
 

 

 

 

 دفترک ویژه فراگیران کارگاه آموزشی 

 المت های اجتماعی سلفهؤترویج  مبانی و کاربست  عملی م

 ای علوم پسشکی کشور هأت علمی دانشگاهویژه اعضای هی

  

:  ؿٛد تٝ ػٝ دػتٝ تمؼیٓ ٔیػُّ ٔغّٛب ٘ثٛدٖ ٚضغ ػالٔت دس فشد ٚ یا جأؼٝ   
 "  55ػٛأُ اجتٕاػی ٚ ٔحیغی: تا ػٟٓ حذٚد  .1
$ؿیٜٛ ص٘ذٌی فشد یا ػٛاد ػالٔت#:  ػٛأُ سفتاسی .2

 " 35تا ػٟٓ حذٚد 
 " 25ػٛأُ ط٘تیىی، ػٗ ٚ جٙؼیت: تا ػٟٓ حذٚد  .3

کىىدٌ  عًامل اجتماعی تعییهتٝ عٛس وّی 

ٞا دس عَٛ  تٝ ؿشایظ اجتٕاػی وٝ ا٘ؼاٖ سالمت

اص ؛ وٙٙذ تٛجٝ داسد چشخٝ حیاتـاٖ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی

تٝ ػٙٛاٖ ػشٔٙـاء اختالالت ػالٔت دس جأؼٝ ٘اْ تشدٜ ؿذٜ اػت تٝ  َای اجتماعی  وابزابزی

ػثاست دیٍش اٌش تتٛا٘یٓ ػذاِت اجتٕاػی سا تشلشاس وٙیٓ، ٘ـاٍ٘شٞای ػالٔت خٛد تٝ خٛد تٟثٛد 
ٞا ٚ  ػیغ ٔشاوض تخصصی پضؿىی، تیٕاسػتاٖأٌزاسی دس ت یٝیاتذ ٚ ٘یاص تٝ ایٗ حجٓ ػشٔا ٔی

عدالتی در سالمت  بزخی اس عًامل وابزابزی ي بی تشتیت پضؿىاٖ ٚ ٔتخصصاٖ ٘یؼت.

دٞٙذٜ  جٙؼیت وٝ اغّة ٘ـاٖ ،ٞای دسآٔذی پزیشی ؿغُ ٚ آػیةٔحُ الأت، ٘ظاد،  عبارتىد اس:

 ،ٞا فشًٞٙ ٚ اسصؽ ،تاؿذ تا جٙؼیت ٔییٗ ٚ ٞٙجاسٞای ٔشتثظ ٞای ٘اؿی اص لٛا٘ پزیشی آػیة
ٞای اجتٕاػی ٚ التصادی  أا ٘اتشاتشی. ػشٔایٝ اجتٕاػی ٚ ٚضؼیت التصادی ٚ اجتٕاػی ،تحصیالت
ِفٝ ؤتٝ تذسیج دس فمذاٖ یا وٕثٛد حذالُ یاصدٜ ٔ، ثیشٌزاس تش ػالٔتتشیٗ ػأُ تأ ای سیـٝتٝ ػٙٛاٖ 

 آیذ:  اجتٕاػی ٚ ٔحیغی تٝ ٚجٛد ٔی

ٝ ترشیٗ ٔؤ  ای ثش دٚساٖ وٛدوی اص سیـٝتىأُ ٔؤ: ديران کًدکیتکامل ( 1 ٞرای اجتٕراػی    ِفر

دٚساٖ تاسداسی ػآِ ٚ  ٚ ؿأُ دٞذ ثیش لشاس ٔیأػایش ػٛأُ سا تحت تعٛسی وٝ ٝ ػالٔت اػت ت
 ، اجتٕراػی دس ٞـرت ػراَ اَٚ ص٘رذٌی    ی، سٚا٘ر خغش، تىأُ جؼٕی ، صایٕاٖ تیحتی لثُ اص ِماح

 اػت.

