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 بسمعه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 

 (1سالمت ) ءدر آموزش بهداشت و ارتقا ارتباطات: درس عنوان

 1911-1011تحصیلی  دومنیم سال   -( دوم ترم)بهداشت  ارشد آموزشدانشجویان کارشناسی  :مخاطبان

جلسه نظری  11 مجموعاًجلسه عملی  8جلسه نظری و  11)واحد عملی  5/1و واحد نظری  5/1واحد؛  2(: واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 و عملی(

 12الی  11 از ساعت هاشنبه دو :فراگیرسؤاالت  به پاسخگویی ساعت

 11:15الی  11:15از ساعت  هاشنبه :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

 :ینمدرس

دانشکده بهداشت؛  ؛و ارتقای سالمتبهداشت آموزش گروه  اریاستاد: سالمت یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکترفاطمه رجعتی دکتر  -1

 درصد 05سهم استاد  (کرمانشاه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

آموزش گروه  اریسالمت؛ استاد یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتر مهدی میرزایی علویجهدکتر  -2

 درصد 05سهم استاد  کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمتبهداشت 

 ندارد :نیاز پیش درس

 

 :درس یهدف کل

ارتباا  در جواما     یبرقارار  یهاا روشو اصول ارتباطاات و   میمفاهو سالمت  یدر آموزش بهداشت و ارتقا ارتباطاتبا نقش  انیدرس دانشجو نیا

 خواهند شد.آشنا  مختلف

 

 : درس شرح

ارتبا  فردی و گروهی مستقیم و غیرمستقیم آشنا خواهند شد ضرورت ایان درس در هرهاه بهتار     یهاروشو  هامدلدر این درس دانشجویان با 

در جلب مشارکت و همکاری در برناماه ریازی اجارا و     هاآنجوام  مختلف و برقراری ارتبا  با تر ین ارتباطات و کمک به شناسایی بهبرقرار شدن ا

 .بهداشتی است یهابرنامهارزشیابی 
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   در واحد نظری جلساتاهداف کلی 

 شناسی ارتبا  و ارتبا  مفهوم از کلیاتی و اهمیت ارتبا تعریف و  .1

 (جانبه همه حمایت جلب سیاستگذاران جمعی، فردی، بین) ارتباطی های و رویکرد سیر تحول ارتبا  در جامعه .1

 جامعه شناسی ارتباطات .1

 سالمت ارتباطات ارزشیابی و  اجرا ،ریزی سالمت و برنامه آموزش در ارتباطی های مدل و ها نظریه .4

  کالمی( غیر و کالمی ارتباطات) انواع ارتبا  .0

 ریزی برنامه فرایند 

 مخاطب و موقعیت تحلیل 

 ارتباطی های روش و ها تژی استرا و اهداف تعیین 

 آموزشی مواد و پیام موثر تولید 

 ارتباطی های کانال 

 جمعی یهارسانهارتبا  با  .6

 موثر ارتباطات های ویژگی، در یک ارتبا  موفق مؤثرعوامل  .7

 مراحل ارتبا  .8

 ارتباطی جام  راهبرد .9

 جانبه همه حمایت جلب  (Advocacy) 

 سالمت برای اجتماعی بسیج  (Health Campaign) 

 سالمت ارتباطات در فرهنگ بر مبتنی رویکرد 

 پروژه عملی .15
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 ( نظری واحد 0/1؛ جلسه  11جهت : )در واحد نظری لی جلساتاهداف ک

 :یواحد نظر  کیهر جلسه در  یاهداف کل کیبه تفک یرفتار ژهیاهداف و

 جلسه اول 

 ارتبا  و کلیاتی از مفهوم ارتبا  و ارتبا  شناسی تیو اهم فیتعر: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 ارتبا  را از دیدگا ههای مختلف تعریف کند. .1

