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  : مقدمه 
شروع شد و در سالهاي مختلف با تغيير معاونتها دچار تغيير شـده اسـت بطوريكـه در بعضـي      82شوراي آموزش از سال 

بـه   86سالها فعاليت آن متوقف و در بعضي سالها به صورت جدي فعاليت نموده ، شوراي آموزشي فعلـي از اواخـر سـال    

بـا   90ودر سـال  .تغيير اعضا و انتخاب از محيط حركتي ديگر را آغاز نمـود يا  88صورت جدي شروع به كار كرد و در سال 

  .توجه به نياز احساس شده ،نماينده شبكه اران وبيدگل هم اضافه شد تاامور اموزشي باهماهنگي بيشتري انجام شود

  . نيز مجدداً تعدادي به اعضاي شورا اضافه شده اند 91و در سال 

  
  اعضاي شوراي آموزشي

 سمت  ام خانوادگينام و ن
  آقاي دكتر مروجي
  آقاي دكتر دهقاني

  خانم رجبي
  آقاي دكتر حسن زاده

  خانم دكتر اخباري
  خانم كچويي
  خانم ترنجي 
  خانم غفاريان
  خانم اعالني 
  خانم گندمي
  خانم رباني
  آقاي رجبي

  آقاي مسكيني

  معاون بهداشتي ورئيس شورا
  آموزشيرئيس مركز بهداشت شهرستان و عضو شوراي 

  كارشناس مسئول بهورزي و دبير شوراي آموزشي
  مسئول آموزش دانشكده پزشكي و عضو شوراي آموزشي

  كارشناس مسئول واحد روان و عضو شوراي آموزشي
  مربي مركز آموزش بهورزي عضو شوراي آموزشي

  كارشناس مركز بهداشتي درماني و عضو شوراي آموزشي
  بهداشتي وعضو شوراي آموزشيكارشناس برنامه كودكان معاونت 

  كارشناس آموزش سالمت و عضو شوراي آموزشي
  نماينده شبكه آران و بيدگل وعضو شوراي آموزشي

  كارشناس مركز بهداشتي درماني و عضوشوراي آموزشي
  كارشناس مسئول بيماريهاي واگير و عضو شوراي آموزشي

  مسئول امور اداري و عضو شوراي آموزشي
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 موزشي معاونت بهداشتي اهداف شوراي آ

 هدف كلي
  ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزشها در حوزه معاونت بهداشتي

  

  :اهداف اختصاصي 
  ارتقاء آموزش جامعه با تأكيد برحيطه هاي نگرش و عملكرد  -

  
  ارتقاء آموزش مربيان با تأكيد برحيطه هاي نگرش و عملكرد  -

  
  ارتقاء آموزش كاركنان با تأكيد برحيطه هاي نگرش و عملكرد  -

  
  ارتقاء آموزش دانشجويان با تأكيد برحيطه هاي نگرش و عملكرد -

  وظايف شوراي آموزشي
 :سياستگذاري و نظارت برنامه هاي آموزشي در زمينه  - 1

  نياز سنجي •

  اولويت بندي  •

  تعيين گروههاي هدف •

  طراحي روشهاي آموزشي  •

  برنامه هاي آموزشي اجراي •

  پايش و ارزشيابي •

  نحوه هزينه كرد اعتبارات  •

  ارزيابي مجموعه هاي آموزشي حوزه معاونت  -2

   توسعه پژوهش در زمينه آموزش  -3
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 بهبود ارتقاي عملكرد شوراي آموزشي
  ارزيابي نتايج برنامه هاي آموزشي اجرا شده و ارائه راهكار جهت بهتر برگزار شدن برنامه ها •

 تهيه چك ليست ارزيابي استاندارد جهت نظارت دقيقتر براجراي كارگاههاي آموزش طبق برنامه مصوب شده  •

تغيير و بازنگري در معيارها و ميزان امتيازات فرمت ارزيابي برنامه هاي آموزشي با توجه به نيازهاي سيستم و  •
  ) بار  3(تهيه دستورالعمل آن 

 طبق برنامه مصوب شده در شورا اجراي برنامه هاي آموزشي نظارت بر •

 هاي اموزش ورسانه هاي توليد در شبكه بهداشت اران وبيدگل نظارت بر برنامه •

  اموزشي در شبكه بهداشت ارا ن وبيد گل پيگيري تشكيل شوراي  •

 بررسي و ارزيابي توليدات آموزشي جهت نيازسنجي و نحوه مداخله در سيستم •

تكراري ، غير مرتبط با گروه هدف ، غير مرتبط با برنامه هاي سالمت ،  برنامه ريزي جهت حذف توليدات آموزشي •

