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یاجتماع یمذدکاس  : ;593 ادساک ضذٌ با  یاجتماع تیي حما یآگاَ سابطٍ رَه 

یتًان رَى مکسالمت سيان مادسان کًدکان    

شانیا یپشستاس ٍیوطش  82 :593 مقابلٍ با  یي ساَبشدَا یتیضخص یَا یژگیسابطٍ ي 

استشس دسک ضذٌ دس پشستاسان ضانیم  

 یي سيان پضضک یسياوطىاس  9 ;593

 ضىاخت

بش اساس  یمقابلٍ با فطا سياو یسيش َا یىیب صیپ

 یداوطگاٌ َا انیدس داوطجً یدلبستگ یسبک َا

 کاضان

 یتیتشب یمطالعات سياوطىاس  55 ;593

ي بلًچستان ستانیداوطگاٌ س  
 ي سالمت یبا ًَش معىً یلیتحص یفشسًدگسابطٍ  

  سيان

فشَىگ دس داوطگاٌ   : 5939

یاسالم  

بش اساس ًَش  یتاب آيس ضانیم یشیپز یىیب صیپ

پژيَان هیي د انیدس داوطجً یمعىً  

   Islamic Lifestyle 

Centered on 

Health 

اص  تیبا سضا یاسالم یسبک صوذگ هیسابطٍ ب یبشسس

ي سالمت سيان یصوذگ  

پژيَص دس  یمجلٍ   5 :593

ي سالمت هید  

ي  ادیبٍ اعت صیي گشا یابعاد ًَش معىً یسابطٍ 

دختش ي پسش انیداوطجً هیآن ب ی سٍیمقا  

ٍیسجاد فٍیاص مىظش قشان ي صح یسالمت معىً معشفت  89 5939  

سيان  صیفصلىامٍ سي   :593

یضىاس  

با ابشاص يجًد دس  یدلبستگ یسابطٍ سبک َا یبشسس

کاضان یداوطگاَُا انیداوطجً  

یتیتشب یسياوطىاس  55 5939 با سالمت سيان ي ًَش  یلیتحص یسابطٍ فشسًدگ 

یمعىً  



593: 9  International 

Academic Institute 

for Science and 

Technology 

Examination of the relationship between 

social happiness with girl running away in 

tehran city 

يان ي س یسياوطىاس  9 ;593

ضىاخت یپضضک  

بش اساس  یمقابلٍ با فطا سياو یسيش َا یىیب صیپ

 یداوطگاٌ َا انیدس داوطجً یدلبستگ یسبک َا

  کاضان

مجلٍ اخالق ي فشَىگ   5 5939

ییي ماما یدس پشستاس  

مقابلٍ ي سالمت سيان  یسابطة سبک َا یبشسس

 پشستاسان

593; :  The turkish online 

journal of design 

art and 

communication 

Effective Factors in Children’s 

Specialized Hospital Designing to 

Decrease Stress (Cases Study: Imam 

Hossein Children 

 



 

 



 

 



 

 

ٍ  یتیػلَم تشب ،یکٌفشاًس سٍاى ضٌاس يیسَه 5931

یالولل يیب کشدیبا سٍ یسبک صًذگ  

اىیدسداًطجَ یبا تاب آٍس یسابطِ رّي آگاّ یبشسس  



ٌایًاب ٌا،ضْشًٍذیجاهؼِ ب یػلو صیّوا 5931 اىیٌایدسسالهت سٍاى ًاب یجشأت ٍسص یلیتحل یبشسس   

 ،یضْشساص،یهؼواس یالولل يیکٌفشاًس ب 5931

 ٌذُ،یآ یافك ّا ست؛یص طیػوشاى، ٌّش ٍ هح

  ًگاُ بِ گزضتِ

کَدکاى؛  تیجْت سضذ ٍ پشٍسش خالل یکیضیف طیهح ییپاسخگَ

یٍ کوک آهَصض یآهَصض یفضاّا یدس طشاح ییساّبشدّا  

 یالولل يیکٌفشاًس ب يیدٍه  5931

یدس ػلَم اًساً يیًَ یکشدّایسٍ  

کَدکاى دس جْت  واسستاىیدس ب يیحضَس دائن ٍالذ شیتاث یبشسس

 واسستاىی: بیهَسد یفشصًذاًطاى )ًوًَِ ّا یسًٍذ بْبَد غیتسش

دکتش  واسستاىی)ع(، بخص کَدکاى بيیکَدکاى اهام حس یتخصص

ٍ بخص کَدکاى  ِیػسگش واسستاىیبخص کَدکاى ب ،یغشض

ضفا واسستاىیب ) 

ػلَم  ،یسٍاى ضٌاس یالولل يیکٌفشاًس ب يیسَه 5931

یٍ سبک صًذگ یتیتشب  

اىیداًطجَ یتاب آٍس ضاىیدس ه یتیجٌس یتفاٍت ّا یبشسس  

 یسشاسش یپژٍّط یکٌگشُ ػلو يیسَه 5931

جاهؼِ  ،یٍ سٍاى ضٌاس یتیتَسؼِ ػلَم تشب

شاىیا یاجتواػ یٍ ػلَم فشٌّگ یضٌاس  

با  یویخَد تٌظ یٍ ساّبشدّا یشیادگی یهذل سابطِ سبک ّا يییتب

پژٍّاى )با ًمص  يیٍ د اىیداًطجَ يیدس ب یلیتحص یاّوال کاس

تیجٌس یٍاسطِ گش ) 