تحمیمرات ٘ـراٖ   . یاتذ ص٘ذٌی افضایؾ ٔیتٝ تٝ اصای ٞش ػاَ ػٛاد ػٕٛٔی تاالتش أیذ  :سًاد( 2

ٞای  "، خغش تیٕاسی1.1ػاَ  5دادٜ اػت تٝ اصای ٞش چٟاس ػاَ تحصیُ تیـتش ٔشي وٛدواٖ صیش 
 ؿٛد. " وٓ ٔی1.3" ٚ خغش دیاتت 2.16لّثی 
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استثاط اػت: تیىاسی، ٘اأٙی ِفٝ اؿتغاَ دس ػٝ ؿىُ تا ػالٔت افشاد دس ٔؤاضتغال مىاسب: ( 3

 . ؿغّی ٚ ؿغُ پشخغش

ػثاست اػت اص دػتشػی فیضیىی، التصادی ٚ اجتٕاػی ٕٞرٝ افرشاد دس تٕراْ     :امىیت غذایی( 4

 ثش ػِّٛی.ؤٔٙذی ٔ ، ایٕٗ ٚ ٔغزی تا جزب ٚ تٟشٜاٚلات ػاَ تٝ غزای وافی

حرذالُ اص چٟراس عشیرك ترش ػرالٔت جؼرٕی ٚ سٚا٘ری اثرش         ٔؼىٗ  :مسکه مىاسب( 5
سػایت اػتا٘ذاسدٞای ؿٟشػاصی ٚ ٔذیشیت  ،ٔٙذی تٟشٜ ،ایٕٙی ٚ أٙیت ،تٟذاؿتٌزاسد:  ٔی
 .آٖ

ؿٛاٞذ ٘ـاٖ دادٜ اػت وـٛسٞایی وٝ  ػیاػرت ّٔری حٕرُ ٚ ٘مرُ      :حمل ي وقل عمًمی( 6

 ا٘ذ ػالٔت تٟتشی داس٘ذ. شا ٌزاؿتٝػٕٛٔی سا تٝ اج
ؿرٛد   جٛأؼی وٝ ػیاػت ّٔی تفشیحات دس آٖ اجشا ٔیتفزیحات ي تعادل کار ي سودگی: ( 7

تٝ تذسیج واٞؾ اػتیاد، خـٛ٘ت، سفتاسٞای خٛد تخشیثی، جشْ ٚ ا٘ضٚا، واٞؾ جشْ ػّیٝ وٛدوراٖ،  
ٞای داٚعّثا٘ٝ، ا٘ؼجاْ فشٍٞٙی ٚ اجتٕاػی ٚ خا٘ٛادٌی سا ٔـاٞذٜ  ٔٙذی ٚ فؼاِیت افضایؾ سضایت

 وٙیذ. ٔی

 حمایت اجتماعی اس ضُزيودان( 8

 تدارک خدمات بُداضتی ي درماوی( 9

  میه امىیتأت(11

 مسائل سیست محیطی(11
 

 ٗ ِفرٝ تٟٙرا دس ػرایٝ تؼٟرذ     ؤٔ یراصدٜ  وٕثٛد یا فمذاٖ ایر
ٓ    ٘ظاْ ٌیش٘رذٌاٖ ٞرش وـرٛس ترٝ      ٞرای ػیاػری ٚ تصرٕی

ثش ٔشدْ اػت ورٝ اص  ؤٌشدد ٚ ایٗ خٛد ٔتضٕٗ ٔـاسوت ٔ ٔشتفغ ٔی رعایت حقًق ضُزيودی

یاد ٔی ؿٛد تٝ ػثراست دیٍرش تٟثرٛد ٚضرؼیت ػرالٔت       الگًی فىدق ضکهایٗ اٍِٛ تٝ ػٙٛاٖ 

 ٚالٖ # ٔؼؤ2ؿٟشٚ٘ذاٖ # 1 جأؼٝ دس ٌشٚ فؼاِیت ٕٞضٔاٖ ٚ ٕٞاًٞٙ دٚ تاصٚی فٙذق ؿىٗ اػت:
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ی داس٘ذ دس ا ٞایی وٝ دس ٞش یه اص یاصدٜ ػأُ ٌفتٝ ؿذٜ ٚظیفٝ ٞا ٚ دػتٍاٜ تٝ ٕٞیٗ دِیُ ػاصٔاٖ
 . وٙٙذ ػالٔت ٔشدْ ٘مؾ ٚ ػٟٓ پیذا ٔی

 های اجتماعی سالمت در جهان و کشور  لفهبرخی از مؤوضعیت 
  ٔیّیٖٛ ٘فش وٛدوی وٝ ٔـَٕٛ حضٛس دس ٟٔذ وٛدن ٞؼتٙذ  5اص حذٚد  یوـٛس آٔاسعثك