 عناصر ارتبا  را شرح دهد. .1

 ارتبا  را بیان کند.انتقال معنی در  .1

 تعریف ارتبا  سالمت را بداند. .4

 ویژگیهای کلیدی یک ارتبا  سالمت را توضیح دهد. .0

 عوامل شکل گیری ارتبا  سالمت را شرح دهد. .6

 مختلف را تقسیم بندی کند. یارهایمعارتبا  بر اساس  .7

 انواع ارتبا  درون فردی، بین فردی، گروهی و جمعی را توضیح دهد. .8

 شجودرپایان دان

 مختلف باشد. یهادگاهیدقادر به تعریف ارتبا  را از  .1

 بتواند عناصر ارتبا  را شرح دهد. .1

 توانایی بیان انتقال معنی در ارتبا  را داشته باشد. .1

 باشد. سالمتقادر به تعریف ارتبا   .4

 را توضیح دهد. سالمتویژگیهای کلیدی یک ارتبا  بتواند  .0

 .باشد سالمتعوامل شکل گیری ارتبا  قادر به شرح  .6

 .داشته باشدمختلف را  یارهایمعارتبا  بر اساس توانایی تقسیم بندی  .7

 انواع ارتبا  درون فردی، بین فردی، گروهی و جمعی را توضیح دهد.بتواند  .1

 

 جلسه دوم و سوم

 جانبه( همه حمایت جلب سیاستگذاران جمعی، فردی، ارتباطی )بین های و رویکرد سیر تحول ارتبا  در جامعه: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 سیر در تحول ارتبا  را توضیح دهد. .1

 تاریخچه ارتبا  سالمت را بداند. .1

 انتقال اطالعات و شیوه اقناع را شرح دهد.  .1

 اجتماعی ارتباطات را توضیح دهد . یهانقش .4

 ارتباطات و ساختارهای اجتماعی را شرح دهد.  .0

 را توضیح دهد.  هانظاممطالعه  .6

 تماعی را توضیح دهد. هشیار سازی اج .7

 درپایان دانشجو

 قادر به توضیح سیر در تحول ارتبا  را باشد. .1

 توانایی شرح تاریخچه ارتبا  سالمت را داشته باشد. .1

 بتواند انتقال اطالعات و شیوه اقناع را شرح دهد.  .1

 اجتماعی ارتباطات باشد. یهانقشقادر به توضیح  .4

 توانایی شرح ارتباطات و ساختارهای اجتماعی باشد.  .0

 را داشته باشد.  هانظامتوانایی توضیح مطالعه  .6

 قادر به توضیح هشیار سازی اجتماعی باشد. .7
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 جلسه چهارم 

 جامعه شناسی ارتباطات: هدف کلی

 اهداف رفتاری
 ارتبا  اجتماعی را توضیح دهد.  .1

 اهمیت ارتبا  اجتماعی را شرح دهد.  .1

 انواع ارتبا  اجتماعی را نام ببرد. .1

 عناصر ارتبا  اجتماعی را توضیح دهد. .4

 نظران ارتبا  اجتماعی را شرح دهد. دیدگاه صاحب .0

 ند.کان یو وظایف وسایل ارتبا  جمعی را ب هارسالت .6

 اثرات وسایل ارتبا  جمعی را شرح دهد. .7

 اهمیت پژوهش در ارتبا  جمعی را توصیف کند. .8

 پژوهش را شرح دهد یهاروش .9

 نقش سینما و تئاتر را در ارتباطات شرح دهد. .15

 درپایان دانشجو
 قادر به توضیح ارتبا  اجتماعی باشد.  .1

 توانایی شرح اهمیت ارتبا  اجتماعی را داشته باشد.  .1

 بتواند انواع ارتبا  اجتماعی را نام ببرد. .1

 قادر به توضیح عناصر ارتبا  اجتماعی باشد. .4

 دیدگاه صاحب نظران ارتبا  اجتماعی را داشته باشد.توانایی شرح  .0

 ند.کان یو وظایف وسایل ارتبا  جمعی را ب هارسالتبتواند  .6

 توانایی شرح اثرات وسایل ارتبا  جمعی را داشته باشد. .7

 بتواند اهمیت پژوهش در ارتبا  جمعی را توصیف کند. .8

 پژوهش را داشته باشد یهاروشتوانایی شرح  .9

 سینما و تئاتر را در ارتباطات شرح دهد.بتواند نقش  .15

 

