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 بسمعه تعالی

 بهداشت دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، 

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 

          : نداردنیازدرس پیش                              و ارتباطات سالمتآموزش : عنوان درس

 بهداشت عمومی 3 ترم وستهیپکارشناسی ان ی: دانشجومخاطبان

 0088-0080 :اولنیمسال              08:88تا  80:88ساعت  شنبهسه : زمان ارائه درس واحد نظری  2 :تعداد و نوع واحد

 01تا  01/08از ساعت  هاشنبه ساعت پاسخگویی به سؤاالت فراگیر:

بهداشت آموزش گروه  دانشیارسالمت؛  یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتر مهدی میرزایی علویجهدکتر  :سمدر

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمت

 : درس شرح

در شرایط مختلف آشننا نمنوده و آننان را  هنت برنامنه رینزی و        سالمتاین درس دانشجویان را با مفاهیم، اصول، نقش و اهمیت آموزش 

 توانمند خواهد ساخت. سالمتموزش آ یهابرنامهی و ارزشیابی سالمت یهاامیپو ارائه  سالمتآموزش  یهابرنامهتدوین 
 

 :لی جلساتاهداف ک

 سالمتو دامنه کاربرد آموزش سالمتی  یهابرنامهدر  سالمت،نقش آموزش ، اهداف، اصولسالمتآموزش  مفهوم -0

 فعالیت آموزش دهندگان سالمت یهاعرصهو  هاتیمسئول، هانقشرا شرح دهد و ارتقاء سالمت، اهداف، اصول و دامنه کاربرد آن  -2

 در سطوح مختلف پیشگیری سالمتو نقش آموزش  ی، یادگیری و تغییر رفتار، هماهنگی بین بخشیسالمترفتار  -3

 سالمت یهابرنامهدر  شایستگی فرهنگی و اهمیت آن -0

 سالمت یهابرنامهو اهمیت آن در  شایستگی فرهنگی -1

 آموزش سالمت یهابرنامهو مشکالت وموانع  سالمتمراحل برنامه ریزی در آموزش ، یسالمتنیازهای  -6

 آموزش سالمت یهابرنامهوموانع و مشکالت  سالمتی، مراحل برنامه ریزی در آموزش سالمتنیازهای  -7

 آموزش سالمت یهابرنامهو مشکالت وموانع  سالمتی، مراحل برنامه ریزی در آموزش سالمتنیازهای  -0

 یسالمت یهاامیپارائه و انتقال  یهاروش -9

 ن، ا زاء تشکیل دهنده ارتباطو انواع آارتباط  -08

 ارتباط و انواع آن، ا زاء تشکیل دهنده ارتباط -00

 آموزش و ارتقای سالمت  یهابرنامهدر  هاآنرایج آموزش و ارتقای سالمت آشنا شده و نحوه بکارگیری  یالگوها -02

 آموزش و ارتقای سالمت  یهابرنامهدر  هاآنرایج آموزش و ارتقای سالمت آشنا شده و نحوه بکارگیری  یالگوها -03

 آموزش و ارتقای سالمت یهابرنامهدر  هاآنرایج آموزش و ارتقای سالمت آشنا شده و نحوه بکارگیری  یالگوها -00

 سالمتآموزش  یهابرنامهرسانه و کاربرد آن در  -01
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 سالمتآموزش  یهابرنامهرسانه و کاربرد آن در  -06

 و چگونگی بهره گیری از آنانمرتبط با آموزش سالمت  یهاپژوهشو متون  -07

 

 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 سالمتسالمتی و دامنه کاربرد آموزش  یهابرنامهدر  سالمت، اهداف، اصول،نقش آموزش سالمتمفهوم آموزش  :لهدف کلی جلسه اوّ

 ل:اهداف ویژه جلسه اوّ

 سالمتی را شرح دهد. -0

 آن را نام ببرد. یهاتیمحدودرا بیان نمایید و  سالمتتعریف سالمتی از دیدگاه سازمان  هانی  -2

