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35 Health Religious and effective forms of communication in 
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36 Health-related quality of life in type II diabetic patients referred 

to diabetes clinic in Sabzevar city 
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38 The relationship between religion health social Networking in 

student Mashhad University of Medical Sciences 
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39 the investigation of the impact of hbm based training on bse 

in women referred to health centers in torbat heydaryieh 
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assessing health belief model structures on nutritional 
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 1396 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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an investigation of the perceived barriers of the performance 
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