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 یبرا یانجام ام.آر.آ یارهایمع نییتع 9
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 . RANDمناسبت 

 

 ISC 8931 .مجله علوم پزشكي صدرا

بررسي رابطه بین سبک مدیریتي بیا   9
تغییییر و نییوآوری   هییای¬مهییارت
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ه دانشگاه علوم پزشكي مجل
 کرمان.
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ضدددددرورت بددددداهایی   ت ییدددددای  88
 صدددددت ربراهری گاددددد  ناددددداری 
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 دروش میاسبت رن
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