 آموزش سالمت را تعریف کند.   -3

 ناخوشی، بیماری و سالمت را تعریف نماید. -0

 مفهوم بوم شناسی سالمت را توضیح دهد. -1

 سالمتی را شرح دهد. یهابرنامهدر  سالمتنقش آموزش  -6

 را شرح دهد. سالمتدامنه کاربرد آموزش  -7

 درپایان دانشجو قادر باشد: 

 را داشته باشد.  سالمتی  توانایی تعریف -0

 را داشته باشد. ، ناخوشی، بیماریسالمتآموزش  توانایی تعریف -2

 کاربرد آن برخوردار باشد.از درک درستی نسبت به مفهوم بوم شناسی، نقش آموزش سالکت و  -3

 

آمنوزش   تین فعال یهنا عرصنه و  هنا تیمسئول، هانقشارتقاء سالمت، اهداف، اصول و دامنه کاربرد آن را شرح دهد و  دوّم:هدف کلی جلسه 

 دهندگان سالمت

 :دوّماهداف ویژه جلسه 

 کند. فیارتقاء سالمت را تعر -0

 تاریخچه ارتقای سالمت را بیان کند. -2

 ابزارهای ارتقای سالمت را نام ببرد. -3

 منشور اتاوا در مورد ارتقای سالمت را توضیح دهد. -0

 توانمندسازی، شبکه سازی و حمایت همه  انبه را شرح دهد. یهاروش -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد.ارتقاء سالمت  فیتعرتوانایی  -0

 برخوردار باشد.تاریخچه ارتقای سالمت از درک درستی نسبت به  -2

 را داشته باشد.ابزارهای ارتقای سالمت  بیانتوانایی  -3

 را داشته باشد.توانمندسازی، شبکه سازی و حمایت همه  انبه  یهاروشو  منشور اتاوا در مورد ارتقای سالمتدرک کاربرد توانایی  -0
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 یریشگیدر سطوح مختلف پ سالمتو نقش آموزش  یبخش نیب یرفتار، هماهنگ رییو تغ یریادگی ،یسالمترفتار  سوّم: هدف کلی جلسه

 :سوّم اهداف ویژه جلسه

 ی را توضیح دهد.سالمترفتار  -0

 مفهوم یادگیری را شرح دهد. -2

 آموزش و ارتقای سالمت را شرح دهد. یهابرنامههماهنگی بین بخشی در  -3

 در سطوح مختلف پیشگیری را توضیح دهد. سالمتنقش آموزش  -0

 سواد سالمت را تعریف کند. -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.آموزش و ارتقای سالمت  یهابرنامههماهنگی بین بخشی در ، سواد سالمتاز درک درستی نسبت به  -0

 باشد.را داشته مفهوم یادگیری سالمت و رفتار  فیتعرتوانایی  -2

 را داشته باشد.در سطوح مختلف پیشگیری  سالمتنقش آموزش  درکتوانایی  -3

 

 سالمت یهابرنامهآن در  تیو اهم یفرهنگ یستگیشا چهارم: هدف کلی جلسه

 :چهارم اهداف ویژه جلسه

 آن برای آموزش دهندگان سالمت توضیح دهد. یهافرصتو  هاچالشغیرات  معیت شناختی در  وامع و در مورد ت -0

 نژادی و قومی و نقش آموزش دهندگان سالمت در این میان را شرح دهد. یهاگروهنابربری های سالمت در میان  -2

 فرهنگ را تعریف نمایید. -3

 شایستگی فرهنگی در آموزش و ارتقای سالمت را شرح دهد. -0

 ببرد.ابعاد شایستگی فرهنگی را نام  -1

 اصول شایستگی فرهنگی را توضیح دهد. -6

 نقش مشاوره در آموزش سالمت را شرح دهد -7

 ی را توصیف کند.سالمتاصول مشاوره و نکات مهم در یک مشاوره مناسب  -0

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.ابعاد شایستگی فرهنگی از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.نقش مشاوره در آموزش سالمت  درک توانایی -2

 را داشته باشد.آن برای آموزش دهندگان  یهافرصتو  هاچالشغیرات  معیت شناختی در  وامع و ت درکتوانایی  -3
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 سالمت یهابرنامهآن در  تیو اهم یفرهنگ یستگیشا پنجم: هدف کلی جلسه

