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  کارآموز  انیژه بهورزو"عملیاتی در خانه بهداشت    ریزی برنامه  "هروداجرا و ارزشیابی    ،ریزیبرنامه  ، طراحیدف کلي: ه

   اهداف اختصاصي :

   "درخانه بهداشت عملیاتی  ریزیبرنامه"دوره آموزشی  طراحی -

 "ریزی عملیاتی درخانه بهداشتبرنامه"دوره آموزشی ریزیبرنامه -

 "ریزی عملیاتی درخانه بهداشتبرنامه"آموزشیدوره اجرای  -

 "ریزی عملیاتی در خانه بهداشتبرنامه"آموزشیدوره ارزشیابی  -

   واحد درسیعنوان یک به "ریزی عملیاتی درخانه بهداشتبرنامه"دوره آموزشی استقرار -

 : بیان مسئله

. در اسمت  شمده  اثبماتکمامال   کمردن نیازهمای بهداشمتی جام مه  برآوردهو  ارتقمای خمدمات بهداشمتی درممانی اولیمه    در  مهمم بهمورزان  حیاتی ونقش  

یمک طبم  ت ریمس سمازمان بهداشمت جهمانی،   (.1،2)  ممورد توجمه جهمانی رمرار گرفتمه اسمتها بمه بهمورزان  و مسموولیت  کارهاواگذاریحال حاضر  

 درخانمه بهداشمت روسمتا انتخما  و  صمورت بمومیبه  و محم  زنمدگی خمود  ازجام مهکمه    کارمنمد تممام ورمت سیسمتم بهداشمت اسمت  ایرانمی  بهورز

  .(3) نواحی روستایی ایران استامکانات محیطی بهداشتی  ترینبهداشت روستایی مهمخانه  .دکنکار می

خمدمات بهداشمتی   بمرای ارائمههمای ززم را  مهارت  ،مربیمان  زیمر نظمر،  روزیصمورت شمبانهمراکمز آمموزش بهمورزی بمه  درسمال    بهورزان به مدت دو

هما را کسم  ایمن مهمارت طلبانه،فرصمت  ولمی  صمورت عملمیبمهبهداشمت روسمتای خمود  درخانهشش ماه آخر بما انجمام کمارآموزی    آموزند واولیه می

مشممکالت ناشممی از   مشمماهده سممردرگمی بهممورزان در دوره کممارآموزی و ها تممدرید در مرکممز آممموزش بهممورزی واممما تجربممه سممال کننممد.می

 طلبید.را می ریزی و اجرای عملی آنآموزش مهارت برنامهیک، ضرورت توجه به اتسیستمغیرریزی برنامه

بمه  (.5و4)ها بهبمود یافتمه اسمت عملکمرد سمازمان ،تمرین ارکمان ممدیریتیکمی از مهم  عنوانبمهعملیماتی    ریزیبرناممههای اخیر با تکیمه بمر  در سال

ضممرورری نیممز ، دارنممدنقممش و تممامین نیازهممای بهداشممتی جام ممه ی سممالمت هاشمماخ  ارتقمما هممایی کممه در بممرای گروهآن  آممموزشهمممین دلیمم  

عنوان مسمموول بممهان کممه بهممورز در حممالی ،(6)بممرای آن ارائممه نشممده ی درسممیایمما محتممونامممه تربیممت بهممورز درس اممما درکوریکولمموم و آیممین .اسممت

هسمتند تما برناممه و همد   کماری خمود نیازمنمد  بمه اهمدا   یمابی  دسمتبمرای  کارکنان بهداشمتی  اننمد سمایربهداشمت همخانه  سالمت مردم و ممدیر

 .  دنسوی سالمت هدایت نمایبهو جام ه را نموده ریزی برنامهجام ه  نیاز و اهدا    براساسخود، 

 رابهداشمت ریزی عملیماتی درخانهبرناممه دورهاجرا و ارزشمیابی  ریزی،طراحی، برنامهبا عنوان مند یک فرایند آموزشی  صورت روشبه  برآن شدیم تا  لذا  

کاشمان نتمای  را بمرای علموم پزشکی دانشمگاه در (7) آننتمای ، و بازاندیشی بر ارزشیابی و پد از اجرا، دریافت نقد و  داده  انجام  برای اولین بار درکشور

پد و  آغاز 1389 ازسال فرایند و ارزیابی مشکالت موجود، اولیه نماییم. مراح  نیازسنجی گیریپی ارسال، تربیت بهورزی کوریکولوم کشوریتثبیت در