 ٔٙذ ؿٛ٘ذ. تٛا٘ذ اص ایٗ تؼٟیالت تٟشٜ " یؼٙی یه ٔیّیٖٛ وٛدن ٔی25فمظ 
  جٟاٖ لشاس داسد 125دس ستثٝ  وٝ  دسصذ اػت 15٘ضدیه دس ایشاٖ ٘شخ ػٛاد. 
 ٞا ٚ ٔشي ٞای صٚدسع  دٞذ دس جٛأؼی وٝ ٘شخ تیىاسی تاال اػت تیٕاسی تحمیمات ٘ـاٖ ٔی

ٔتفاٚت اػت تش اػاع  دس وـٛس دس حاَ حاضش آٔاس ٘شخ تیىاسیافضایؾ یافتٝ اػت. 
" 24 1333یّیٖٛ ٘فش اػت. دس ػاَ ٔ 4تؼذاد تیىاساٖ دس وـٛس تیؾ اص  1335ػشؿٕاسی 

 .ا٘ذ خا٘ٛاسٞا تذٖٚ فشد ؿاغُ تٛدٜ
 ٌٗشػٍٙی داسد ٚ جضٚ وـٛسٞای تشتش اػت أا 5إِّّی ایشاٖ وٕتش اص  تش اػاع اعالػات تی "

ٔیّیٖٛ  35ػاال٘ٝ دس ایشاٖ تیؾ اص ؿٛد.  تیؾ اص ػٝ ٔیّیٖٛ ٘فش سا ؿأُ ٔیٕٞیٗ سلٓ ٘یض 
ا ٞ وشد خا٘ٛادٜ ایذ تٛجٝ وشد اختالف ٔیضاٖ ٞضیٙٝدس ٕٞیٗ ٔٛسد تتٗ دٚس سیض غزا ٚجٛد داسد؛ 

 ٞای دٞه اَٚ اػت!  دٜ تشاتش خا٘ٛادٜدٞه دٞٓ  دس صٔیٙٝ خٛسان تشای

 های اجتماعی سالمت و نقش شهروندان  لفهؤراهکارهای بهبود م

جأؼٝ ٔت وٙذ وٝ تٟثٛد ػال دسصذی ػٛأُ اجتٕاػی ٚ ٔحیغی ایٗ پیاْ سا ٔٙؼىغ ٔی 55ػٟٓ 
ٚالٖ ٚ ٔشدْ دس لثاَ یىذیٍش ٚ تشلشاسی تٛاصٖ حك ٚ تىّیف اػت. دس ٌشٚ پاػخٍٛ تٛدٖ ٔؼؤ

 تکلیف بزای مزدم بٍ طًری کٍ در مدیزیت فزدی خًد ي خاوًادٌ: 
ٔـاسوت فؼاَ داؿتٝ تاؿٙذ تا  تا ٔذسػٝ ٚ ٔحُ واس دس أٛس جأؼٝ اص ٔحّٝ ٚ ؿٟش ٚ وـٛس 1#

 ٔحیغی سا تٝ ػٟٓ خٛد تٟثٛد دٞٙذ. ػٛأُ اجتٕاػی ٚ

ٔیٗ ایٗ پیؾ ٘یاصٞا سا ٔذ أ، دس تش٘أٝ ص٘ذٌی خٛد ٚ خا٘ٛادٜ تثیش ایٗ ػٛأُتا دسن إٞیت تأ 2#
 ؿٛد وٝ: ٔیٗ ٔیأ٘ظش داؿتٝ تاؿٙذ ٚ تذا٘ٙذ وٝ ػالٔت خٛد ٚ خا٘ٛادٜ ٚلتی ت

 شای فشص٘ذاٖ خٛد سا اص دػت ٘ذٞٙذ.فشصت عالیی دٚسٜ تىأُ وٛدوی ت 

 اِٚٛیت خا٘ٛادٜ تحصیُ ٚ استمای ػٛاد ٔؼاؽ فشص٘ذاٖ تاؿذاِٚی ٗ.   
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  .یافتٗ واس ٔٙاػة سا تٝ ػٙٛاٖ یه ساٞثشد پیـٍیشی ٚ استمای ػالٔت فشض وٙٙذ 

 ٔیٗ ٔؼىٙی وٝ ایٕٗ تٛدٜ ٚ ٔحذٚدیتی تشای ٞضیٙٝ وشد خا٘ٛادٜ دس ٘یاصٞای ص٘ذٌی تشای تأ
   .تالؽ وٙٙذؿأُ خٛسان، تحصیُ ٚ تفشیح ٚ ػالٔت ایجاد ٘ىٙذ 

 تفشیحات سا دس ػثذ الذأات ٞفتٍی خا٘ٛادٜ لشاس دٞٙذ. 

