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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده بهداشت

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 

 نامه کارشناسی ارشدپایان

 

ای مبتنی بر الگوی مقایسه تاثیر دو روش آموزش گروهی و چندرسانه

 هراعتقاد بهداشتی بر انجام ماموگرافی در معلمان شهر بوش

 

 دانشجو

  عصمت حیدری

 

 استاد راهنما

 دکتر آزیتا نوروزی 

 

 استاد مشاور

 دکتر رحیم طهماسبی

 

 1931ماه دی 
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 تقدری و تشکر 

د و ااندان اا  او، م  ننان رد سپاس خدای را هک سخنوران، رد ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت اهی او ندانند وکوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند و سالم و ود  ر حممد

هون راهنمایی اه، مشاوره و مساعدت اهی ی اساتید زبرگوار و تمام کسانی هک این ژپوهش مربدین وسیله مراتب تشکر و سپاس خود را از تمام  هک وجودمان وامدار وجودشان است.

 ننان است  هب عمل می نورم:

از استاد  ده گردنتف.ی این رساهل را  ر عهی هک رد امکل سعه صدر از چیه کمکی رد این رعهص  ر من ردیغ ننمودند و زحمت راهنما  نزیتا نوروزی سرکار اان  دکتر از استاد با امکالت ؛ 

چنین  از اساتید ارجمند و گرانقدر  مشاوره این رساهل را متقبل شدند.، هک زحمت جناب ناقی دکتر رحی  طهماسبی صبور
هم

رکاراان  دکتر نیلوفر معتمد و جناب ناقی دکتر همام س 

گارنده را مورد لطف هب عنوان داوران این اایان  الدین جوازداده  اند، امکل تشکر را دارم. و ححبت خود قرار دادهناهم هک همواره ن

چنین مراتب سپاس خود را از ححضر کلیه اساتید و مربیانی هک مرا هب سرزمین نور و آگاهی هدایت کردند هب عمل می نورم.
هم

  
ه
 
م
ی اه شه وژپه ع وس ت  زک مر ز ا  ن ا دیم  مزال دوخ  ر ینن چ 

 . ی مان ی ن ا د درق ر وک ش ت  هدا ی درون عم ج  و  یهه ت  رد ی ارکم ه   تجه  سراف جی ل ا  یا دهش  نتاس ر امی ب  ین ی ل اب

رد اایان  مودند امکل قدردانی و تشکر را هب عمل می نورم.ن  از معاونت ژپوهشی دااگشنه علوم زپشکی بوشهر هک تسهیالت الزم جهت حمایت مالی این طرح تحقیقاتی را فرام 

ن مرا رد انجام این ژپوهش یاری رساندند اعالم می داشتن مشغالت فراوا  معلمان و مسئولین ححترم اداره نموزش و رپورش شهرستان بوشهر هک با سپاس و تشکر خود را از کلیه

 دارم.