رفرانسهاي غير علمي ، نيازسنجي نشده ، توليدات غيراستاندارد از نظر آموزشي و تهيه توليدات استاندارد با محتواي 

  علمي و مناسب  

  آن در سيستمنظارت بر چاپ توليدات آموزشي جهت كاهش اتالف هزينه ها و افزايش كاربري  •

 لزوم برنامه ريزي واحدها در طي سال جهت چاپ جزوات و متون آموزشي جهت فعاليتها و برنامه ها  •

  معاون بهداشتي  شوراي اموزشي،امور مالي ، تأييد فرم الف و ب مجموعه آموزشي جهت چاپ توسط •

ل به واحدها و مراكز بهداشتي توجيه پرسنل ستادي در زمينه فرايند تكميل فرمهاي الف وب و ارسال دستورالعم •

  درماني

  استفاده از نظرات هيئت علمي و نيروهاي محيطي در فرايند بررسي توليدات از نظر علمي  •

 تهيه فرمت ارزشيابي توليدات آموزشي توسط واحد آموزش سالمت و شورا جهت ارزيابي توليدات در جامعه هدف  •

  و بعد از توزيع در جامعه هدف توسط گروه هدف و پرسنل مراكز)ي نيازسنج(ارزيابي توليدات آموزشي قبل از توليد  •
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ارجاع كليه متون آموزشي و توليدات آموزشي از جمله گاهنامه به شوراي آموزشي جهت بررسي و تأييد و امتياز  •

  دهي 

أييد توجيه امور مالي معاونت در خصوص عدم چاپ و تكثير جزوات و عدم تأمين اعتبار توليدات آموزشي بدون ت •

  شوراي آموزشي 

تشكيل جلسه هماهنگي اعضاي شورا با امور مالي و معاون بهداشتي در خصوص لزوم نظارت بر روند چاپ و تكثير  •

  توليدات آموزشي 

ارزيابي جزوات و متون آموزشي در شوراي آموزشي براساس فرمهاي الف وب و اعالم نتايج آن به افراد تهيه كننده و  •

 واحد امور اداري

 رتبه بندي توليدات آموزشي معاونت بهداشتي براساس فرمت ارزيابي و زارت متبوع •

 تهيه فرم ارزيابي برنامه هاي آموزشي و بازنگري در راستاي ارتقاء برنامه ها و توجه به نيازسنجي آموزشي  •

  طرح نيازهاي آموزشي پزشكان در شوراي آموزشي •

مداوم مرتبط با برنامه هاي آموزش سالمت و امور اداري ، كسر هدفمند نمودن حضور پزشكان و مدرسين آموزش  •

  مرخصي از پزشكان در كالسهاي غير از مصوبات شورا

ايجاد رويكردي جديد در اجراي برنامه هاي اموزشي از طريق توجه به حيطه هاي نگرش و عملكردي مهارتي و ارزشيابي  •

  به اين اساس

 هاي باز آموزي تعديل در تقاضاي واحدها جهت اجراي كالس •

  )ارزشيابي تئوري ، عملي و كاربردي(توجه ويژه به نحوه ارزشيابي برنامه هاي آموزشي  •

  تهيه چك ليست ارزيابي جهت نظارت بر اجراي كارگاههاي آموزشي •

  ري اجراي مصوبات شورا در حين و بعد از اجراي هر برنامه آموزشي يپيگ •
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 هزينه ها و افزايش كيفيت خدمات بهبود آزمونهاي غير حضوري در راستاي كاهش  •

  اطالع رساني به واحدها از نحوه اجراي برنامه آموزشي و امتيازات كسب شده در شورا •

تهيه جداول آموزشي اولويت بندي شده مدون براساس مصوبات شوراي آموزشي و كميته اجرايي آموزش دانشگاه   •

  و ارسال به واحدهاي ستادي

  وزش مداوم و ارائه در شوراي آموزشي براي تصويب جهت گروههاي هدف مختلفپيگيري و تهيه برنامه هاي آم •

 مصوبات شورا  اطالع رساني به واحدهادر زمينه •

   ارزيابي جلسات برگزار شده شورا و ارائه در جلسات كارشناسان  •

  تشكيل منظم جلسات شوراي آموزشي   •

   راي آموزشيارزيابي دقيق برنامه هاي آموزشي پيشنهاد شده در جلسات شو  •

  هماهنگي با واحدها براي اجراي كالسهاي آموزشي براساس مصوبات شوراي آموزشي •

هماهنگي با واحدهاي ستادي در راستاي تعيين هدف و شيوه اجراي برنامه و استفاده از مربيان و مدرسين توانمند در  •