 های مختلمس بهمورزی تمدرید ودوره در ادامه دارد. این برنامه تاکنون وتثبیت گردید و  اصالح، ارزشیابیکاشان  کارآموزی بهورزاندر نتای  آناجرا،   از

در  بمه دنبمال آن لحماد شمدن دوره  ،ارسمال گردیمد  بمه وزارت متبمو طراحی و نتای  دوره    .گیردصورت می  نیز  هاییآن تالش  در هر دوره برای ارتقا 

 .باشددوره دوساله آموزش بهورزی می رمستندات مربوط به اجرا د (2و1یوست)پ .داعالم ش نامه تربیت بهورزآیین

 :  رور تجربیات و شواهد خارجيم
 افمراد"آن را تشکی  شده بمه رسممیت شمناخته و )مهارت(  varz )خو ( و beh یهاواژه ازکه با نام ایرانی را    بهورزسازمان جهانی بهداشت نام   -

شماهکار "عنوانبمه و"دهنمدارائمه می ایمران روسمتاییجام مه های اولیمه بهداشمتی را بمه مراربتکه  دیدهکارکنان محلی آموزش  از  بومی روستا و

 .(8) استت ریس کرده  "نکردنیباور
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 درگذراننمد. را میکارآموزی هفته 4 وهای مراربتی، پیشگیری بخشدر  ایهفته 8 دوره  اند کهبهداشتی ت ریس شده  کارکنان  ،بهورز  ماندر برزی  هم -

 (.9)دهندانجام می روز15کارآموزی به مدت و را فراگرفته کارهای مراربتی اولیه،بیماری پیشگیری از  ،PHCمفاهیم   روزطی هفت    کارکنان  تایلند

 (:طور کامل ذکر و رفرانس ذکر شودکشور بهاين نوآوري در دانشگاه و  در اين بخش سوابق اجرايي )  تجربیات و شواهد داخليمرور 

همای مبتنمی بمر نیماز و شمرح شویژه آموزبرای بهمورزان، بمه صورت دورهها بهآموزشهد که توجه به دنشان میزیر در کشورمان  نمونه مطال ات    

های در برناممه و به عنوان ضمرورت مطمرح شمدهز نی و آموزش آن به بهورزان  بهداشتهای  ریزی عملیاتی در خانهو برنامه  آنان اهمیت داردوظایس  

  اعتباربخشی نیز نقش دارد.

اصملی را همای م یارخمود ممدل در  "طراحی مدل ملی اعتباربخشی مراکز آمموزش بهمورزی"در پژوهشی تحت عنوان ( 1391اعظمی و همکاران ) -

، مدیریت منابع، تجزیه و تحلی  اطالعات، مدیریت نیمروی انسمانی، ممدیریت فراینمدها، نتمای  مشمتری و عملیاتیریزی استراتژیک و رهبری، برنامه

نموآوریی در راسمتای ارتقمای کیفیمت   نیماز بمهاین مراکمز  با توجه به اهمیت مراکز آموزش بهورزی  بیان نموده و اظهار داشتند که  نتای  عملکردی  

 .(10) داردآموزش 

عنوان یمک واحمد آمموزان بهمورزی بمهعملیاتی دانشارش تجربه و کارکرد آمموزش برناممهگز  "( در پژوهشی تحت عنوان1391)  رجبی و همکاران -

د در راسمتای اهمدا  سمازمان های اجرایی خود بایستی با توجه بمه شمرایم منطقمه خموش برنامهبهورز برای مدیریت و پایکه  بیان نمودند  "درسی

 مویمد ضمرورتبهداشمت،  هما در خانهف الیت  . ت مددریزی مطلوبی داشته باشد تا در نهایت باعث ارتقا  سالمت جام ه تحت پوشش خود شودبرنامه

 .(11)است بهداشت ریزی در خانهدر ارتباط با لزوم برنامه بهورزانه جدید در ایجاد نگرش و دیدگا، سازیفرهنگ،  هدفمند شدن ارزیابی

یمان نمودنمد کمه کلیمه ب"ریزی عملیماتی درسمطم مرکزبهداشمتی درممانیمدل برنامه  "( در پژوهش خود تحت عنوان2008و همکاران)  پورینصیر -

ای سیسمتم دارهای بهداشتی ایران واحدهای سطم اول مراربتیک از  ریزی بوده ولی هیچخارجی و منتخ  داخلی دارای سیستم برنامههایسازمان

های عملکمردی سمطم تواند به بهبود شاخ ریزی میگیری از یک الگوی برنامهکردند. بهرهو از الگوی خاصی پیروی نمی  بودهریزی منسجم نبرنامه