 :پنجم اهداف ویژه جلسه

 آن برای آموزش دهندگان سالمت توضیح دهد. یهافرصتو  هاچالشغیرات  معیت شناختی در  وامع و در مورد ت -0

 نژادی و قومی و نقش آموزش دهندگان سالمت در این میان را شرح دهد. یهاگروهنابربری های سالمت در میان  -2

 فرهنگ را تعریف نمایید. -3

 سالمت را شرح دهد.شایستگی فرهنگی در آموزش و ارتقای  -0

 ابعاد شایستگی فرهنگی را نام ببرد. -1

 اصول شایستگی فرهنگی را توضیح دهد. -6

 نقش مشاوره در آموزش سالمت را شرح دهد -7

 ی را توصیف کند.سالمتاصول مشاوره و نکات مهم در یک مشاوره مناسب  -0

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.ابعاد شایستگی فرهنگی از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.نقش مشاوره در آموزش سالمت  درک توانایی -2

 را داشته باشد.آن برای آموزش دهندگان  یهافرصتو  هاچالشغیرات  معیت شناختی در  وامع و ت درکتوانایی  -3

 

 آموزش سالمت یهابرنامهوموانع و مشکالت  سالمتدر آموزش  یزیمراحل برنامه ر ،یسالمت یازهاین ششم: هدف کلی جلسه

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 .تعریف کندرا  سالمت نیاز سنجی -0

 را نام برده و توضیح دهد.سالمت  مراحل نیازسنجی -2

 ارزشیابی را تعریف کند. -3

 انواع ارزشیابی را توضیح دهد. -0

 مراحل برنامه ریزی را شرح دهد.برنامه ریزی را توضیح دهد و  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. سالمت نیاز سنجیاز درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.سالمت  مراحل نیازسنجی درک توانایی -2

 را داشته باشد.و انواع آن ارزشیابی  درکتوانایی  -3

 برخوردار باشد.برنامه ریزی و مراحل برنامه ریزی از درک درستی نسبت به  -0
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 آموزش سالمت یهابرنامهوموانع و مشکالت  سالمتدر آموزش  یزیمراحل برنامه ر ،یسالمت یازهاینهفتم:  هدف کلی جلسه

 :هفتم اهداف ویژه جلسه

 .تعریف کندرا  سالمت نیاز سنجی -0

 توضیح دهد.را نام برده و سالمت  مراحل نیازسنجی -2

 ارزشیابی را تعریف کند. -3

 انواع ارزشیابی را توضیح دهد. -0

 برنامه ریزی را توضیح دهد و مراحل برنامه ریزی را شرح دهد. -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. سالمت نیاز سنجیاز درک درستی نسبت به  -0

 داشته باشد.را سالمت  مراحل نیازسنجی درک توانایی -2

 را داشته باشد.و انواع آن ارزشیابی  درکتوانایی  -3

 برخوردار باشد.برنامه ریزی و مراحل برنامه ریزی از درک درستی نسبت به  -0

 

 

 آموزش سالمت یهابرنامهوموانع و مشکالت  سالمتدر آموزش  یزیمراحل برنامه ر ،یسالمت یازهاینهشتم:  هدف کلی جلسه

 :هشتم جلسه اهداف ویژه

 .تعریف کندرا  سالمت نیاز سنجی -0

 را نام برده و توضیح دهد.سالمت  مراحل نیازسنجی -2

 ارزشیابی را تعریف کند. -3

 انواع ارزشیابی را توضیح دهد. -0

 برنامه ریزی را توضیح دهد و مراحل برنامه ریزی را شرح دهد. -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. سالمت نیاز سنجیاز درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.سالمت  مراحل نیازسنجی درک توانایی -2

 را داشته باشد.و انواع آن ارزشیابی  درکتوانایی  -3

 برخوردار باشد.برنامه ریزی و مراحل برنامه ریزی از درک درستی نسبت به  -0
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 یسالمت یهاامیپارائه و انتقال  یهاروش نهم: هدف کلی جلسه