 تیـتشی ٘ؼثت تٝ خٛدسٚی ؿخصی داسد.ثیشات ػالٔتی أاػتفادٜ اص حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ت 

ٚالٖ تشای ص٘ذٌی تاویفیت ظ ٔؼؤأا ػالٜٚ تش تىّیف ٔشدْ ٚ ٟٕٔتش اص آٖ؛ حمی اػت وٝ تایذ تٛػ
، جٌّٛیشی ، ٘ظاست تش سػایت حمٛق ؿٟشٚ٘ذیػاالسی شٚ ؿایؼتٝتشای ٔشدْ فشاٞٓ ؿٛد ٚ ایٗ دس ٌ

فشأٛؽ  .اػت ثزؤم اصًل ي فىًن حکمزاویٚ ٔثاسصٜ تا فؼاد التصادی ٚ تٝ عٛس وّی اػتمشاس 

اِـؼاع  ثش تش ػالٔت، سفتاسٞای ػآِ سا ٞٓ تحت٘ىٙیٓ وٝ ا٘ىاس تأثیش ػٛأُ ٔحیغی ٚ اجتٕاػی ٔؤ
   دٞذ. خٛد لشاس ٔی

 ت علمی أو اعضای هی های علوم پسشکی نقش دانشگاه

 های اجتماعی سالمت  لفهؤدر بهبود م
ٞای اجتٕاػی  ِفٝؤتخؾ ػالٔت ػٝ ٚظیفٝ دس لثاَ ٔٞای ػّْٛ پضؿىی ٚ  تٝ عٛس خالصٝ دا٘ـٍاٜ
 ػالٔت خٛاٞذ داؿت: 

 ٞای اجتٕاػی تش ػالٔت  ِفٝؤثیش ٔأتِٛیذ ؿٛاٞذ ػّٕی اص ت .1
 ٞای اجتٕاػی ػالٔت  ِفٝؤعّثی تشای تغییش دس ٔ حٕایت .2

 ٞای اجتٕاػی ػالٔت ِفٝؤسٞثشی جشیا٘ات تغییش دس ٔ .3

ٞای ػّْٛ پضؿىی واسوشدٞای ٔختّفی داس٘ذ وٝ  ت ػّٕی دس دا٘ـٍاٜأاػضای ٞیدس ٕٞیٗ ساػتا 
ٞای  ػٛق دادٖ ایذٜتٛاٖ آٟ٘ا سا تٝ تشتیة دس ػٝ دػتٝ تحمیك، تشٚیج ٚ تجشتٝ تمؼیٓ وشد.  ٔی

ٞای اجتٕاع ٔحٛس ٚ  ٞای پایٝ، تاِیٙی ٚ ػالٔت ٍٕٞا٘ی تٝ ػٕت پظٚٞؾ تحمیماتی دس حیغٝ
. ٞای اجتٕاػی اػت ِفٝىاسٞای واستؼت ٔؤدا٘ـجٛیی اص ساٞ ٞای ٘أٝ سإٞٙایی یا ٔـاٚسٜ پایاٖ

ػّٕی  تأٔغاِؼٝ ٔجالت ػّٕی پظٚٞـی ٚ ػایش ٔٙاتغ ػّٕی وٝ تّفیمی اص ٔٛضٛػات تخصص ٞی
وٙذ . حتی تشٌضاسی جّؼات  جذیذ پظٚٞـی سا تٝ رٞٗ ٔتثادس ٔیٞای  تا ٔؼائُ اجتٕاػی اػت ایذٜ

  سا تِٛیذ وٙذ.   تشی ٞای خاللا٘ٝ تٛا٘ذ ایذٜ ٞای ٔختّف ٔی تخصص ٔـتشن تیٗ

بٍ مىظًر افسایص داوص، بُبًد وگرش ي ارتقای اوگیسٌ کارکىان در اتخار رفتارَای سالم تذيیه ضذٌ است. دفترک حاضر بٍ َمراٌ  ایه دفترک

َای اجتماعی َا تًسط کارضىاسان خبرٌ از گريٌ مؤلفٍایه دفترک سایر جسيَای آمًزضی، مکمل ارایٍ خذمات در ياحذ َمیار کارکىان است.