 (.  12اول شبکه بهداشتی درمانی ایران منت  گردد )

کشمور استان18بهمورز از  91بما  "ایران بمه روش کیفمیبررسی تجربه آموزش بهورزی در "با عنوان  خود  مطال ه( در2012جوانپرست و همکاران ) -

هما ایجماد نمموده، تنو  و پیچیدگی زیادی در کارهای آن  نشان داد آموزش دو ساله بهورزان مبتنی برشرح وظایس،تحلی  محتوا  با  و  نمود  مصاحبه  

 (. 13اشته است )کار و گی  شدن بهورزان را به دنبال دهای ابالغ شده، سختیهمچنین ت دد زیاد برنامه

 (: چگونگي تجزيه و تحلیل  ،سازيآماده )گرفته را بنويسید شرح مختصري از فعالیت صورت     

           ی اولیهنتای    های فرایند،گامبه دلی  حفظ ساختار و درک بهتر  ریزی شد.طراحی و برنامه (14) هاردن  بر اساس مدل ده گاماین فرایند  :روش كار         

 :گام در همان بخش ارائه شده استهر

 ارتباط با دوره آموزشي درجامعه  نیازهاي -1

 ممدیرانشمام   افمراد خبمره،    ور تایید ضرورت تدوین دوره، درچند جلسه مشورتی با نظرمنظابتدا نیازسنجی به  :()مديران و مربیان  نظرات افراد خبره  -الف

در جلسمه بما تمیم اجرایمی فراینمد، آوری و جممع  و یکمی از بهمورزان در حمال اتممام دوره،  مربیان بهورزی  حوزه م اونت بهداشتی، کارشناسان ناظر،

یم  بمه شمرح    دزیم  لمزوم اجمرا  تبادل نظر ررارگرفت.  ریزی عملیاتی مورد بحث ونیاز بهورز به آموزش برنامهجلسات    دراینبندی نهایی شد.  جمع

ه مموارد مویمد نمون.رسمید  به تواف دسازی در بهورزان، اهدا ، منابع و روش اجرا  توانمن  درمورد ضرورت این  تیم مجریان  درنهایت  و  گردیدبندیجمع

بر اساس انجام مداخله درخالریت  ،هاشاخ وض یت بررسی و تحلی     ،توسم بهورزان  سالمت  یهاشاخ ت یین  درتوانمندی  :  ضرورت برگزاری دوره

 تجدیمد دوره وکاهش موارد ، بهداشتخانهدرکارآموزی  و خدمات درحین باز از حجم کار  اضطرا  ناشی  و  انبهورزسردرگمی    لزوم کاهش  ،هاشاخ 

ها درت یمین شماخ ضم س    ،کمافی درحم  مسمالهنا  و مهمارت"یابیمشمک "نق  دردانش  ،خدمات بهورزان  کیفیتو  خدمات عق  افتادهیا    اخراج  یا

 ها ت یین گردید که هر یک در گام مربوط  کر شده است.اهدا  آموزشی و روش  (3)پیوست.هاریزیبرنامه در آن  کاربرد صورت عملی وبه
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درنظرگرفته بهورز برای  ریزیبرنامه وظیفه .شد بررسی (13،6)کشوری بهورزینامهآیینو  بهورزانشغ  شرح ، وظایسشرح   :هانامهبررسي اسناد و آيین  -ب

 (4)پیوست.بهداشت هستندریزی در خانهگیر برنامهکه عمال بهورزان دردر حالی است  نشده

های نشان دادکمه تنمو  خمدمات و ت مداد زیماد برناممه) کاشان ازهمکاران طرح بود(  کشوراستان  18از  ورزبه  91با  مصاحبهنتای     بهورزان:با  مصاحبه    -ج

جلسمات، ، دردروس بهورزیدر  بازنگری  ها و ضرورتنتای  مصاحبه.(6پیوست)ب ضی موارد شده استکارآموزان درکار وگی  شدن  سختیوزارتی باعث  

نظمرات مجمدد دریافمت و لحماد شمد. ، شدربطان )م اونت بهداشتی، بهورزان، مربیان وکارکنان مرکز( رسانده به صورت کتبی و شفاهی به اطال   ی

 (3پیوست)

اهداف  -2 در بخش    ها ها و نظرسنجیتحلی  مصاحبهگردید.  برگزارها  تمام گام  در  جلسات مشورتی  ،شورای مربیان تشکی   تدوین اهدا  برای    :تدوين 