 :نهم اهداف ویژه جلسه

 ا زای یک پیام سالمتی را بشناسد. -0

 مراحل تولید یک پیام ارتباطی سالمت را شرح دهد. -2

 سالمتی را توضیح دهد. یهاامیپنحوه انتقال  -3

 یک پیام سالمتی را در یک بسیج اطالعاتی بطور نمونه طراحی کند. -0

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.ا زای یک پیام سالمتی و مراحل تولید یک پیام ارتباطی سالمت از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.سالمتی  یهاامیپنحوه انتقال  درک توانایی -2

 را داشته باشد.یک پیام سالمتی طراحی توانایی  -3

 

 دهنده ارتباط لیارتباط و انواع آن، ا زاء تشک دهم: هدف کلی جلسه

 :دهم اهداف ویژه جلسه

 مفهوم ارتباط را تعریف کند. -0

 دهد. حیسالمت توض یارتباطات در آموزشو ارتقا تیدر مورد اهم -2

 ا زای مهم ارتباط را نام ببرد. -3

 ارتباطی را بشناسد و تعریف کند. یالگوهاچند نمونه از  -0

 : دانشجو قادر باشد درپایان

 برخوردار باشد.مفهوم ارتباط از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.ا زای مهم ارتباط  درک توانایی -2

 را داشته باشد.ارتباطی  یالگوهاچند نمونه از  درکتوانایی  -3

 

 دهنده ارتباط لیارتباط و انواع آن، ا زاء تشکیازدهم:  هدف کلی جلسه

 :یازدهم ویژه جلسهاهداف 

 مفهوم ارتباط را تعریف کند. -0

 دهد. حیسالمت توض یارتباطات در آموزشو ارتقا تیدر مورد اهم -2

 ا زای مهم ارتباط را نام ببرد. -3

 ارتباطی را بشناسد و تعریف کند. یالگوهاچند نمونه از  -0

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.مفهوم ارتباط از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.ا زای مهم ارتباط  درک توانایی -2

 را داشته باشد.ارتباطی  یالگوهاچند نمونه از  درکتوانایی  -3
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 سالمت یآموزش و ارتقا یهابرنامهدر  هاآن یریسالمت آشنا شده و نحوه بکارگ یآموزش و ارتقا جیرا یالگوها دوازدهم: هدف کلی جلسه

 :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 برخی از الگوهای آموزش سالمت را نام ببرد. -0

 سالمت را شرح دهد. یهابرنامهکاربرد الگوهای آموزش سالمت در برنامه ریزی  -2

 کاربرد الگوهای آموزش سالمت در تغییر رفتار سالمت را شرح دهد. -3

 دهد.هدف از بکارگیری الگوها را توضیح  -0

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.الگوهای آموزش سالمت از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.سالمت  یهابرنامهکاربرد الگوهای آموزش سالمت در برنامه ریزی  توانایی -2

 را داشته باشد.کاربرد الگوهای آموزش سالمت در تغییر رفتار سالمت توانایی  -3

 

 سالمت یآموزش و ارتقا یهابرنامهدر  هاآن یریسالمت آشنا شده و نحوه بکارگ یآموزش و ارتقا جیرا یالگوهاسیزدهم:  هدف کلی جلسه

 :سیزدهم اهداف ویژه جلسه

 برخی از الگوهای آموزش سالمت را نام ببرد. -0

 سالمت را شرح دهد. یهابرنامهکاربرد الگوهای آموزش سالمت در برنامه ریزی  -2

 کاربرد الگوهای آموزش سالمت در تغییر رفتار سالمت را شرح دهد. -3

 هدف از بکارگیری الگوها را توضیح دهد. -0

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.الگوهای آموزش سالمت از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.سالمت  یهابرنامهکاربرد الگوهای آموزش سالمت در برنامه ریزی  توانایی -2

 را داشته باشد.کاربرد الگوهای آموزش سالمت در تغییر رفتار سالمت توانایی  -3

 

 یآمنوزش و ارتقنا   یهنا برنامنه در  هنا آن یریسالمت آشنا شده و نحنوه بکنارگ   یآموزش و ارتقا جیرا یالگوهاچهاردهم:  هدف کلی جلسه