تحقیقات سالمت(، معايوت فرَىگی ي اجتماعی يزارت تعاين، کار ي رفاٌ اجتماعی، سازمان بُسیستی کطًر ي ستاد سالمت )مؤسسٍ ملی 

 مبارزٌ با مًاد مخذر تُیٍ ضذٌ است.
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تشٚیج ٚ آٔٛصؽ  .دس واس ٚ ص٘ذٌی سا یاد داد جأغ ٍ٘اٜ تٝ دا٘ـجٛیاٖ داؿتٗتٛاٖ  س آٔٛصؽ ٔید
. ٞا اػت اص دیٍش ٔصادیك واستشدی وشدٖ ایٗ ٔفاٞیٓ دس سػا٘ٝ ٞای تیٕاسی تٝ ٔشدْ سیـٝ

ٞا ٚ سادیٛ  سٚص٘أٝ، ٔجالت ٚ تٛدٜ ٔشدْ ٚ ٍ٘اسؽ دس فضای ٔجاصیػخٙشا٘ی تشای ٌشٜٚ تیٕاساٖ، 
 ٞای دیٍش اػت .  ٚ تّٛیضیٖٛ اص سٚؽ

ٍ٘اٜ جأغ تٝ ٔـىالت تیٕاس تٛاٖ  . دس صٔاٖ عثاتت ٔیدس حیغٝ تجشتٝ ٘یض ایٗ ٔفاٞیٓ واستشد داسد
 .ٞای اجتٕاػی تیٕاسی داؿت ٚ الذأات حٕایتی ٔشتٛعٝ سا تشای ٔشاجؼاٖ ٔذ ٘ظش لشاسداد ٚ سیـٝ

تٛا٘ذ تٝ پضؿه ٚ ٔشالثاٖ  ٘ٛادٌی ٚ ٔحّی تیٕاساٖ ٚ ٔشاجؼاٖ ٔی، خاٞای فشدی ؿٙاػایی ظشفیت
تٛاٖ  وٙٙذ، ٔیای تشای واٞؾ االْ اجتٕاػی تیٕاساٖ اسایٝ  ػالٔت وٕه وٙذ تا پیـٟٙادات ػاص٘ذٜ

ٞای پضؿىی ٚ  تا تشلشاسی اسجاع اجتٕاػی ٚ پیٍیشی آٟ٘ا سضایت ٚ تثؼیت تیٕاساٖ اص دسٔاٖ
ٌیشی داخُ دا٘ـٍاٜ ٚ  ت ػّٕی دس جّؼات تصٕیٓأوت اػضای ٞیؿش. سٚا٘ـٙاختی سا تیـتش وشد
ٌش ٚ حتی ریٙفغ لشاس  ت ػّٕی دس ٔماْ ٔـاٚس ٚ تؼٟیُأؿٛد تا ػضٛ ٞی خاسج اص آٟ٘ا ٔٛجة ٔی

تٛا٘ذ تش اػاع  ٞا ٚ الذأات ٌزؿتٝ ٍٕٞی ٔی ٌیشد دس چٙیٗ ٔٛلؼیتی ٘مذ ؿشایظ، اسصیاتی تصٕیٓ
ٞا تٝ  اجتٕاػی ػالٔت صٛست ٌیشد ٚ دس چٙیٗ ؿشایغی تصٕیٓٞای  ِفٝؤٔؼیاسٞا ٚ ٔثا٘ی ٔ

تش اػت. ٌاٞی ٔٛالغ الصْ اػت ػضٛ ٞیأت ػّٕی تا  ٘یاصٞای ٔشدْ ٚ سیـٝ ٔـىالت ٔشدْ ٘ضدیه
ٔٙذی سا عشاحی وشدٜ ٚ اص  ثش دس ٔـىُ ػالٔتی ٔشدْ تالؽ ٘ظاْؤِٝ اجتٕاػی ٔدسن ٔؼأ