ها و  بندی حاص  شد. اهدا  عملیاتی اجرای بقیه گامدو دسته اهدا  از این جمع   (7صورتجلسه).گردیدمطرح   مرکز، در شورا  توسم مدیرنیازسنجی،  

   .حرکتیهای آگاهی، عاطفی و روانی حیطه  به بهورزان درآموزش برای ارائه اهدا  یادگیری 

و  را با مداخالت ززم تدوین  عملیاتی خانه بهداشت خودبرنامهنیازهای جام ه را ت یین کند،    ی و مشکالت منطقه را شناسای:  نمونه اهدا  یادگیری -

، جل  حمایت مسوولین  ی، تامین تجهیزات و نیروی انسانیحیطه مهارت  : توانمندسازی مربیان دردورهعملکردی  اهدا     نمونه  (8پیوست).نمایداجرا   

 (9)پیوست.نف انو  ی

براسماس اهمدا  و سماعات آموزشمی    هامحتوا ت یین شد. تناس  محتموا بما اهمدا ، ممورد تاکیمد بمود. سرفصم منابع    در جلسه شورا،  :دوره  ايمحتو -3

 بمرای تهیمه محتموی از    (7)صورتجلسه.یک هفته آن را تحوی  دهدتا ظر   قرر شد  واگذار و ماز اعضا    ییکمسوولیت تدوین محتوا به  گردید.  ت یین

اجرا برای آمموزش )کمه در بخمش ، ساده و راب یکسان با تلفی  محتوای  کر شده، مدل اجرایی  .استفاده شد  ی علمیهاسایت  م تبر وکت     مقازت،

 مطالم  (10پیوسمت).و حتمی خمود ممدل تمدرید شد ان و مربیان ررارگرفتکارآموزاختیار در و  طراحی  استراتژی آموزش توضیم داده شده است(

درکمالس درس   ک دیده شدهری تدامحتوا.  ررارگرفتبهورزان و مربیان  در اختیار  آموزش  برای  و    صورت اسالید تهیهکالس، بهراب  ارائه در  آموزشی

 (13پیوست.)دگردی ت ییناز بستر وار ی نیز های عملی  پروژه  .به مربیان تدرید شد

 و  ساده به پیچیده  جرا شد. مطال  ازبا توالی منطقی ا  براساس نیازهای آنها و  حرکتی وروانی  ،  عاطفی  ،دانشی  هایحیطهدرمحتوی  :  سازماندهي محتوا -4

درکمالس برای بخمش توموری  ساعت مورد نیاز ند.مهارتی شو تشوی  به کارعملی وبیشتر کارآموزان تاشد  عملی چیده  کاربردی وصورتفهم بهراب   

 (7صورتجلسه).شد ، ت یینخانه بهداشت درکارآموزی ساعت   60  ساعت و 20کارعملی    ساعت،  20به مدتدرس 

)بمرای مبتنی بر برنامه بودن طور جدی مورد توجه ررارگرفت: استراتژی آموزشی براساس اهدا  ت یین شد. چند استراتژی به  :هاي آموزشياستراتژي -5

مدیر ناظر برک  برنامه و هر مربی ناظر برکارآموزان در زمینه درس به فراگیران ارائه شود لذا عالوه برتنظیم برنامه،  مجریان مهم بود که همه اهدا   

نیازهمای   مشکالت سالمت وو    براساس نیازسنجیتوانست  هرفراگیر می،  )به دلی  بومی بودن فراگیران  فراگیرمحوربودن  (،7)صورتجلسه.(خود بودند

و برخی از اهدا  را در بخش کارآموزی در اولویت رراردهند و تقمدم و تاخرگزارشمات برنامه بنویسد یا اردام نماید    آنو مور یت خاص  منطقه خود  

هما دررفرندبراساس استراتژی  ها  ف الیت  تدوینهای مختلس  مدل  با توجه به وجود)  مدل اجرای یکسان،  (31ها با یکدیگر متفاوت باشد )پیوستآن

همای ممورد در هر برنامه ت داد ف الیتدراین مدل بهورزان   .شدطراحی  و  تهیه  ها  برگرفته از مدلو راب  اجرا  تلفیقی  ،، مدلی سادهدر دسترس  وکت 

های ها وشماخ عبارتی میزان انطباق ف الیتبه  ،دننمای  (ارزیابی)خود  پایشرا    های خودف الیتطی کارآموزی  در  توانستند  میانتظار مربی را ثبت و  

دلی  بمه میزان پیشرفت کار بهمورز را بررسمی و نظمارت نماینمدتوانستند می  مربیان نیزبررسی نمایند.    عملیاتی خودبهداشت را با اهدا  برنامهخانه

