالمندان

 ،وزارت بهداشتتتت یپژوهشتتت-یعلم ،0،شتتتماره1روان پرستتتتاری،دوره ايندكس مجله:و شماره   ،عنوان 
ISC:0.138 

DOI: 10.21859/ijpn-05014 
P-ISSN: 2345-2528   

E-ISSN: 2345-2501  
 (اراهنم ،استادمینو متقی)نویسنده مسئولبرجی،  میالد اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   ضوع    – 11جدول  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار سه ماده   مربوط به مقاالت در ن بند يك و دو و 

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 آموزان مقطع ابتدایی روستاهای آبادانسالمت بینایی و شنوایی دانش-11عنوان مقاله : 

ستاری و مامایی جامع نگر،  ايندكس مجله:و شماره   ،عنوان  شماره 21دورهپر ش -یعلم ،10، وزارت  یپژوه

 Scopusبهداشت،

DOI:- 

P-ISSN: 2588-3712   

E-ISSN: 2588-3720   

 مینو متقی ،شایسته صالحی ،مریم بان اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

 مقایسه سواد سالمت دختران دبیرستانى و مادران آنها در مورد سالمت زنان-12عنوان مقاله : 

 Scopusوزارت بهداشت، یپژوهش-یعلم ،4، شماره0سالمت،دورهسواد  ايندكس مجله:و شماره  ،عنوان 

DOI:- 

P-ISSN: -   

E-ISSN: 2476-4728  

سندگان به ترتیب اولويت:   سامی نوي سعیدى کوپایى    ا ضیه  سئول    ،مر سنده م ستاد  ،مینو متقی)نوی ا

 (راهنما

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   سه ماده      – 11جدول  ضوع بند يك و دو و  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار مربوط به مقاالت در ن

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

کیفی مطالعه یک: تروما به مبتال بیمار مراقبت از خانواده تجارب -13عنوان مقاله :  

ستاری  بالینی ايندكس مجله: ه وشمار  ،عنوان  سی تغییر زبان یافت و   0/00/11از تاریخ (مامایی و پر به زبان انگلی

پژوهشی وزارت  -علمی ،4،شماره 1،دوره )منتشر می گردد  Journal of Multidisciplinary Care از آن پس با نام

 ISC:0.104، بهداشت
DOI:-  
P-ISSN: -   

E-ISSN: 2783-3852    
 شریف اسدی ، فرانکمتقی مینو اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

دازول مترونی واژینال ژل با( پروپولیس) عسل زنبور موم بره واژینال کرم تاثیر ی مقایسه-14عنوان مقاله : 

 (0919 ) باکتریایی واژینوز درمان در

شگاه  ايندكس مجله:و شماره   ،عنوان  شهی  علوم دان شماره 24زنجان،دوره پز شی وزارت  -علمی ،011، پژوه

  Scopusبهداشت،

DOI: - 
P-ISSN: -   

E-ISSN: 2676-6264   
سندگان به ترتیب اولويت:   سامی نوي ضا منانی،      ا سوی،ر سادات مو سا ال ش مینو متقیمه نگ ،بهناز ترکان،هو

 افروزان

 0911انتشار مجله :سال 

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   سه ماده      – 11جدول  ضوع بند يك و دو و  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار مربوط به مقاالت در ن

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 آموزان دانش در خانوادگی های ویژگی با سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای رابطه بررسی -15عنوان مقاله :

دبیرستانی دختر  

پژوهشی وزارت -علمی،1،شماره09ارومیه،دوره مامایی و پرستاری دانشهده ايندكس مجله: ه وشمار ،عنوان 

  ISC:0.008 بهداشت
DOI: - 
P-ISSN: -   

E-ISSN: 2717-0306  
 توکلی نسرینافسر،  ، منصورهمتقی مینو اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0914سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

 کودکان یاخالق با هوش یپرور فرزند یهاسبک یهامولفه نیرابطه ب یبررس-16عنوان مقاله : 