 ششمو  پنجمجلسه 

 سالمت ارتباطات ارزشیابی اجرا و  ریزی، سالمت و برنامه آموزش در ارتباطی های مدل و ها نظریه: هدف کلی

 اهداف رفتاری
 الگوی ارتبا  را تعریف کند. .1

 انواع الگوهای ارتباطی را فهرست کند. .1

 در برقراری ارتبا  بهداشتی را بیان کند.اهمیت استفاده از الگو  .1

 پیش الگوی ارسطو را شرح دهد.  .4

 الگوی السون را شرح دهد.  .0

 الگوی شنن و ویو ور را شرح دهد.  .6

 الگوی دوسالپول را شرح دهد.  .7

 لگوی ویلبر شرام را توضیح دهد. .8

 الگوی برلو را توضیح دهد.  .9

 را توصیف کند. مالگویدل شفه و نکات مهم در مورد این مدل ارتباطی .01
 درپایان دانشجو

 بتواند الگوی ارتبا  را تعریف کند. .1

 قادر به فهرست انواع الگوهای ارتباطی باشد. .1

 بتواند اهمیت استفاده از الگو در برقراری ارتبا  بهداشتی را بیان کند. .1

 قادر به شرح پیش الگوی ارسطو باشد.  .4



 

 0 

 قادر به شرح الگوی السون باشد.  .0

 قادر به شرح الگوی شنن و ویو ور باشد.  .6

 قادر به شرح الگوی دوسالپول باشد.  .7

 قادر به شرح لگوی ویلبر شرام باشد. .8

 توانایی توضیح الگوی برلو را داشته باشد.  .9

 بتواند الگوی شفه و نکات مهم در مورد این مدل ارتباطی را توصیف کند. .15

 

 مهشتو  تمفهجلسه 

  کالمی( غیر و کالمی ارتباطات) انواع ارتبا : هدف کلی

 ریزی برنامه فرایند 

 مخاطب و موقعیت تحلیل 

 ارتباطی های روش و ها تژی استرا و اهداف تعیین 

 آموزشی مواد و پیام موثر تولید 

 ارتباطی های کانال 

 اهداف رفتاری
 ارتبا  کالمی و غیر کالمی را شرح دهد. .1

 کالمی را شرح دهد.  یهاامیپعناصر  .1

 طبیعی، تصویری و قراردادی را توضیح دهد.  یهانشانه .1

 پیام را توضیح دهد. ارائهنحوه  .4

 محتوا و نحوه ارائه را توصیف کند.   -ترکیب کد .0

 قصد، آگاهی و معنی در ارتباطات غیرکالمی را شرح دهد.  .6

 غیرکالمی را توضیح دهد یهاامیپفرستادن و بررسی  .7

 رمز و نشانه در پیام غیرکالمی را شرح دهد. .8

 را شرح دهد. ریزی برنامه فرایند .9

 را شرح دهد. مخاطب و موقعیت تحلیل .15

 را شرح دهد. ارتباطی های روش و ها تژی استرا و اهداف تعیین .11

 را شرح دهد. آموزشی مواد و پیام موثر تولید .11

 را شرح دهد. ارتباطی های کانال .11

 درپایان دانشجو

 باشد. توانایی شرح ارتبا  کالمی و غیر کالمی را داشته .1

 کالمی را داشته باشد.  یهاامیپتوانایی شرح عناصر  .1

 طبیعی، تصویری و قراردادی باشد.  یهانشانهقادر به توضیح  .1

 پیام باشد. ارائهقادر به توضیح نحوه  .4

 محتوا و نحوه ارائه را توصیف کند.   -بتواند ترکیب کد .0

 توانایی شرح قصد، آگاهی و معنی در ارتباطات غیرکالمی را داشته باشد.  .6

 غیرکالمی باشد. یهاامیپقادر به توضیح فرستادن و بررسی  .7

 توانایی شرح رمز و نشانه در پیام غیرکالمی را داشته باشد. .8

 را داشته باشد. ریزی برنامه فرایندتوانایی شرح  .9

 را داشته باشد. مخاطب و موقعیت تحلیلتوانایی شرح  .15

 را داشته باشد. ارتباطی های روش و ها تژی استرا و اهداف تعیینتوانایی شرح  .11

 را داشته باشد. آموزشی مواد و پیام موثر تولیدتوانایی شرح  .11

 را داشته باشد. ارتباطی های کانالتوانایی شرح  .11
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 منهجلسه 