 وار ممی یممادگیری بسممتر و شممرایم اسممتفاده از، (10پیوسممتتممدرید شممد( )نیزبممه مربیممان  ایممن مممدل کممارگیریاهمیممت ایممن موضممو ، نحمموه بممه

)بمدین منظمور مراتم  تصموی  آن بما طمرح در   صورت یک درس مصمو ارائه به(،  د ی اجرا شرهای عملی در محیم واپروژه  -روستا)بهداشتخانه

بمنظورتوانمندسازی مربیمان   (7و2-1و18-14)پیوست.ها، طرح در م اونت بهداشتی و ارسال به وزارت انجام شد(جلسات شورای مربیان، ارزشیابی

 (91پیوست).استفاده شد TOTاز استراتژی 
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همای روشی برناممه، نقمد و نظرسمنجی ممنظم و مکمرر، اجمرا رایگام، بانسانی و تدوین گام بهزمان، هزینه، نیروی  :استفاده  موردهاي آموزشي  روش -6

در شمورای مربیمان، بمرای همر رسممت از ( 20-7،9،18،)پیوسمت.گرفتهای مت دد )نه فقم با یک روش( مورد توجه رراررسانیاطال دهی،  نمره

حیطه ، پاسخ پرسش وو  سخنرانی  بینی شده حیطه دانش وآگاهی،پیش  روش تدرید(  22-20،23،7)پیوست.وظایس تقسیم شد  وبرنامه ت یین  

مکمرر توسمم مربیمان عملی و حیطمه نگرشمی از ایفمای نقمش، کمار عملمی بما بمازخورد مسمتقیم و    کار  انجام پروژه و،  کارگروهیروانی حرکتی  

 (24،13،7)پیوست.بود

 ی خمود راض س روسمتا  نقاط روت و،  مشکالت،  س شد تا وض یت موجودظمو  بهورز  هر  ،کارعملی  تمرین  عنوانبه  ،چهار ساعت درس تووری  پد از -

فمیلم درکمالس ، دررال  تهیمه عکمدرا  مستندات خود تحقی  نموده و بررسی و  مرکزسالمت  تیمبا همکاری    های آن وبه همراه استخراج شاخ 

  (13)پیوست.درس ارائه نماید

و  ثبمت را همادادهکه بهمورز بتوانمد در اختیار فراگیمران گذاشمته شمد،  وطراحی  کاربردی  ای  گونهبه  به صورت جدول  هاف الیت  تدوین  یکسان  مدل -

ان کمارآموزتما  ،ی توسمم مربیمان ت یمین شمدکمارآموزمورد انتظار بهورز درطمی    هایبرنامه ت داد ف الیت  در هر  .نمایدخودارزیابی  و  مستندسازی  

 ( 25پیوست  ).به چه ت دادی بایستی انجام دهندیی و  هاخود چه ف الیت کارآموزی  بدانندکه در طی دوره شش ماه

درکنمار   انمربیمگردید و درتمام مراح     مربیان آغازکام   هدایت  با  بهداشتخانه  عملیاتیبرنامه  پروژه تدوین  عملی وکار  ،پد ازپایان دروس تووری -

طمی بمرای اجمرا درآمماده  بهداشمتخانه عملیماتیجمامع برناممه  تایید نهایی توسمم ممدیر ، ارائه و کردند و پد ازرفع اشکال  ونظارت    کارآموزان

  (26پیوست)  شد. یکارآموز

 (27)پیوست.تامین شد نیزدروس  سای  کمک آموزشی مورد نیاز درو تجهیزات آموزشی و -

  :ارزشیابي چگونگي انجام  -7

 عملیاتی تهیه شده و مستندات اجمرای برناممهلیست اردامات ، بررسی برنامهاستفاده از نمرات تووری، چک  های تکوینی و تجم ی انجام شد.ارزشیابی

( های زیمر)پیوستها درمورد هرکارآموز مورد رضاوت ررارگرفت  اهدا  و ف الیتارزشیابی و میزان تطاب   بهداشت،  درطی شش ماه کارآموزی در خانه

 های زیر ارزشیابی صورت گرفت:و به روش

 :فراگیر شیابيارز

 ارزشیابي به دو صورت تکويني و پاياني به شرح ذيل انجام گرفت: 

 (28،29)پیوست.دانجام ش چهارجوابیکاربردی   تستی وسؤازت تشریحی  کتبی باآزموندرپایان دوره    :دانشيارزشیابي  -

