
  
  کاشاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  دوره  آموزشی وارزشیابی برنامه ریزي، فرم طراحی 
  :کد دوره :                                                      یدوره آموزش عنوان

  :اجراي دوره به همراه مستندات کتبی بیان ضرورتبیان ضرورت اجراي کارگاهها نیازسنجی هاي انجام شده ؛نیازهاي آموزشی 
 نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی  نتایج نیازسنجی آموزشی از گروه هدف  نیاز احساس شده براساس پایشها  دستورالعمل وزارتی

نتایج نیازسنجی فردي از  ) نیاز کارشناسی شده(مداخله براي حمل یک مشکل مشاهده شده  نبود مهارت و توانایی نبود دانش کافی 
  سایر موارد توافق بین سازمانی  دستور ریاست دانشگاه   ) بیان شده(گروه هدف 

  :توضیح کامل در مورد نیازسنجی انجام شده و ارائه شاخصهایی  که ضرورت اجراي دوره را تایید نماید - 
  
  

  : مصوب شوراي آموزشیدوره شرکت کننده گروه هدف 
 بهیار امام، مراقب سالمت زن سالمت مرد   مراقب   بهورز بهداشت محیط بهداشت حرفه اي دندانپزشک پزشک

متصدي ستادي فنی پرسنلامور مالیاموراداريآزمایشگاهکارشناس روانکارشناس تغذیه ورژیمهاي غذایی پرستار 

بابیماریها مبارزه بهداشت خانواده ستاديمسئول واحدهاي فنی پرسنل ستادي شبکه مربی  بهورزي و مدیرپذیرش

 خدمات ونقلیهرایانه و...  

  : سایر واحدهاي دانشگاه با ذکر نام 

  : سایر ادارات با ذکر نام 

  
  ) آیا این دوره قبالً برگزار شده است؟(سابقه دوره آموزشی 

  اجراي دوره    سالخیر             بلی 
  :کلی هدف

  
  : سرفصلهاي آموزشی

  
  

  :اهداف آگاهی ونگرش فراگیر 
1  - .......................... ............................................  
2- ............................ ..........................................  
3-......................................................................  
4-......................................................................  
5-......................................................................  

  : اهداف رفتاري وعملکردي



  : فراگیر پس از طی دوره قادر خواهد بود
1  - .................................................................... ..  
2- ............................ ..........................................  
3-......................................................................  
4-......................................................................  
5-..... .................................................................  

  غیر حضوريحضوري:شیوه اجرا
  جمع کل ساعتعملیتئوري:مدت آموزش به ساعت 

  عمومیشغلی :نوع آموزش
  اختیاريالزامی:نوع دوره 

  : شیوه آموزش
  :سایر موارد با ذکر نام عملیبازدید پرسش و پاسخکارعملیکارگروهیسخنرانی

  :شیوه ارزشیابی پایان دوره
  :سایر با ذکر نامعملی در کارگروهیکتبی  

  :       اثر بخشی دوره 
  اطالعات ماندگار سنجش    ارزیابی آگاهی ونگرش وعملکردتکمیل چک لیست پایشو بررسی عملکرد در پایش

  :شرایط صدور گواهی دوره 
  : مدارك تحصیلی

  دکتراکارشناس ارشدکارشناسکارداندیپلمسیکلپنجم ابتدایی 
  :تاریخ برگزاري دوره آموزشی :                                                   محل برگزاري دوره آموزشی 

  : مواد کمک آموزشی مورد نیاز
وایت ماژیک  خودکارفولدر کاغذجزوه  کتاب یافلشدوربین فیلمبرداري وعکاسیویژوالیزر ویدئوپرژکتور 

  ............             سایر با ذکر نام فیلماسالید  برد 
  نفر:    نفر                               تعداد شرکت کنندگان: تعداد مدرس

  :منابع درسی مورد استفاده 
  : پست سازمانی شرکت کنندگان 

  ییماما،، بهداشت حرفه اي بهداشت خانوادهمربی ،،پرستاري، بهداشت محیط امبارزه با بیماریه:مربی

