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ردیف
افسایص سالهت فردی،اجتواعی ٍ تَاًوٌذی زًاى جْت کاّص خطًَت علیِ زًاى
1
تْثَد کیفیت زًذگی زًاى سرپرست خاًَار
2
افسایص هْارت تطکیل خاًَادُ هتعالی دختراى ٍ پسراى در آستاًِ ازدٍاج
3
تررسی تْثَد کیفیت تْثَدیافتگاى
4
استفادُ هَثر ٍ کارآهذ جَاًاى از فضای هجازی جْت کاّص آسیة ّای ًَپذیذ
5
اثر تخطی ضعردرهاًی تر تقَیت حافظِ،تقَیت تورکس ٍ پیطگیری از آلسایوردر سالوٌذاى
6
اثر تخطی ریلکسیطي تِ هٌظَر تقَیت سیستن عصثی سالوٌذاى
7
تازی درهاًی ٍ ضعردرهاًی جْت تقَیت عضلِ ،تقَیت ،تورکس حافظِ ٍ پیطگیری از آلسایور سالوٌذاى
8
تْثَد کیفیت رٍاتط ٍالذ فرزًذی زٍجیي دارای فرزًذ زیر  6سال جْت کاّص آسیة ّای ًَپذیذ
9
 10افسایص سازگاری ٍ سالهت اجتواعی فرزًذاى تک ٍالذ
 11تررسی ٍضعیت سالهت رٍاى فرزًذاى خاًَادُ طالق
 12آهَزش حرفِ ای ٍعولکردی حرکات ّذفوٌذ جْت کارگاّْای حوایتی
 13آهَزش هراقثیي سالوٌذ ٍهعلَلیي جسوی حرکتی هحذٍد تِ تخت
 14طرح آب درهاًی ٍآهَزش توریٌات در آب جْت سالوٌذاى – ضایعات ٍرزضی ٍادم – تْثَد عولکرد حرکتی هعلَلیي
جسوی حرکتی
 15آهَزش دٍرُ ای تِ هعلَلیي ضایعِ ًخاعی ٍخاًَادُ آًْا درخصَظ کٌترل هثاًِ ٍ هسائل جٌسی
 16تررسی عَاهل اجتواعی-اقتصادی هرتثط تا تَاًوٌذ سازی زًاى سرپرست خاًَار
 17اثر تخطی هَسیقی درهاًی تر افسایص اهیذ تِ زًذگی ٍتقَیت رٍحیِ ضادی در کَدکاى تی سرپرست
 18درهاى زخن ّای تاز ٍهقاٍم تِ درهاى دارٍئی تا استفادُ از تاتصuv,usدر هعلَلیي ًخائی ٍهحذٍد تِ تخت زخن ّای
فطاری
 19اثرتخطی آهَزش تاب آٍری تر تاالتردى هیساى عست ًفس ٍ کیفیت زًذگی ٍ رٍاتط زًاضَیی زٍجیي در راستای طالق
 20تررسی هطکالت رٍحی رٍاًی کَدکاى در هراکس ایتام
 21هقایسِ اثر تخطی هذاخلِ آهَزش تر اساس ًظریِ خَدکارآهذی تر تاب آٍری ٍ تٌظین ّیجاى ٍ تْسیستی رٍاًطٌاختی
زًاى سرپرست خاًَار
 22تاثیر آهَزش هذیریت کٌترل استرسْای زًذگی تِ زًاى تاردار ٍ تررسی اثرات آى تر هادر ٍ کَدک در فَاصل زهاًی
هختلف