، های مورد انتظمارف الیت  تهیه ودرس    توسم مربی هرعملیاتی  نظارتی براساس برنامه  لیستچکبرای ارزشیابی تکوینی،    :بهورز  مهارت  و  عملکردارزشیابي   -

نظمارت  (24،32)پیوست.شورای مربیان مورد بررسی ررارگرفت روندکار در درطی اجرا(31،30پیوست).شدداده  نمرات مستمر  ماهیانه بررسی وطور  به

همای مسمتمرآنان را گزارش ارمدامات مربیمان و نظارتدر این خصوص  مدیر شد.انجام مربیان با بازدیدهای با اطال  ربلی و بدون اطال ، تدارک دیده  

 هما ومسمتندات پیشمرفت ف الیت  ،ک  ارمدامات انجمام شمدهبراسماس  نیزکارآموزی  پایانرد،  برای ارزشیابی پایانی  (14،32،15)پیوست.کردبررسی می

همای ب مدی نممره نهمایی دردوره کمارآموزی صمورت گرفمت.طیدر و فرممت خودارزیمابی بهمورز بهورز  ارکحین  مشاهدات مربی،  هاهای برنامهشاخ 

 (34،33)پیوستگردید. ثبت کارآموزهردرکارنامه  

بمه  صمورت محرمانمهبه نتمای  آن اسمتخراج و وسمنجیده پایمان دوره    دررضایت آنها    میزان نگرش و،  فرم نظرسنجی طراحی شده  با:  یابي مدرس شارز -

 (35پیوست).ارائه گردیددرس م

گروپ جلسات فوکوسدوره در  رای هرمشکالت اجرایی پد از اجو دیدگاه مربیان  ودوره با توجه به اهدا  طرح تهیه   ک   ارزیابیفرم    دوره:کلي  ارزيابي   -

 دوره بررسمی و نتمای  پد از اجرای هردر رال  فرم ارزیابی ک  دوره  نظرات بهورزان (36پیوست).دیگردب دی استفاده  هایدورهدر  آن  نتای   بررسی و

 (35،37)پیوست.گردیدهای ب دی استفادهدردوره آن
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های اجرایممی خانممه شممدن برنامممهمندهای جمماری، هدفمنممد و نظممامبرنامممه  کلیممهعملیاتی برایتدوین برنامه  نمونه نقاط روت،  :نمونه تحلیل دوره -

 کارنامممهعملیاتی درنبممود درس برنامممه نامممه،عملیاتی درآییننبممود درس برنامممه ضمم س،ش تجربه و توانمنممدی مربیممان، نقاطبهداشت، افزای

 (38،39)پیوستکاآموزان

   : جزيیات برنامه آموزشيي در مورد اطالع رسان -8

 سویی ززم بوجود آید.تا همصاحبان فرایند انجام   مدیران و،  درطی مراح  اجرا جلسات هماهنگی جهت توجیه فراگیران -

 تاکید شد.عملیاتی   ریزیبرنامهدوره  اهمیت  شورای مربیان  جلسه  درهمکاری بیشتر مربیان،   منظور توجیه وبه -

 گری شد.ضرورت و اهمیت دوره طی یک نشست برای بهورزان روشن  منظور ارتقای نگرش فراگیران نسبت به دوره،به -

   اشاره شد.در جلسات با فراگیران  حضور و همکاری مربی تا پایان دوره  به  -

 حمایت مالی و م نوی را ادامه دهد.  تا  درجریان کام  اجرای برنامه ررارگرفت  م اون بهداشتی  ات مت ددجلسطی   -

منظورجل  حمایت ایشان انجممام و توضممیحات ززم های ززم به صورت حضوری با مسوولین امورمالی، اداری، خدمات و نقلیه، بههماهنگی -

 گرفت.  جهت توجیه آنها صورت

 (40،41پیوست.)توجیه شدندبرای تاکید به همکاری با کارآموزان  تلفنی   کتبی و،صورت حضوریبه و پزشک مسوول مرکز  پرسن  -

 :شي مورد تأکیدمحیط آموز -9

بهداشممت تحممت  هایخانهوکارآموزی، محیطی وار ی کارعملی نجامبرای ا بهورزی وآموزش  مرکز  هایکالس  آموزش تووری وکارعملی  برای -

ها و اینترنت درصورت پوشممش منطقممه فممراهم شممد. مح  استقرار، امکانات دفتری، ثبت، ضبم و مستندسازی، چارت  .انتخا  شد  پوشش،

