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مقاالت فارسي
 -1حسين مباركي ،محمد هاديان ،مرتضي سالمي ،علي عليزاده ،شکراله محسني .بررسي هزينه های تمام شده
خدمات بهداشتي درماني با استفاده از بودجه ريزی عملياتي در مركز بهداشت شهرستان رودان – استان
هرمزگان .مجله پزشکي هرمزگان سال شانزدهم شماره اول فروردين و ارديبهشت  11صفحات 54-41

 -1شهناز ريماز ،شکراهلل محسني ،عفت السادات مرقاتي خويي ،مريم دستورپور ،فاطمه اكبری مطالعه
مورد -شاهدی عوامل موثر بر عود سوء مصرف مواد درمعتادان مراجعه كننده به دو مركز ترک اعتياد
تهران شهر تهران .مجله دانشکده بهداشت و انستيتوی تحقيقات بهداشتي دوره دهم شماره سوم
 1511،صفحات35-54
 -5شهناز ريماز ،مريم دستورپور،عفت السادات مرقاتي خويي ،شکراهلل محسني(نویسنده مسئول)،
بررسي متغيرهای دموگرافيک مرتبط با عود سوء مصرف مواد در زنان و مردان مراجعه كننده به
مراكز منتخب درمان اعتياد شهر تهران در سال ،1533مجله علوم پزشکي رازی دوره بيستم شماره
 ،171ارديبهشت 11صفحات 55-11
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