نوان    ماره   ،ع له:       و شدد مج كس  ند ي هش    ا لوم    روانشتتتتنتتاستتتتی،  در پژو تی        ع ی ب لوم    و تر  ع

 تخصصی-،علمی01،شماره0اجتماعی،دوره

DOI: - 
ISSN:2879-8914 

 (راهنما ،استادمینو متقی)نویسنده مسئولجوزمی، فرجپور رقیه اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   ضوع    – 11جدول  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار سه ماده   مربوط به مقاالت در ن بند يك و دو و 

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 خانواده عملهرد با پروری فرزند سبههای ارتباط بررسی -17 عنوان مقاله :

نوان    ماره   ،ع له:       و شدد مج كس  ند ي هش    ا لوم    روانشتتتتنتتاستتتتی،  در پژو تی        ع ی ب لوم    و تر  ع

 تخصصی-،علمی01،شماره1اجتماعی،دوره

DOI: - 
ISSN:2879-8914 

 متقی)نویسنده مسئول( مینوستار،  محمود اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

شیراز آموزان شهر دانش در یابی دوست کیفیت با خانواده عملهرد رابطه بررسی -18 عنوان مقاله :  

نوان    مار  ،ع له:        ه وشدد مج كس  ند ي هش    ا لوم    روانشتتتتنتتاستتتتی،  در پژو تی        ع ی ب لوم    و تر   ع

 تخصصی-،علمی01،شماره1اجتماعی،دوره

DOI: - 
ISSN:2879-8914 

 

 (،استاد راهنمامتقی)نویسنده مسئول مینوتاکی،  مسعود اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

نادر   ▄مقاله تحقیقی    سردبیر      متاآنالیز    مروري نمايه شددده    گزارش موارد  به                                                                                                                          سددايرموارد  نامه 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   سه ماده     مربوط به مقاالت د – 11جدول  ضوع بند يك و دو و  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار ر ن

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

یو درمان یدر نحوه ارائه بهتر خدمات بهداشت یو فرهنگ یاجتماع یتفاوتها یبررس -11 عنوان مقاله :  

مار  ،عنوان    له:       ه وشدد ندكس مج  یدانشتتتگتتاه علوم پزشتتته       یی دانشتتتجو  قتتاتی تحق    تتتهی کم   اي

 DOAJ،41،شماره29،دورهسبزوار

DOI: - 
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 )استادراهنما(متقی مینو، سمیه ستوده اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

در زنان مراجعه کننده به مراکز  یجتماعاو روابط  یجنس تیرضا نیارتباط ب یبررس -21 عنوان مقاله :

0911شهر مشهد در سال یدرمان یبهداشت  
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  سمیه ستودهراهنما(،)استاد متقی مینو اسامی نويسندگان به ترتیب اولويت:

 0911سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  ▄مقاله تحقیقی 

 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



شماره   ضوع    – 11جدول  سی مو شريات معتبر داخلی به زبان فار سه ماده   مربوط به مقاالت در ن بند يك و دو و 

 فناوري( –سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 

 در بستری همودیالیس بیماران زندگی برکیفیت سینرشی مراقبتی مدل کاربرد تأثیر-21 عنوان مقاله :

شیراز نمازی بیمارستان  
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 امتیاز:

 (3اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار ماده  *



مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بین المللی و داخلی به )زبان خارجی( موضوع بند هاي    –21جدول شماره  

 فناوري( –يك و دو و سه و شش ماده سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 
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 امتیاز:



مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بین المللی و داخلی به )زبان خارجی( موضوع بند هاي    –21جدول شماره  

 فناوري( –يك و دو و سه و شش ماده سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی 
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مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بین المللی و داخلی به )زبان خارجی( موضوع بند هاي    –21جدول شماره  
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Index: پژوهشی وزارت بهداشت-علمی  
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 امتیاز:



شركت در مجامع علمی و بین المللی موضوع بند   ارائه متن كامل / خالصه مقاله   مربوط به – 21جدول شماره  

 فناوري( –آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی  3ماده  6و  5

 اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی

دعوت يا  رديف

 ماموريت

اسامی همكاران به ترتیب  محل برگزاري موضوع بحث مجمع تاريخ

 )شامل نام متقاضی(

خالصه سخنرانی 

 يا متن كامل

 امتیاز

 21/1/11 دعوت 0

 المس یو سبک زندگ یو روانشناس یتیعلوم ترب یالملل نیکنگره ب

 مقاله تحت عنوان:

 اندکارمن ان نوجواندمقایسه وضعیت سالمت جسمانی و افسردگی فرزن

درمان بیمارستان امام علی )ع( فرخشهردر سال  شاداری و بخ شبخ

0914 

 

مرکز توانمندسازی  -تهران 

مهارتهای فرهنگی و 

 اجتماعی جامعه

 ی،دههرد انیزهرا صادق

 یمتق نویم
 متن کامل

 

 21/1/11 دعوت 2

 المس یو سبک زندگ یو روانشناس یتیعلوم ترب یالملل نیکنگره ب

 مقاله تحت عنوان:

نفت اهوازدر  مارستانیدر مورد حضور همراه در ب مارانینظرات ب یبررس

 0914سال 

مرکز توانمندسازی  -تهران 

مهارتهای فرهنگی و 

 اجتماعی جامعه

 ،یقندعل یفرانک ورناصر

 یمتق نویم
 متن کامل

 

 21/1/11 دعوت 9

 المس یو سبک زندگ یو روانشناس یتیعلوم ترب یالملل نیکنگره ب

 مقاله تحت عنوان:

آموزش وپرورش  یرستانیسواد سالمت مادران دختران دب زانیم یبررس

 کیدموگرافیرهایاصفهان در مورد سالمت زنان با توجه به متغ 1 هیناح

 0914-11 یلیدر سال تحص

مرکز توانمندسازی  -تهران 

مهارتهای فرهنگی و 

 اجتماعی جامعه

 نویم ،ییکوپا یدیسع هیمرض

 یمتق
 متن کامل

 

 21/1/11 دعوت 4

 یو علوم اجتماع یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب نیاول

 مقاله تحت عنوان:

از  صیپس از ترخ ییتروما مارانیب یدر مراقبان خانوادگ یتینارضا

 یفیک مطالعه کی:  مارستانیب

 شرکت خدمات برتر -تهران 
 فیشر یاسدفرانک 

 یمتق نویم
 متن کامل

 

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: مینو متقی امضاء عضو هیات علمی:

 

 (3ماده  7و  6جهت اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند *
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 فناوري( –آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشی  3ماده  6و  5

 اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی

دعوت يا  رديف

 ماموريت
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خالصه سخنرانی 

 يا متن كامل
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 یاسالم تیو ترب میو تعل

 مقاله تحت عنوان:
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مرکز توانمندسازی -تهران
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 یمتق نویم
 متن کامل
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جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده  یتوانمندساز یالملل نیکنگره ب نیدوم

 یاسالم تیو ترب میو تعل

 مقاله تحت عنوان:

در مورد سالمت زنان با  یرستانیسواد سالمت دختران دب زانیم یبررس

دوره دوم آموزش و  یرستانهایدر دب کیدموگراف یرهایتوجه به متغ

 11-0914یلیاصفهان در سال تحص 1 هیپرورش ناح

مرکز توانمندسازی -تهران

مهارتهای فرهنگی و 

 اجتماعی جامعه

 نویم ،ییکوپا یدیسع هیمرض

 یمتق
 متن کامل

 

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: مینو متقی امضاء عضو هیات علمی:

 

 (3ماده  7و  6جهت اعضاي هیات علمی پژوهشی )بند *



 