 سالمت

 :چهاردهم اهداف ویژه جلسه

 برخی از الگوهای آموزش سالمت را نام ببرد. -0

 سالمت را شرح دهد. یهابرنامهکاربرد الگوهای آموزش سالمت در برنامه ریزی  -2

 کاربرد الگوهای آموزش سالمت در تغییر رفتار سالمت را شرح دهد. -3

 الگوها را توضیح دهد.هدف از بکارگیری  -0

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد.الگوهای آموزش سالمت از درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.سالمت  یهابرنامهکاربرد الگوهای آموزش سالمت در برنامه ریزی  توانایی -2

 را داشته باشد.کاربرد الگوهای آموزش سالمت در تغییر رفتار سالمت توانایی  -3
 

 سالمتآموزش  یهابرنامهرسانه و کاربرد آن در  پانزدهم: هدف کلی جلسه
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 :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 .کند یرا دسته بند یآموزش یهاانواع رسانه -0

 د.کن انیب یمثال یآموزش یهارسانه یهااز دسته کیهر  یبرا -2

 .را شرح دهد یآموزش یهاکاربرد رسانه یچگونگ -3

 د.را شرح ده رانیو فراگ یآموزش یمحتوا ،یرا بر اساس اهداف آموزش یآموزش یهاانتخاب رسانه یچگونگ -0

 آموزش و ارتقای سالمت را شرح دهد. یهابرنامهنقش رسانه در  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 باشد.برخوردار  یآموزش یهاانواع رسانهاز درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد. یآموزش یهاکاربرد رسانه درک توانایی -2

 را داشته باشد. رانیو فراگ یآموزش یمحتوا ،یرا بر اساس اهداف آموزش یآموزش یهاانتخاب رسانهتوانایی  -3

 

 سالمتآموزش  یهابرنامهرسانه و کاربرد آن در شانزدهم:  هدف کلی جلسه

 :شانزدهم اهداف ویژه جلسه

 .کند یرا دسته بند یآموزش یهاانواع رسانه -0

 د.کن انیب یمثال یآموزش یهارسانه یهااز دسته کیهر  یبرا -2

 .را شرح دهد یآموزش یهاکاربرد رسانه یچگونگ -3

 د.را شرح ده رانیو فراگ یآموزش یمحتوا ،یرا بر اساس اهداف آموزش یآموزش یهاانتخاب رسانه یچگونگ -0

 آموزش و ارتقای سالمت را شرح دهد. یهابرنامهنقش رسانه در  -1

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. یآموزش یهاانواع رسانهاز درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد. یآموزش یهاکاربرد رسانه درک توانایی -2

 را داشته باشد. رانیو فراگ یآموزش یمحتوا ،یرا بر اساس اهداف آموزش یآموزش یهاانتخاب رسانهتوانایی  -3

 

 از آنان یریبهره گ یمرتبط با آموزش سالمت و چگونگ یهاپژوهشمتون و  :هفدهم هدف کلی جلسه

 :هفدهم اهداف ویژه جلسه

 متون مرتبط با آموزش سالمت را نام ببرد. -0

 فهرست کند.منابع و مجالت آموزش سالمت را  -2

 چگونگی بکارگیری منابع پژوهش آموزش سالمت را نام ببرد. -3

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 برخوردار باشد. متون و منابع آموزش سالمتاز درک درستی نسبت به  -0

 را داشته باشد.فهرست منابع و مجالت آموزش سالمت  توانایی -2

 را داشته باشد.بکارگیری منابع پژوهش آموزش سالمت توانایی  -3
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 :  منابع

 اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دکتر محسن صفاری و دکتر داود شجاعی زاده؛ انتشارات سماطکتاب  -0

؛ انتشنارات  0390و همکناران چنا    های ارتقاء سالمت رویکرد نقشه نگاری مداخله، تر مه میرزاینی علویجنه   کتاب برنامه ریزی برنامه -2

 سفیر اردهال

 ؛ انتشارات سفیر اردهال0390کتاب شایستگی فرهنگی در آموزش و ارتقاء سالمت، تر مه میرزایی علویجه و همکاران چا   -3

 روش تدریس:

 «سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش، مشارکت فردی و گروهی»

 

 وسایل آموزشی:

 «پروژکتور، رایانهتخته سفید، ویدیو »

 
 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ (درصد حسب بر) کل نمره از سهم روش آزمون