   زمان بندي

 ورت غير حضوريبه ص تكراري تشويق واحدها بر اجراي بيشتر برنامه هاي آموزشي •
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  استراتژي 91هدف اختصاصي در سال

  جلب حمايت معاون بهداشتي در كميته اجرايي آموزش  بهبود عملكرد شوراي آموزشي
افزايش ميزان دوره هاي آموزشي غيرحضوري 

  91در سال %  15به %  10از 
  ايجاد فرهنگ خود آموزي در پرسنل و صرفه جويي در هزينه ها

بهبود كمي فرايند توليدات آموزشي و .1
 نظارت بر كليه توليدات آموزشي 

بهبود كيفي توليدات آموزشي براساس  .2
  استانداردها

  استاندارد سازي و رتبه بندي توليدات آموزشي 
  

  

  : فعاليتها 

 اطالع رساني به واحدهادر زمينه مصوبات شورا  -

  مدرسين حوزه معاونت بهداشتي معادل سازي دستورالعمل حق التدريس هيئت علمي جهت -

 تحليل وارزيابي برنامه هاي آموزشي اجرا شده در يكسال و ارائه در جلسات كارشناسان -

 صدور ابالغ جهت اعضاي شورا -

 تشكيل منظم جلسات شوراي آموزشي  -

در  و ارائه كليه مستندات آموزشي( ارزيابي دقيق برنامه هاي آموزشي پيشنهاد شده در جلسات شوراي آموزشي -

 )شورا

 هماهنگي با واحدها براي اجراي كالسهاي آموزشي براساس مصوبات شوراي آموزشي -

 طرح مشكالت آموزشي درشوراي آموزشي و پيگيري حل آن  -

 ارائه سياستهاي شوراي آموزشي معاونت بهداشتي در كميته اجرايي دانشگاه -

 يي دانشگاهپيگيري تصويب برنامه هاي آموزشي عمومي و اختصاصي دركميته اجرا -

 تهيه و ارسال استانداردهاي يك كارگاه آموزشي توسط شوراي آموزشي به واحدها -

 پيگيري اجراي مصوبات شوراي آموزشي در كاشان و آران وبيدگل  -

 نظارت بر اجراي شوراي آموزشي شبكه آران و بيدگل -

 پيگيري اجراي قوانين آموزشي -
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 ارائه راهكار جهت ارتقاء برنامه هاي آموزش بدو خدمت و دانشجويان  -

 ارائه گزارش عملكرد شورا دركميته اجرايي آموزش و جلسات كارشناسان -

 تعين استاندارد فرايند اجراي دوره هاي آزمون غير حضوري -

  تشويق واحدها بر اجراي بيشتر برنامه هاي آموزشي به صورت غير حضوري -

 نامه هاي پيشنهادي واحدهاي ستاديين برنامه هاي آموزشي غير حضوري بر اساس براستخراج و تعي -

 طرح برنامه هاي آموزشي پيشنهادي در شوراي آموزشي و تصويب آن  -

 طرح برنامه هاي مصوب شده در كميته اجرايي آموزش دانشگاه و اخذ مجوز جهت اجراي آن -

 ذيربط  اعالم برنامه هاي مصوب شده غير حضوري به واحدهاي -

 هماهنگي در تعيين گروههاي هدف با واحدهاي ذيربط جهت صدورابالغ -

 هماهنگي با امور اداري دانشگاه درخصوص نحوه اجراي برنامه -

 صدور ابالغ گروههاي هدف به صورت متمركز و واحدي جهت شركت در آزمون غير حضوري  -

  

نظر ميزان ساعات مورد نياز و كيفيت  بررسي كيفي متون آموزشي انتخاب شده جهت آموزش گروه هدف و از -

 جزوات آموزشي

 مورد نياز براي آموزشهاي غير حضوري ... همكاري در تهيه مطالب آموزشي و  -

 اجراي برنامه هاي غير حضوري با همكاري واحدهاي ستادي ذيربط و نظارت دقيق بر نحوه اجراي آزمون  -

 به واحدهاي ذيربط  تجزيه و تحليل نتايج برنامه هاي غير حضوري و اعالم -

 تهيه بسته آموزشي دوره  -

 بررسي سواالت تهيه شده از نظر كاربردي بودن -

 استفاده از نرم افزرا جهت ثبت داده ها و استخراج نتايج -

  بررسي عناوين و موضوعات آموزشي در شوراي آموزشي براساس فرم الف و ب -

  برنامه ريزي جهت انجام نيازسنجي در تهيه توليدات آموزشي و طرح عناوين براساس فرم الف وب  -