 (27،23،7،9،32،)پیوست

 :کل فرايند ارايه برنامه آموزشيچگونگي اداره  -10

برای انجام تدارکات ززم مانند وسیله هماهنگی با امور مالی و نقلیه،    برای تشوی  مربیان.ریزی عملیاتی  مزایای آموزشی دوره برنامهبررراری  

به م مماون صورت مستمربرنامه بهاجرای  گزارش  ارائه  .  پایان تدوین برنامهمربیان تا  نظارت مستمر برکارآموزان توسم    و مراسالت.کتا   ،نقلیه

(. ارائممه 42)پیوسممتارائممه نتممای  در همممایش  و نمره برای کارآموزان، فرایندتشوی  کتبی همکاران .  برای جل  حمایت و راهنماییبهداشتی  

 (16)صورتجلسه متبو وزارت تجربه کاری نوآورانه به 

  :هاو محدوديت  موانع اجرايي

توانمنممدی کممافی نبممود  ،  در ابتممدا  کممار  ثابممت نبممودن مربیممان،  کمماران نسممبت بممه ضممرورت  کممارآموز  مربیممان و  کممافی در  بمماور  نبود نگرش و -

 همکمماری ضمم یس ب ضممی پرسممن  مراکممز، انکممارآموزشممکالت زیمماد در بررممراری ارتبمماط مربممی بمما  ، مبمماری اولممیناز اجرا، نگرانی  مربیان  در

شمموری کنامهدرآئین ریزیبرنامممهدرس  نبممودشممور، سممطم کدرمشممابه  برنامممه و تجربممه نبممود ،ی آموزشممیانبممود محتممو، آموزانکممار بمما

   .(4پیوست) بهورزی

 ( 19)پیوست.ریزی و اجرا شدبرنامهشد،  ضرورت توانمندسازی مربیان مشخ  -

  بهورزاناز مح  اعتبارات آموزش  نقلیه وجهت وسای  کمک آموزشی   ه ورد شدتامین بودجه: پد از تالش و تثبیت برنامه، بودجه برآ -

 . منابع در سازمان نیز توجه شدهای به محدودیت .کس  موافقت م اون بهداشتی پرداخت گردیدو
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 ها(بازانديشي فردي و گروهي )مربيان و بهورزان( بر نقدها و نظرسنجيبا ) برنامه: استمرار

ابتدا بهورزان و مربیممان   داشت،  گامسه  هانشستها برگزارشد.  و ارزشیابی  ، نقدهاهانتای  نظرسنجیبر  بازاندیشی فردی و گروهی  های  نشست

 .شممدهای ب دی ارائممه در دوره برای اجرادر پایان تصمیمات  .گرفتتحلی  نقاط روت و ض س صورتسپد    نموده،  توصیسوض یت موجود را  

 (38،39)پیوست :تصميماتاي از نمونه

 :فردي هاي بازانديشيگام سوم يكي از نشست بهورزان در  تعدادي ازنتايج تصميمات 

 شوم. اران خانه بهداشت هماهنگ میهمک با  -

 گیرم. برای نوشتن برنامه بیشتر از مشارکت شورای بهداشت روستا کمک می -

 آوری خواهم کرد . مه عملیاتی خود را جمعم با اشتیاق وسرعت بیشتری اطالعات مورد نیاز برای برنا یکه ززم باشد دوباره بنویسدر صورتی -
 که در سالمت روستا دخی  هستند و همکارانم استفاده خواهم کرد.ی یهااز تجار  افراد و سازمان -

 :  گروهيدر بازانديشي  ان تصميمات مدير ومربينتايج 

 ابتدا متن آموزشی را بازنگری و به ت داد دانشجویان چاپ خواهم کرد .  -

 از ابتدای دوره درسم را با کار عملی آغاز خواهم کرد.   -

 های رب  نیز استفاده خواهم کرد. با توالی بهتر و با توانمندی بیشتر انجام و از تجربیات بهورزان دوره ریزی بهتر کارم را شرو  وبا برنامه -

 یرگذار باشد. ن تأثدر کارنامه، تالش خواهم کرد تا درم دل بهورزادوره برای لحاد شدن نمره  -

 و به اجرا گذاشته شد: تعیین  چند فعالیت  نقدهای هر دوره،  دنبال بازاندیشی بر نتایج  بهبرای استمرار و تثبیت فرایند،   -

 )پیوست(   دوره ارتقا یافت.برنامه  و  ازت بحثاشک به شک  متمرکز ارزشیابی و در جلسات مربیان  ،هر دوره پد از اجرا -

