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ارزیابی وضعیت موجود بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخصهای حاکمیت بالینی در حیطه های آموزش و
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بررسی پیشگویی کننده های مدیریتی مرتبط با پیامد و توزیع مصدومیتهای ترافیکی در بیمارستانهای تبریز در سال 1931
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مستند سازی فرآیندهای اصلی امور اداری مالی دانشکده بهداشت و تغذیه
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بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی دولتی و خصوصی و کلینیک های تخصصی شهر تبریز -ممیزی فرآیند
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بررسی رابطه بین نوع زایمان با بیماری آسم در کودکان  9تا  14ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی تبریز در سال
1931
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بررسی تاثیر مصاحبه با بیماران بر وری میزان ترخیص با رضایت شخصی
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت سالمندان شهر تبریز
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شناسایی عوامل موثر بر وقوع هزینه های فاجعه بار خدمات درمانی در خانوار بیماران بستری بیمارستانهای عمومی شهر تبریز
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تناسب ویژگیهای شخصیتی پرستاران و مدیران پرستاری با شغل پرستاری در مراکز آموزشی درمانی تبریز 1931
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راه اندازی و پایش مرکز سالمت روان جامعه نگر ) ( CMHCدر جنوب شرق تبریز
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تاثیر مکمل روغن ماهی بر پیامدهای بارداری در مادر و شیرخوار:یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
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بررسی روند استفاده از کد های تشخیصی -درمانی (اقدامات) برای طبقه بندی پرونده های پزشکی بستری در مراکز آموزشی
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز( )1987-1931
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بررسی عوامل موثر بر مرخصی استعالجی پرسنل پرستاری در مراکز آموزشی درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
تبریز در سال 1931-1931
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بررسی روند ده ساله بارداری در سنین پر خطر و تاثیر آن بر شاخصهای سالمت تولید مثل زنان روستایی استان آذربایجان
شرقی
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بررسی ارتباط رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و دیسترسهای روحی روانی در مبتالیان به
سرطان کولور کتال و همسران آنها
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تدوین ابزار ارزیابی عملکرد بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ارائه خدمات پری ناتال
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تجویز پیشگیرانه آنتی بیوتیک قبل از اعمال جراحی
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طراحی و ارزشیابی برنامه پیشگیری از مصرف دخانیات در دانش آموزان دوره دبیرستان استان آذربایجان شرقی با تلفیق
دیدگاه مبتنی بر مدرسه و مبتنی بر جامعه
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عوامل موثر بر پرداختی از جیب مراقبت های درمانی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر تبریز