 عّثی وٙذ.  ٞا حٕایت ایٗ سیـٝ ٖ ٔحّی، اػتا٘ی ٚ ّٔی تشای تٛجٝ جذی تٝٚالٔؼؤ

 ت علمیأهای الزم برای ایفای نقش اعضای هی مهارت

 های اجتماعی سالمت  ؤلفهدر بهبود م
ٞای اجتٕاػی ػالٔت  ِفٝأت ػّٕی دس صٔیٙٝ ٔؤٞای ٔختّفی تشای ایفای ٘مؾ اػضای ٞی ٟٔاست

 ؿٛد:  ٚجٛد داسد ٚ یادٌیشی آٟ٘ا تٝ تشتیة دس ػٝ پّٝ تٛصیٝ ٔی

ثش، ؤٔذیشیت فشدی، تشلشاسی استثاط ٔ»ؿأُ چٟاس ٟٔاست اػاػی  ٞای پایٝ ٟٔاست:  ايلپلٍ 

  «واستیٕی ٚ ٔذیشیت پشٚطٜ

ٞای  تٝ واسٌیشی آ٘اتٛٔی، فیضیِٛٛطی ٚ پاتِٛٛطی ػاصٔاٖ»ؿأُ  ٞای ٔیا٘ی : ٟٔاستپلٍ ديم

 «جأؼٝ دس تحّیُ ریٙفؼاٖ تشای تغییش دس ٔٛضٛع ٔٛسد ٞذف



 

 

 

 

 دفترک ویژه فراگیران کارگاه آموزشی 

 المت های اجتماعی سلفهؤترویج  مبانی و کاربست  عملی م

 ای علوم پسشکی کشور هأت علمی دانشگاهویژه اعضای هی

  

عّثی، تاصاسیاتی  ثیشٌزاسی تٝ ٚیظٜ حٕایتٞای تأ سٚؽ»ؿأُ   ٞای تخصصی ٟٔاست: پلٍ سًم

ٞا ٚ ٔشدْ، ٔذیشیت تغییش وٝ خٛد  ٞا، جّة ٔـاسوت ٚ ٕٞىاسی ػاصٔاٖ اجتٕاػی ٚ واس تا سػا٘ٝ
مات تٙذی تحمی ٚ ٔذیشیت چشخٝ پظٚٞؾ ؿأُ اِٚٛیتؿأُ عشاحی تش٘أٝ، اجشا ٚ اسصؿیاتی اػت 

  «ػتٚ واستؼت ٘تایج آٟ٘ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های پایه مهارت  

 میانی هایمهارت

 ٔذیشیت فشدی
 استثاط ٔؤثش

 واس تیٕی
 ٔذیشیت پشٚطٜ

، فیضیِٛٛطی ٚ پاتِٛٛطی یٔتٝ واسٌیشی آ٘اتٛ
ٞای جأؼٝ دس تحّیُ ریٙفؼاٖ تشای تغییش ػاصٔاٖ

 دس ٔٛضٛع ٔٛسد ٞذف

 های تخصصی مهارت

َای زای تزيیج مباوی ي کاربست عملی مؤلفٍدفتزک حاضز بٍ مىظًر افشایص اطالعات ي اوگیشٌ ضما ب

َای اجتماعی سالمت، مؤسسٍ ملی اجتماعی سالمت تديیه ضدٌ است. ایه مجمًعٍ در گزيٌ مؤلفٍ

خًاَطمىد تحقیقات سالمت بٍ سفارش مزکش مطالعات داوطگاٌ علًم پشضکی قشيیه تألیف ضدٌ است؛ 

  :اع دَیداست در صًرت استفادٌ اس ایه دفتزک بٍ آدرس سیز ارج

ت علمی علوم أها و اعضای هی، عسیسخانی نوروزعلی. بررسی نقش دانشگاهسونیا اویسی ،بهساد دماری 

مجله دانشکذه بهذاشت و انستیتو  های اجتماعی سالمت.لفهؤپسشکی در ترویج مبانی و کاربست عملی م

 ، شماره چهارم14، دوره 1395تان زمستحقیقات بهذاشتی.

 

 اٞعّثی، تاصاسیاتی اجتٕاػی ٚ واس تا سػا٘ٝاثشٌزاسی: حٕایتٞای سٚؽ
 ٞا ٚ ٔشدْجّة ٔـاسوت ٚ ٕٞىاسی ػاصٔاٖ

 ٔذیشیت تغییش : عشاحی تش٘أٝ، اجشا ٚ اسصؿیاتی
 تٙذی تحمیمات ٚ واستؼت آٟ٘ا: اِٚٛیتٔذیشیت تحمیك


