
 )تاييد موضوع و نوع رسانه درخواست شده(ارزيابي پيش رسانه

 5= بسيار قوي             4= قوي            3= متوسط     2= ضعيف        1= بسيار ضعيف 

 

 :تاريخ تكميل

 :نام و امضا تكميل كننده 

 

 

 عنوان فيرد
 بسيار
 قوي

 بسيار ضعيف ضعيف متوسط قوي

      نياز سنجي

 خير    انجام شده است ؟ بلي ) بررسي وضعيت موجود (آيا نيازسنجي  1
 .پاسخ دهيد 4تا  2در صورت پاسخ بلي ، به سواالت  

- - - - - 

      سنجي انجام شده تا چه حد وسعت مشكل مرتبط با سالمت بررسي شده است ؟در نياز  2
      اهميت مشكل مرتبط با سالمت تا چه حد در وضعيت موجود بررسي شده است ؟ 3
      جمعيت تحت تاثير مشكل سالمت تا چه حد بررسي شده است ؟ 4

      تدوين اهداف
      است ؟هدف كلي تا چه حد قابل دسترسي  5

تفكيك ) شامل نوع تغيير، مقدار تغيير و جمعيت هدف(هدف كلي تا چه حد به اهداف جزئي 6
 شده است ؟

     

      شناسايي مخاطب

خصوصيات دموگرافيك مخاطبان شامل سن ، جنس ، شغل ، سطح سواد تا چه حد بررسي  7
 شده است ؟

     

      گروه هدف تا چه حد بررسي شده است؟خصوصيات رفتاري، عادات، نگرش و دانش  8

      انتخاب رسانه

      نوع رسانه آموزشي انتخابي تا چه حد مبتني بر نياز مخاطب مي باشد؟ 9

10 
در صورت وجود رسانه مناسب و در دسترس قبلي توليد رسانه جديد تا چه حد ضرورت 

 دارد؟
     

11 
تناسب )سن ، جنس ، سطح سواد و زبان ( مخاطبان نوع رسانه تا چه حد با خصوصيات 

 دارد ؟
     

      نوع رسانه تا چه حد با اهداف آموزشي تناسب دارد؟ 12

 - - - -  - خير    آيا رسانه درخواستي مورد تاييد واحد مربوطه مي باشد؟ بلي  13
  جمع كل امتياز



 تعريف آيتمهاي  فرم ارزيابي پيش رسانه

 .خواهد بود) خير(و در غير اين صورت پاسخ ) بلي(در صورت وجود مستندات نيازسنجي و ثبت آن در فرم الف، پاسخ  -1

 .مشكل ،گستردگي منطقه درگير و ميزان مرگ و مير و ناتواني ناشي از آن مي باشد منظور از وسعت مشكل، شيوع و بروز -2

 .منظور از اهميت مشكل مرتبط با سالمت در وضعيت موجود، عوارض اجتماعي و اقتصادي ناشي از مشكل مي باشد -3

از لحاظ سن، جنس، تحصيالت منظور از بررسي جمعيت تحت تاثير مشكل سالمت، بررسي افراد مبتال يا درگير با مشكل  -4
 .مي باشد... ، شغل و 

منظور از ميزان قابل دسترسي بودن هدف كلي اين است كه با توجه به وضعيت موجود بررسي شده و نوع رسانه انتخابي  -5
 .هدف كلي ذكر شده چقدر دست يافتني مي باشد

 :منظور از -6

 .مي باشدتغيير در ميزان آگاهي ، نگرش يا رفتار : نوع تغيير  -
 .در صد ارتقاي ميزان آگاهي ، نگرش يا رفتار مي باشد: مقدار تغيير -
 .گروه مخاطبي كه قرار است رسانه آموزشي براي آنها تهيه گردد: جمعيت هدف -

منظور از خصوصيات دموگرافيك مخاطبان، خصوصياتي شامل سن، جنس، شغل و سطح سواد گروهي از افراد است كه  -7
موزشي جهت ايشان تهيه گردد كه ممكن است همان جمعيت بررسي شده در قسمت وضعيت قرار است رسانه آ

 .باشند يا گروه هاي مرتبط با آنان) نيازسنجي(موجود

 .منظور ، نوع رفتار ، عادات و ميزان آگاهي مخاطبان در زمينه موضوع آموزشي انتخابي مي باشد -8

 .گروه هدف، نوع رسانه انتخابي تا چه حد در راستاي نياز مخاطب است با توجه به ميزان آگاهي ، نگرش و نوع رفتار -9

منظور از رسانه مناسب، رسانه آموزشي مشابه است كه بر اساس استانداردها تهيه شده و به مقدار كافي در دسترس مي  -10
 .باشد

 .منظور تناسب نوع رسانه با ميزان تحصيالت، جنس، رده سني و شغل مي باشد -11

 .از طريق رسانه انتخابي مي باشد نظور ميزان دستيابي به اهدافم -12

باشد ساير مراحل توليد رسانه توسط فرد درخواست  33در صورتيكه امتياز كسب شده از فرم ارزيابي حداقل 
 .كننده قابل اجرا خواهد بود

 


