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بررسی ارتباط علم ژنتیک و سو تغذیه
بررسی عالئم سوتغذیه در سنین مختلف
بررسی رابطه سن و سو تغذیه
بررسی شیوع سوتغذیه در مدارس ابتدایی
بررسی شیوع سوتغذیه در جنوب تهران
بررسی رابطه گیاهخواری و سوتغذیه در تهران
بررسی رابطه رژیم غذایی ایرانی و سوتغذیه
سوتغذیه در بیمارستان های تهران
بررسی رابطه اعتیاد و سوتغذیه
بررسی رابطه سوتغذیه و احتمال ابتال به کرونا
بررسی اپیدمیولوژی سوتغذیه در ایران
بررسی رابطه سوتغذیه کودکان زیر  5سال و شاغل بودن مادر
بررسی نسبت انواع سو تغذیه در ایران
بررسی رابطه سالمندی و سوتغذیه در ایران
بررسی شیوع سوتغذیه در آسایشگاه های سالمندان در ایران
بررسی وضعیت سوتغذیه در نهاد های تحت حمایت بهزیستی
بررسی سوتغذیه پس از عمل های جراحی
بررسی رابطه سوتغذیه و افسردگی
بررسی سوتغذیه در بیماران دیالیزی در تهران
بررسی شیوع  anorexia nervosaدر دبیرستان های دخترانه تهران
بررسی اثر سوتغذیه بر روند  post operationدر بیماریتان های تهران
بررسی سیاست های موجود برای پیشگیری از سوتغذیه در ایران و میزان موفقیت آن ها
بررسی میزان سوتغذیه در بیماران سرطانی
بررسی اثر سوتغذیه در یادگیری دانش آموزان مدارس تهران
بررسی اثر سوتغذیه بر ضریب هوشی در ایران
بررسی میزان شیوع عفونت در افراد دچار سوتغذیه
بررسی رابطه سوتغذیه و بیماری های روانی
بررسی روند شیوع سو تغذیه بین سال های  1391و  1399در کودکان
بررسی میزان سو تغذیه در زنان باردار در ایران
بررسی اثرات سوتغدیه مادر بر فرزند
بررسی نرخ مرگ ومی در اثر سوتغذیه در ایران
بررسی وضعیت سو تغذیه میان افراد بیخانمان
بررسی رابطه بین میزان رشد سوتغذیه و نرخ تورم در ایران
بررسی رابطه ی سوتغذیه و رفتار های پرخطر
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بررسی رابطه بین سوتغذیه و خشونت
بررسی رابطه بین سوتغذیه و اشتغال فرد
بررسی میزان شیوع سوتغذیه ناشی از کرم های انگل در مدارس ابتدایی
بررسی میزان سوتغذیه در کودکان بستری در بیمارستان های تهران
بررسی اثرات سوتغذیه بر کودکان در ایران
مقایسه شیوع سوتغذیه میان افراد ساکن شهر و روستا
بررسی رابطه سوتغذیه و میزان باروری در ایران
بررسی وضعیت بیماران هنگام تشخیص سوتغذیه در ایران
بررسی وضعیت بیماران تیروئیدی از نظر سوتغذیه در ایران
بررسی اثر  HIVبر سوتغذیه
بررسی کارآیی برنامه های غربالگری سوتغذیه در ایران
بررسی اثر وعده ی صبحانه در جلوگیری از سوتغذیه
بررسی اثر توزیع خوراکی رایگان در مدارس بر سوتغذیه
بررسی میزان آگاهی والدین از سوتغذیه و عالئم آن
بررسی میزان آگاهی معلمان از سوتغذیه و عالئم آن و آثار مخرب آن بر یادگیری دانش آموزان
بررسی تاثیرات غربگرایی در فرهنگ غذایی بر شیوع سوتغذیه میان ایرانیان
بررسی میزان توجه والدین به چاقی فرزندان به عنوان نوعی سوتغذیه و اقدامات انجام شده توسط آنها
در این راستا
بررسی رابطه بین میزان سوتغذیه و زلزله کرمانشاه
بررسی میزان مراجعه افراد به متخصصان تغذیه برای کاهش وزن و وقوع سوتغذیه در افرادی که
رژیم کاهش وزن میگیرند.
بررسی آسیب های رژیم های کاهش وزن خودسرانه و برگرفته از اطالعات غیرتخصصی در شبکه
های اجتماعی
بررسی میانگین قد کودکان و رابطه آن با میزان شیوع سوتغذیه در ایران
بررسی میزان شیوع سوتغذیه به خاطر علل میکروبی در ایران
بررسی تاثیر داروهای اشتها آور برای درمان anorexia nervosa
بررسی تاثیر سوتغذیه بر حواس پنچگانه
بررسی میزان تاثیر شبکه های اجتماعی در ایجاد سوتغذیه در دختران جوان
بررسی تاثیر رسانه برای پیشگیری از سوتغذیه
بررسی تاثیرات سوتغذیه بر مغز و رفتارهای فرد
بررسی تاثیرات روزه داری در جلوگیری از سوتغذیه
بررسی رابطه روزه داری و سوتغذیه
بررسی اثرات سبک زندگی ایرانی بر میزان چاقی در ایرانیان
بررسی اثرات چاقی بر سالمت قلب و عروق میان ایرانیان
بررسی میزان اثربخشی درمان های دارویی بر چاقی
مقایسه میزان شیوع چاقی در کودکان شهری و روستایی در ایران
بررسی اثرات بلندمدت چاقی بر سالمت ایرانیان
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بررسی میزان مصرف شکالت در میان کودکان ایرانی و رابطه آن با میزان شیوع چاقی در بین آن ها
مقایسه شیوع چاقی در مدارس دولتی و غیردولتی (به سبب خوراکی های ارائه شده در بوفه مدارس)
بررسی رابطه بین چاقی و سن وقوع یائسگی در زنان ایرانی
بررسی رابطه بین چاقی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان
بررسی نگرش ایرانیان به چاقی و نحوه برخورد با آن
بررسی میزان آگاهی ایرانیان از اثرات چاقی بر سالمت فرد
بررسی اثرات چاقی در انتخاب همسر و باروری
بررسی اثر کافئین بر چاقی و میزان آگاهی عمومی درباره آن
بررسی اثرات مصرف باالی چای در ایران
بررسی اثرات مصرف باالی برنج در ایران
بررسی اثرات مصرف باالی زعفران در ایران
بررسی رابطه رژیم غذایی ایرانی و protein malnutrition
بررسی اثر استرس های شغلی بر چاقی
بررسی اثر چاقی والدین بر وضعیت چاقی کودکان
بررسی ارتباط خواب و چاقی در ایرانیان
بررسی  obesity resistanceدر میان ایرانیان
بررسی رابطه چاقی ومقاومت به انسولین در ایرانیان
میزان شیوع (محبوبیت) روش های  invasiveبرای درمان چاقی در میان ایرانیان
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