  از  لسه سوم تا انتهای ترم نمره 2 ترکیبی کوئیز

  (هشتم) لسه  ترمیانیم لسه  نمره 0 ترکیبی ترمانیم آزمون

  آموزش دانشکده اعالم خواهد کرد نمره 03 ترکیبی ترمانیپا آزمون

  همه  لسات نمره 0  کالس در فعال حضور

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 ق در  لسات درس داشته باشند.یحضور منظم و دق -0

 ند.یت نماکمشار یآموزش یهاتیفعالو  یگروه یهابحثدر  -2

 را داشته باشند. یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یدر هر  لسه آمادگ -3

 ند.یاستفاده نما یمعتبر علم یهاتیساگر منابع و یاز د -0

 ند.یالس خاموش نماکتلفن همراه خود را در  -1

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ی مدرس:ام و امضان

 فرزاد  لیلیاندکتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 صفری ایرؤدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 :لاارس ریخات   : لاارس ریخات   0088 ماه شهریور ششم : تحویل ریخات

 : امضا و گروه مدیر ییدتأ   ■خیر    □بله : شده تدوین بار اولین برای درس طرح آیا
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 آموزش سالمت و ارتباطات درس بندی نازم  دول

 3شماره ، کالس 88/08تا  88/80 شنبهسه  : لسه عتاس و روز

 مدرس  لسه هر موضوع ریخات  لسه

 یهابرنامهمفهوم آموزش سالمت، اهداف، اصول،نقش آموزش سالمت در  23/86/0088 0

 سالمتی و دامنه کاربرد آموزش سالمت

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

، هانقشارتقاء سالمت، اهداف، اصول و دامنه کاربرد آن را شرح دهد و  38/86/0088 2

 فعالیت آموزش دهندگان سالمت یهاعرصهو  هاتیمسئول

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

رفتار سالمتی، یادگیری و تغییر رفتار، هماهنگی بین بخشی و نقش آموزش  86/87/0088 3

 سالمت در سطوح مختلف پیشگیری

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه سالمت یهابرنامهشایستگی فرهنگی و اهمیت آن در  28/87/0088 0

 دکتر مهدی میرزایی علویجه سالمت یهابرنامهشایستگی فرهنگی و اهمیت آن در  27/87/0088 1

نیازهای سالمتی، مراحل برنامه ریزی در آموزش سالمت وموانع و مشکالت  0/80/0088 6

 آموزش سالمت یهابرنامه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

نیازهای سالمتی، مراحل برنامه ریزی در آموزش سالمت وموانع و مشکالت  00/80/0088 7

 آموزش سالمت یهابرنامه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

نیازهای سالمتی، مراحل برنامه ریزی در آموزش سالمت وموانع و مشکالت  00/80/0088 0

 آموزش سالمت یهابرنامه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه سالمتی یهاامیپارائه و انتقال  یهاروش 21/80/0088 9

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ارتباط و انواع آن، ا زاء تشکیل دهنده ارتباط 82/89/0088 08

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ارتباط و انواع آن، ا زاء تشکیل دهنده ارتباط 89/89/0088 00

در  هاآنرایج آموزش و ارتقای سالمت آشنا شده و نحوه بکارگیری  یالگوها 06/89/0088 02

 آموزش و ارتقای سالمت  یهابرنامه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

در  هاآنرایج آموزش و ارتقای سالمت آشنا شده و نحوه بکارگیری  یالگوها 23/89/0088 03

 آموزش و ارتقای سالمت  یهابرنامه

 علویجهدکتر مهدی میرزایی 

در  هاآنرایج آموزش و ارتقای سالمت آشنا شده و نحوه بکارگیری  یالگوها 38/89/0088 00

 آموزش و ارتقای سالمت یهابرنامه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه

 دکتر مهدی میرزایی علویجه آموزش سالمت یهابرنامهرسانه و کاربرد آن در  87/89/0088 01

 دکتر مهدی میرزایی علویجه آموزش سالمت یهابرنامهرسانه و کاربرد آن در  00/89/0088 06

 دکتر مهدی میرزایی علویجه مرتبط با آموزش سالمت و چگونگی بهره گیری از آنان یهاپژوهشو متون  00/89/0088 07

 

 