 جمعی یهارسانهارتبا  با : هدف کلی

 اهداف رفتاری
 جمعی را تعریف کند. یهارسانه .1

 جمعی در ارتقاء سالمت را شرح دهد. یهارسانهکاربرد  .1

 جمعی را شرح دهد. یهارسانه یهاتیمحدودو  هاتیقابل .1

 جمعی را شرح دهد. یهارسانهارتقاء سالمت مبتنی بر  یهابرنامههگونگی توسعه  .4

 درپایان دانشجو
 جمعی را تعریف کند. یهارسانهبتواند  .1

 جمعی در ارتقاء سالمت باشد. یهارسانهقادر به شرح کاربرد  .1

 جمعی را داشته باشد. یهارسانه یهاتیمحدودو  هاتیقابلتوانایی شرح  .1

 جمعی باشد. یهارسانهارتقاء سالمت مبتنی بر  یهابرنامهقادر به شرح هگونگی توسعه  .4

 

 دهمجلسه 

 موثر ارتباطات های ویژگی، عوامل مؤثر در یک ارتبا  موفق: هدف کلی

 اهداف رفتاری
 اصول اصلی یک ارتبا  موفق را بداند. .1

 را بداند. موثر ارتباطات های ویژگی .1

 فرایند ارتبا  سالمت را شرح دهد. .1

 را در یک موقعیت مناسب بکارگیرد. مؤثرگوش دادن در برقراری یک ارتبا   یهامهارت .4

 بیان کند.نقش حواس در برقراری یک ارتبا  موفق را  .0

 را توضیح دهد. مؤثرنقش زبان بدن در برقراری ارتبا   .6

 بر فرایند ارتبا  را شرح دهد. هاآنکنترل  یهاراهنقش موان  ارتباطی و  .7

 دو معیار انتخاب کانال در فرایند ارتبا  سالمت را بیان نماید. .8

 بیان نماید. انواع ارزشیابی ارتبا  سالمت را بیان کرده و در هر مورد مثالی کاربردی .9

 مخاطبین اولیه و ثانویه را تعریف نماید. .01
 درپایان دانشجو

 توانایی شناسایی اصول اصلی یک ارتبا  موفق را داشته باشد. .1

 را داشته باشد. موثر ارتباطات های ویژگیتوانایی شناسایی  .11

 قادر به شرح فرایند ارتبا  سالمت باشد. .1

 را در یک موقعیت مناسب بکارگیرد. مؤثرگوش دادن در برقراری یک ارتبا   یهامهارتبتواند  .1

 .داشته باشدنقش حواس در برقراری یک ارتبا  موفق را توانایی بیان  .4

 .باشد مؤثرنقش زبان بدن در برقراری ارتبا  قادر به توضیح  .0

 .باشدبر فرایند ارتبا   هاآنکنترل  یهاراهنقش موان  ارتباطی و قادر به شرح  .6

 .داشته باشددو معیار انتخاب کانال در فرایند ارتبا  سالمت را توانایی بیان  .7

 انواع ارزشیابی ارتبا  سالمت را بیان کرده و در هر مورد مثالی کاربردی بیان نماید.بتواند  .8

 .داشته باشدمخاطبین اولیه و ثانویه را توانایی تعریف  .9

 

 یازدهمجلسه 

 مراحل ارتبا : هدف کلی
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 اهداف رفتاری
 مراحل فرآیند ارتبا  سالمت را شرح دهد. .1