سٍاى  یالولل يیکٌفشاًس ب يیپٌجو  5931

یٍ ػلَم اجتواػ یضٌاس  

یاددّیخالق دس آهَصش ٍ  يیهؼلو یاثش بخط  

ٍ  یسٍاى ضٌاس یالولل يیکٌفشاًس ب يیپٌجو 5931

یػلَم اجتواػ  

تیاهَصش ٍ خالل  

ٍ ػلَم  یسٍاى ضٌاس یالولل يیکٌگشُ ب يیٌجوپ 5931

 ،یسٍاى ضٌاخت یّا یاًجگشی)ه یسفتاس

یٍ استماء ًظام بْذاضت یاجتواػ ) 

یضادکاه ضاىیبش ه یَّش هؼٌَ شیتأث  



ٍ  یسٍاى ضٌاس یالولل يیکٌفشاًس ب يیپٌجو 5931

یػلَم اجتواػ  

آهَصش اثش بخص ٍ جزاب دس هذاسس یّا یژگیٍ  

 

ًَ بِ تحَل ٍ  یًگاّ یکٌفشاًس هل يیدٍه 5931

دس آهَصش یًَآٍس  

ٍ ًمص آهَصش دس بْبَد آى دس  یسیًاسسا ًَ یشیادگیاختالل  یبشسس

داًص آهَصاى يیب  

ًَ بِ تحَل ٍ  یًگاّ یکٌفشاًس هل يیدٍه 5931

دس آهَصش یًَآٍس  

دس داًص  یسفتاس یبش اختالل ّا ییاجشا یًمص کٌص ّا یبشسس

 آهَصاى ًاسساخَاى

ًَ بِ تحَل ٍ  یًگاّ یکٌفشاًس هل يیدٍه 5931

دس آهَصش یًَآٍس  

فادُ اص حَاس ٍ ٍ ًمص آهَصش دس است یشیادگیاختالل  یبشسس

ٌایٍ کن ب ٌایداًص آهَصاى ًاب يیدس ب یآهَصض لیٍسا  

ًَ بِ تحَل ٍ  یًگاّ یکٌفشاًس هل يیدٍه 5931

دس آهَصش یًَآٍس  

دس آهَصش  تیفیک یابیًظاست ٍ اسصض یبشا یچالص ساختاس ساص

یػال  

دس حَصُ  يیًَ یپژٍّص ّا یهل صیّوا يیدٍه 5931

شاىیا یٍ هطالؼات اجتواػ یػلَم اًساً  

هؼلواى یجاًیکالس بش اساس َّش ّ تیشیسبک هذ یٌیب صیپ  

دس حَصُ  يیًَ یپژٍّص ّا یهل صیّوا يیدٍه 5931

شاىیا یٍ هطالؼات اجتواػ یػلَم اًساً  

کالس دس ضْش  تیشیهؼلواى با سبک هذ یتیضخص یّا یژگیسابطِ ٍ

ذگلیآساى ٍ ب  

َىیٍ دکَساس یداخل یهؼواس یهل صیّوا 5939 خاًِ  ی)ًوًَِ هَسد یشاًیا یخاًِ ّا یسٌت یًوَد فشٌّگ دس هؼواس 

کاضاى یّا ) 

َىیٍ دکَساس یداخل یهؼواس یهل صیّوا 5939 : خاًِ ی)ًوًَِ هَسدیاباًیب نیدس الل یداخل یفضاّا یًَسپشداسص 

کاضاى یّا ) 

سالهت یسٍاًطٌاس یالولل يیکٌگشُ ب يیچْاسه 5931  یدس دختشاى فشاس یبا ضادکاه یاساله یسابطِ سبک صًذگ یبشسس 

 ضْش تْشاى



ٍ ػلَم  یسٍاًطٌاس یکٌفشاًس هل يیسَه 5931

یسفتاس  

کاسکٌاى داًطگاُ کاضاى ییصًاضَ تیبا سضا یسابطِ ساصگاس  

ٍ ػلَم  یسٍاى ضٌاس یالولل يیکٌفشاًس ب يیاٍل 5939

یسفتاس  

دس  شگزاسیتاث یاص سالهت سٍاى بِ ػٌَاى ػاهل یلیتحل یکشدیسٍ

اىیداًطجَ یلیتحص طشفتیپ  

 یخیفشسَدُ ٍ تاس یبافت ّا یهل صیّوا 5931

یضْش  

 یفشسَدُ  یبافت ّا یٍ بْساص ی، ًَساص یسًٍك بخط یالگَّا

یضْش  

 پژٍّاى 5931

یػلَم سفتاس یالولل يیکٌگشُ ب يیدٍه  

پژٍّاى يیدس د یسالهت سٍاى ٍ تاب آٍس يیسابطِ ب  

 یاجتواػ -یفشد یتَاًوٌذساص یهل صیّوا 5931

ژُیٍ یاصّایافشاد با ً  

 یداًص آهَصاى داسا یویتشس – ییٌایحافظِ ب یتَال سِیٍ هما یبشسس

 ِیپا یاضیاختالل س یبا داًص آهَصاى داسا یخَاً ییاختالل ًاسسا

ییابتذا  

سُ آٍساى آهَصش یهجاص صیّوا يیسَه 5939 اطالػات ٍ استباطات دس  یبش فٌاٍس یبش ًمص آهَصش هبتٌ یاهلت 

یشیادگیاستماء سطح   

 

 



 

 



 

 


