
 نویسنده اول مجله عنوان نویسنده

 مسئول یب

 تِ وٌٌذُ هزاجعِ تیواراى اس پزعتاراى حفاظتی حوایتی الذاهات ٍ تاٍرّا ارسیاتی ًغزیي ایواًی فز

 3131 عال در تیزجٌذ پشؽىی علَم داًؾگاُ تِ تغتِ ٍا یتیوارعتاًْا

 پشؽىی علَم داًؾگاُ پشؽىی اخالق ٍ تاریخ

 31/تْزاى

  

ًگزػ وادر پزعتاری ًغثت تِ اتشار خغای پشؽىی ٍارتثاط اى تا خغای ٍالعی ٍ  تیزاًًَذؽَراًگیش 

 فزضی

   31اخالق ٍ تاریخ پشؽىی/

  3131 / فصلٌاهِ پزعتاری عالوٌذی ایالم تزرعی همایغِ ای دلیزیَم در عالوٌذاى تغتزی در ارتَپذی ٍ جزاحی عوَهی افغاًِ تیزاًًَذ

فزاٍاًی افت تحصیلی ٍ عَاهل هَثز تز اى اس دیذگاُ داًؾجَیاى داًؾىذُ تزرعی  ؽیزیي حغًٌَذ

 پزعتاری ٍ هاهایی خزم اتاد

  31آهَسػ پزعتاری/ 

ّن ًَایی داًؾجَیاى پزعتاری تا هحیظ تالیٌی راّی تزای ًیل تِ تعلك پذیزی: 

 یه پضٍّؼ ویفی

   31آهَسػ در علَم پشؽىی/

در هزالثیي تیواراى تخؼ اًىَلَصی تیوارعتاى فؾار هزالثتی ٍ عَاهل هَثز تا اى 

 ؽاُ ٍلی یشد

ًؾزیِ داًؾىذُ پزعتاری ٍ هاهایی ؽْیذ 

 31تْؾتی/ 

 

خغتگی ًاؽی اس عزعاى ٍ ارتثاط آى تا ویفیت سًذگی هزتثظ تا عالهت ٍ 

 ٍضعیت عولىزدی تیواراى عزعاًی

ًؾزیِ داًؾىذُ پزعتاری ٍ هاهایی ؽْیذ 
 31/ تْؾتی

  

   31یافتِ/ عالهت رٍاى سًاى تاردار هزاجعِ وٌٌذُ تِ هزاوش تْذاؽتی ؽْز خزم اتاد رضا حغیي اتادی 

ًگزػ وادر پزعتاری ًغثت تِ اتشار خغای پشؽىی ٍارتثاط اى تا خغای ٍالعی ٍ 

 فزضی

  31اخالق ٍ تاریخ پشؽىی/

هجلِ داًؾىذُ پزعتاری ٍ هاهایی علَم  ویفیدرن پزعتاراى اس علل خغاّای دارٍیی: یه هغالعِ  حؾوت اهلل حیذری

  31/پشؽىی تْزاى )حیات( 

  

تز اعاط عاسُ ّای الگَی  2تزرعی ضعیت فعالیت فیشیىی در تیواراى دیاتتی ًَع 

 هزاحل تغییز رفتار

   31/هجلِ تحمیمات ًظام عالهت

 هضگاى خادهی

 

   31هجلِ ایزاًی اهَسػ در علَم پشؽىی/ والعیههزٍری رٍایتی تز هضاهیي ٍ ٍیضگی ّای اعاعی در ًظزیِ تٌیادی 



تاثیز آهَسػ تِ رٍػ وارایی تیوی تز تفىز اًتمادی، اعتواد تِ ًفظ ٍ هیشاى  ؽْیي رئَفی 

 یادگیزی داًؾجَیاى پزعتاری

هجلِ هزوش هغالعات ٍ تَععِ آهَسػ علَم 

 31پشؽىی یشد / 

  

تز اى اس دیذگاُ داًؾجَیاى داًؾىذُ  تزرعی فزاٍاًی افت تحصیلی ٍ عَاهل هَثز فاعوِ لاعوی 

 پزعتاری ٍ هاهایی خزم اتاد

   31آهَسػ پزعتاری/ 

هَلفِ ّای رفتار اعالعاتی تیواراى للثی عزٍلی ؽزوت وٌٌذُ در تزًاهِ تَاًثخؾی  هحوذ غالهی 

 للة

   31پضٍّؼ تَاًثخؾی در پزعتاری/ 

پزعتاراى ؽاغل در  فزعَدگی ؽغلی ٍ تزخی عَاهل هزتثظ تا آى در فاعوِ گَدرسی

 ّای دٍلتی اعتاى لزعتاى تیوارعتاى

ًؾزیِ پضٍّؾی تحلیلی داًؾىذُ پزعتاری 

 3131 /الیگَدرس

  

هجلِ تالیٌی پزعتاری ٍ هاهایی  ّای دارای تیوار در ٍضعیت ًثاتیّای هزالثتی خاًَادُتجارب ٍ چالؼ

 3131/)ؽْزوزد(

  

تیواراى  سًذگی ؽیَُ تز پٌذر عالهت ارتماء هذل تز هثتٌی آهَسؽی هذاخلِ تأثیز  پَر فاعوِ هحوذی

 د ًَع دیاتتی

 پزعتاری داًؾىذُ دیاتت پزعتاری فصلٌاهِ

 31/ساتل هاهایی ٍ

  

 دٍ ًَع دیاتتی تیواراى سًذگی ویفیت هیشاى تز آهَسؽی هذاخلِ تأثیز تزرعی

 32تاتغتاى در آتاد خزم اجتواعی تأهیي درهاًگاُ تِ هزاجعِ وٌٌذُ

 پزعتاری داًؾىذُ دیاتت پزعتاری فصلٌاهِ

 31/ساتل هاهایی ٍ

 

همایغِ تاثیز دٍ دارٍی هَضعی پیزٍوغیىام ٍ اهال تز ؽذت درد ًاؽی اس  فزیذُ هلىؾاّی

 واًَالعیَى فیغتَل در تیواراى ّوَدیالیشی

  31یافتِ/ 

داًؾجَیاى داًؾىذُ تزرعی فزاٍاًی افت تحصیلی ٍ عَاهل هَثز تز آى اس دیذگاُ  فاعوِ ٍلی سادُ

 پزعتاری ٍ هاهایی خزم آتاد

  31/پزعتاری آهَسػ هجلِ

 یخغاّا تا آى ارتثاط ٍ یپشؽى یخغاّا اتزاس تِ ًغثت یپزعتار وادر ًگزػ

 یفزض ٍ یٍالع

  31/یپشؽى خیتار ٍ اخالق یزاًیا هجلِ

 