بهداشـت محـیط    ،آمـار و مـدارك پزشـکی     پـذیرش و ،دهـان ودنـدان   کار، بهداشت آزمایشگاهبهداشت خانواده:کارشناس / کاردان
کارشـناس  ، دندانپزشـک  پزشـک  ،بیماریهـاي غیرواگیـر  ، مبارزه با مبارزه با بیماریهاي واگیر، ،بیماریهاي آمیزشی و ایدز پرتوها

بهداشت پرسـتاري  کارشناس وماما مسئول پایگاهکارشناس / کاردانمتصدي پذیرش و آمار ومدارك پزشکیپذیرش و آمار ومدارك پزشکی
ــائی ــیبهداشــت محــیط ،و مام ــور روان ــالینی روانشــناس /ام ــناس ب ــه،ســالمندان ســالمت میانســاالن وکارش ــه /تغذی ــم  تغذی و رژی

کارشـناس  تکنسین امـور دارویـی  کمک بهیارکارشناس جمعیت و سالمت مادران و باروريتکارشناس آموزش و ارتقاء سالمدرمانی
بهداشـت  بهیـار /پرسـتار کارشناس سالمت نوزادان و کودکان و ترویج تغذیه با شـیر مـادر  هماهنگی طرح گسترشامور سازمانهاي مردم

  بهورزتکنسین بهداشت خانوادهکارسالمت /حرفه اي 

، محـیط  سـالمت ،و تغذیـه   خـانواده  ،بهداشـت حرفـه اي ارتقاء سالمتو ،آموزشغیرواگیربیماریهاي واگیر :کارشناس مسئول



  معاون اجراییمعاون فنیروانبهداشت .   دهان ودندان سالمت،بهداشت مدارسشبکه هاي درمانی شرگست

  امور مالی کارشناس بودجهحسابدارکارپرداز، حسابدار امین اموالمسئولحسابدار : ي حسابدار

  جمع آوري و تحلیل آماريمتصدي امور دفتريمسئول دفتر،کارگزینرئیس اداره امور اداري : اداري

ــایر ( ماشــین نــویس  کارشــناس امــور رایانــه  /کــاردان امــور دارویــی مســئول ســمعی بصــري   ، کمــک آمــار و مــدارك   :س

  تکنسین تاسیساتتلفنچیمتصدي خدمات عمومینگهبانرانندهسرایدارخدمتگزار)اپراتور
  

  :وضعیت ارائه مستندات دوره به دبیر شوراي آموزشی 
  :مستندات ارسال شده

  :مستندات ارسال نشده
  :امتیاز دریافت شده ازمستندات ارائه شده 

  برنامه کارگاه

باالترین مدرك   خانوادگی مدرسنام ونام   عنوان آموزش   ردیف
  تحصیلی مدرس

  ساعت تدریس
  جمع کل  عملی  نظري

              
              
              
              
              
              

  برآورد بودجه دوره
  )ریال(هزینه شده   )ریال(برآورد   )ریال(هزینه ها -الف

      ....)پاداش و حق التدریس و(پرسنلی  .1
 هزینه هاي عملیاتی  .2
 آموزشی CDهزینه خودکار ، فولدر ، کاغذ، خرید لوازم و تجهیزات  .1
 حمل و نقل تجهیزات و مواد .2
 هزینه پذیرایی کالس .3
  چاپ وتکثیر مواد آموزشی .4

    

      ) :ریال (هزینه کل برگزاري دوره جمع
  

 تأیید شد.................مورخ در شوراي آموزشیمعاونت بهداشتی  ساعت............ومدت  ...............فوق با کسب امتیاز  یدوره آموزش.  
  

  
  زهره رجبی آرانی

  دبیر شوراي آموزشی
  رضا رزاقی

معاون بهداشت و رئیس مرکز 
 دانشگاهبهداشت 


