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 ارتقای سالمت، تاریخچه

 معانی و اهداف ارتقای سالمت
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پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

 2 سوال 1 آزمون ورودی

و توسعه علم ارتقای سالمت، طراحی، اجرا  جلسه دوم

ارزیابی روشهای جلب مشارکت جامعه در 
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مشارکت در  دقیقه 120
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ارزشیابی 

 تکوینی
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مدل یادگیری اجتماعی، مدل مراحل  جلسه هشتم

مدل فرآیند  تغییر، مدل پذیرش نوآوری،
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 3 سوال 3
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