 الگوهای کاربردی در فرآیند ارتبا  سالمت را شرح دهد.. .1

 مرحله برنامه ریزی فرآیند ارتبا  سالمت را شرح دهد. .1

 مرحله توسعه فرآیند ارتبا  سالمت را شرح دهد. .4

 مرحله پیاده سازی فرآیند ارتبا  سالمت را شرح دهد. .0

 شیابی فرآیند ارتبا  سالمت را شرح دهد.مرحله ارز .6

 درپایان دانشجو
 قادر به شرح مراحل فرآیند ارتبا  سالمت باشد. .1

 قادر به شرح الگوهای کاربردی در فرآیند ارتبا  سالمت باشد.. .1

 قادر به شرح مرحله برنامه ریزی فرآیند ارتبا  سالمت باشد. .1

 باشد. قادر به شرح مرحله توسعه فرآیند ارتبا  سالمت .4

 قادر به شرح مرحله پیاده سازی فرآیند ارتبا  سالمت باشد. .0

 قادر به شرح مرحله ارزشیابی فرآیند ارتبا  سالمت باشد. .6

 

 

 دوازدهم  سیزدهمجلسه 

 ارتباطی جام  راهبرد: هدف کلی

 جانبه همه حمایت جلب  (Advocacy) 

 سالمت برای اجتماعی بسیج  (Health Campaign) 

 سالمت ارتباطات در فرهنگ بر مبتنی رویکرد 

 اهداف رفتاری
 انواع راهیردهای ارتباطی جام  را نام ببرد. .1

 راهبردهای سنتی ارتبا  را شرح دهد. .1

 راهبردهای نوین ارتبا  را توضیح دهد. .1
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 راهبردهای نوین ارتبا  را داشته باشد.توانایی توضیح  .1
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 جلسه( 8)برای  :واحد عملی نیمشرح درس  -

 انجام پروژه تشخیص ارتباطی -

دانشجویان یک موضوع و گروه هدف را انتخاب نماید تحلیل دقیق از مخاطب نموده و پیام و کانال ارتباطی مناسب را انتخاب نماید و در  -

 کالس ارائه نماید

را مشاهده و از ابعاد مختلف ارتباطی نقاد و بررسای نماوده و در کاالس      (از جمله کارکنان سالمت با مراجعه کننده)ارتبا  بین دو فرد  -

 گزارش نماید
  



 

 9 

 : منابع -

 ارتبا  شناسی فعلی مهدی محسنیان را -

 برقراری ارتبا  از انتشارات سازمان جهانی یهامهارت -

 health) 1191کولیونااد و همکااارن. انتشااارات میاار ماااه. ویاارایش اول   ارتبااا  در حااوزه سااالمت از نظریااه تااا اجاارا، ترجمااه     -

communication from theory to practice, 2007, Schiavo)) 

 ارتبا  شناسی، صفاری و همکاران، نشر آثار سبحان آخرین ویرایش -

 مبانی نشر رسا اخرین هاپ 1علی اکبر فرهنگی ارتباطات انسانی ج  -

- Communication for Health and Behavior Change: A Developing Country Perspective (Jossey-Bass 

Health Series) Facsimile Edition by Judith Allen Graeff  (Author), John P. Elder (Author), Elizabeth 

Mills Booth (Author) 

- Communicating Health, January 1, 2004 by John Hubley  (Author) 

- Claudia F. Parvanta and et al .Essentials of public health communication, Jones & Bartlett Learning , 

,latest edition 

- Teresa L. Thompson, Alicia Dorsey, Katherine I. Miller. Handbook of health communication. 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers ,latest edition  

- U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES. Making Health Communication 

Programs Work Public Health Service , National Institutes of Health. National Cancer Institute, 

latest edition 

- Ruth Cross, Sam Davis and Ivy O’Neil.Health Communication: Theoretical and Critical 

Perspectives, Polity Press. ,latest edition 

 سخنرانی، بحث گروهی: »روش تدریس» 

 وایت برد، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر: »کمک آموزشی یهارسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمرهدرصد و  روش آزمون آزمون

 جلسات کالس نمره 0 ترکیبی  کالسی یهاآزمونو  هایابیارزش

 جلسه هشتم نمره 1 ترکیبی ترمانیم

 پایانیجلسات  نمره 0 ارائه کار عملی ارزشیابی کار عملی دانشجویان

 کندیمآموزش اعالم  نمره 8 ترکیبی  ارزشیابی پایان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو -

  :رودیمان محترم انتظار یاز دانشجو

 .جلسات درس داشته باشندق در یحضور منظم و دق -1

 ند.یت نماکمشار یآموزش یهاتیفعالو  یگروه یهابحثدر  -1
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 .را داشته باشند یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یدر هر جلسه آمادگ -1

