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88

Control over Disease: a Main topic
of Patient Education in Diabetic
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Workplace violence among nurses
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WASP (Word

association of social
)psychiatry
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London, England
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عنوان طرح
بررسی ميزان شيوع افسردگی در بيماران ديابتی مراجعه كننده به مراكز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز بهداشت
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