  طرح توليدات آموزشي در شورا از نظر كاربردي بودن محتواي علمي و اهداف سازمان -
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  بررسي نظرات گروه هدف و همكاران درصد رسانه هاي آموزشي توسط واحد آموزش سالمت  -

  توليدات آموزشي تعيين امتياز -

  بررسي شكايات مربوط به امتيازات توليدات آموزشي  -

  اعالم نتايج امتيازات كسب شده در شورا به امور اداري ونويسنده جهت استفاده در فرمهاي ارزشيابي فرد  -

  پيگيري و طرح پمفلتها و جزوات در شوراي آموزشي و با تأئيد شورا معاونت بهداشتي  -

هنگي با اعضاي شورا با امور مالي و معاون بهداشتي در خصوص لزوم نظارت بر روند چاپ و تكثير تشكيل جلسه هما

  توليدات آموزشي 

  هماهنگي با واحد آموزش سالمت در خصوص بررسي دقيق توليدات  -

  بررسي فرايند توليدات آموزشي شبكه آران و بيدگل و نظارت بر روند آن  -

يند توليدات آموزشي شبكه آران وبيدگل با توجه به فرايند برنامه ريزي شده در كاشان برنامه ريزي جهت بهبود فرا -

  توليدات آموزشي و ارائه به كاركنان همراه با دستورالعمل اجرايي آن  ساير 

دريافت نظرات گروه هدف مرتبط، توليدات قبل و بعد از تهيه توسط واحد آموزش سالمت و ارائه در جلسه شوراي  -

  آموزشي 

تهيه قواعد واستانداردهاي تهيه اساليد ، گاهنامه ، جزوه آموزشي ، پوستر وساير توليدات آموزشي و ارائه به كاركنان  -

  با دستورالعمل اجراي آن    همراه 

  ررسي و رتبه بندي توليدات آموزشي تهيه شده براساس استانداردها ب -

  تشويق واحدهايي كه توليدات آموزشي مطلوب داشته اند -
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  90وضعيت برنامه هاي اجرا شده توسط واحد هاي معاونت بهداشتي  كاشان برحسب موضوع در سال 
  

يف
رد

  

  نام واحد
مطرح شده   كل پيشنهادي

تعداد مصوب   تعداد مصوب  در شورا
  نشده در شورا

پيشنهاد نشده 
ابتداي  و اجرا شده

  سال
طول
  سال

  0  0  5  5  1  8 گسترش ورابطين  1

  0  0  5  5  2  3  بهورزي  2

  0  0  3  3  2  1  سالمت مدارس  3

  0  0  2  2  1  4  سالمت روان  4

  1  0  0  0  0  2  آموزش سالمت  5

  0  1  6  7  1  14 بهداشت خانواده  6

  0  0  7  7  1  6 بيماريهاي واگير  7

  0  0  4  4  3  3 بيماريهاي غير واگير  8

  0  0  0  0  0  0 بهداشت دهان ودندان  9

  0  0  4  4  1  6  بهداشت محيط 10

  0  0  3  3  0  7 بهداشت حرفه اي 11

  0  0  1 1  1  6  مالي 12

  0  1  4 5  1  4  آزمايشگاه 13

  0  0  0 0  0  0  آمار 14

  0  0  0 0  0  0  امور اداري 15

  1  2  44  46 14 64  مجموع

  



15 
 

 90فعاليتهاي انجام شده شوراي آموزشي در سال 

 

  تعداد عنوان  رديف
  83  90كل موارد بررسي رسانه ها در سال   1
  11  تعداد رسانه هاي امتياز داده شده  2
  17  بررسي موضوعات آموزشي جهت تهيه رسانه ها  3
  4  آموزشيتعداد رسانه هاي تأييد نشده در شوراي   4
  28  تعداد رسانه هاي اصالح شده  5
  29  تعداد كل رسانه هاي پيشنهاد شده  6
كل برنامه هاي اموزشي پيشنهادي واحدها در سال   7

90 
78  

  46  كل برنامه هاي اموزشي مطرح شده درشورا  8
  44  كل برنامه هاي اموزشي مصوب  شده درشورا  9

  2  درشوراكل برنامه هاي اموزشي مصوب  نشده   10
  35  كل برنامه هاي اموزشي اجرا شده مصوب  11