 .ندیاستفاده نما یمعتبر علم یهاتیساگر مناب  و یاز د -4

 ند.ینما یا بی صدا الس خاموشکتلفن همراه خود را در  -0

 دکتر مهدی میرزایی علویجه ،فاطمه رجعتیدکتر  مدرس:ی ام و امضان

 فرزاد جلیلیاندکتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 صفری ایرؤدکتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده
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 (1فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ) :جدول زمانبندی درس

 ده بهداشتکدانش 9کالس شماره  11:15الی  11:15  از ساعت هاشنبهروز و ساعت جلسه: 

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 فاطمه رجعتیدکتر  ارتبا  و کلیاتی از مفهوم ارتبا  و ارتبا  شناسی تیو اهم فیتعر 16/11/1199 1

 فاردی،  ارتبااطی )باین   های و رویکرد سیر تحول ارتبا  در جامعه 11/11/1199 1

 جانبه( همه حمایت جلب سیاستگذاران جمعی،
 دکتر فاطمه رجعتی

 فاردی،  ارتبااطی )باین   های و رویکرد سیر تحول ارتبا  در جامعه 15/11/1199 1

 جانبه( همه حمایت جلب سیاستگذاران جمعی،
 فاطمه رجعتیدکتر 

 دکتر فاطمه رجعتی جامعه شناسی ارتباطات 14/51/1455 4

 اجارا و   ریازی،  سالمت و برنامه آموزش در ارتباطی های مدل و ها نظریه 11/51/1455 0

 سالمت ارتباطات ارزشیابی
 دکتر فاطمه رجعتی

 اجارا و   ریازی،  سالمت و برنامه آموزش در ارتباطی های مدل و ها نظریه 18/51/1455 6

 سالمت ارتباطات ارزشیابی
 دکتر فاطمه رجعتی

  کالمی( غیر و کالمی ارتباطات) انواع ارتبا  54/51/1455 7

 
جهمهدی میرزایی علویدکتر   

 ریزی برنامه فرایند 11/51/1455 8

 مخاطب و موقعیت تحلیل

 ارتباطی های روش و ها تژی استرا و اهداف تعیین

 آموزشی مواد و پیام موثر تولید

 ارتباطی های کانال

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

جهمهدی میرزایی علویدکتر  جمعی یهارسانهارتبا  با  18/51/1455 9  

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  موثر ارتباطات های ، ویژگیعوامل مؤثر در یک ارتبا  موفق 51/51/1455 15

جهعلویمهدی میرزایی دکتر  مراحل ارتبا  58/51/1455 11  

 مهدی میرزایی علویجهدکتر  استراتژی ارتباطی جام  11/51/1455 11

 (Advocacy)  جانبه همه حمایت جلب 19/51/1455 11

 (Health Campaign)  سالمت برای اجتماعی بسیج

 سالمت ارتباطات در فرهنگ بر مبتنی رویکرد

جهمهدی میرزایی علویدکتر   

 دکتر فاطمه رجعتی ارتباطیانجام پروژه  50/54/1455 14

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

 دکتر فاطمه رجعتی انجام پروژه تشخیص ارتباطی 11/54/1455 10

جهمهدی میرزایی علویدکتر   

 دکتر فاطمه رجعتی انجام پروژه ارتباطی 19/54/1455 16

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

 رجعتیدکتر فاطمه  انجام پروژه ارتباطی 16/54/1455 17

جهمهدی میرزایی علویدکتر   

 دکتر فاطمه رجعتی انجام پروژه ارتباطی 16/54/1455 18

 مهدی میرزایی علویجهدکتر 

 دکتر فاطمه رجعتی انجام پروژه ارتباطی 16/54/1455 19

جهمهدی میرزایی علویدکتر   
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 دکتر فاطمه رجعتی انجام پروژه ارتباطی 16/54/1455 15

 علویجهمهدی میرزایی دکتر 

 دکتر فاطمه رجعتی انجام پروژه ارتباطی 16/54/1455 11

جهمهدی میرزایی علویدکتر   

 