 ( 38،39)پیوست.شدهای گروهی و فردی لحاد نتای  نقد و بازاندیشی -

 ( 24بهورزی ررار گرفت. )پیوستهای ثابت مرکز آموزشهای تدوین شده در برنامهبرنامه  -

 . شودربطان استفاده برده شد تا در آینده و برای استمرار، از مشارکت و همدلی  یفرایند با مشارکت و ت ام  پیش -

اجرا شد   طراحی و ،ساعت تووری و عملی 12یاتی به مدتریزی عمل مربیان، دوره آموزشی برنامه توانمند سازی و افزایش انگیزههت ج -

 ( 19،43)پیوست.فتگر انسانی دانشگاه مجوز برگزاری  درکمیته سرمایه  همچنین

 ( 44)پیوست .و کارآموزی درس افزایش یافت ت تووری ا ساع و سرفص  دروس بازنگری -

ده توسم مربیان  عملیاتی تدوین شتا فرصت تدوین نقد و بررسی برنامه بود از ابتدای ترم دومدر دوره دوم زمان شرو  دوره آموزشی  -

 وجود داشته باشد.

 ( 34کارنامه).شدگذار رثبت و در م دل تأثیکارنامه درعملیاتی نمره برنامه -

 ( 11)پیوست.گرفتاختیار بهورزان ررار و در بازنگریمتن آموزشی یا اسالیدهای تهیه شده  -

 ( 38،39.)پیوستبهورزان طی دو مرحله انجام شد مربیان و  بازاندیشی مدیر و  -

 : تعامل با محیط هايشیوه   

 ( 45پیوست) PHCکنگره بین المللی تجار  وکارکرد ارائه در -

 ( 46پیوست)WHOجشنواره ساساواکی ارائه در -

 ( 47پیوست)فصلنامه بهورزعملیاتی در ریزیبرنامهمقاله  ارائه و چاپ ی،رجلسه کشوری بهورزدم رفی فرایند  -
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 ارائه نمونه برنامه عملیاتی خانه بهداشت به دانشگاههای متقاضی   -

  نامه کشوری آموزش بهورزیآییندر "خانه بهداشتعملیاتی در ریزیبرنامه"پیشنهاد اختصاص واحد درسی  و متبو  وزارت اب مکاتبه  -

 ( 2،3پیوست) .(با این برنامه موافقت شد)

 همایش داخلی بهورزان کارآموزان در ها توسم  ف الیت  نتای  ارائه گزارش -

 :  رايندنتايج حاصل از اين ف

، یگیممریی  بممه وزارت متبممو  و پسممپد بمما ارائممه نتمما، به اجرا درآمممدآموزی  رکا  بهداشت  هایدرخانهریزی شد و  طراحی و برنامهاین برنامه   

   شد.کارنامه تحصیلی ثبت در بهورزی تثبیت و نمره آن همنامه آموزشبرنامه آموزشی یا آییندر

 )رضممایت داشممتند. و.... مطال  ارائه شده، محتوی دوره %ازکارآموزان با نحوه تدرید مربی،کاربردی بودن94بطورمیانگین    :نتايج ارزشیابي مربي

 (35پیوست

، افزایش مهارت با  ریزیرفتار درمورد برنامه وتاثیر درس درتغییر نگرش % ازکارآموزان با 95بطورمیانگین  :ايج ارزيابي دوره با فرم نظرسنجينت

 ( 36،37پیوست .مواف  بودند و... درس کارآموزی این 

 :  نشان داد  درجلسات فوکوس گروپ  مربیان    بهورزان و  کلی  نظرات  نمونهضمنا   -

و  همماموج  نظممم بیشممتر ف الیتبهداشت تغییردهد زیرا نهخاریزی درهرا نسبت به لزوم برنام  هابرنامه عملیاتی توانست دیدگاه و نگرش آن -

 یکی ازکارآموزان:  سخن استرس انجام شد.بدون  خدمات با کیفیت بهتر و ویابی به اهدا  دستمسیر   بهبود

درکمم  بممه لممزوم و اهمیممت   م وکممردکارها میریزی عملیاتی برایدام به برنامهکه کاش خیلی زودتر ار شدمبرنامه عملیاتی متوجه  در  با تفکر"

   (49)پیوست  ".زندگی پی بردم درتمام امورریزی نه تنها درکارهای اداری بلکه برنامه

 (  50پیوست  )."بسیار زیاد بطوری که کارهایم و نتای  بدست آمده نظم بهتری گرفت"کارآموزدیگر

دانممد تمما چممه حممد می  زیرا مربی در هر بازدید  بود.برنامه عملیاتی نه تنها راه گشای دانش آموز، بلکه راهنمای مربی نیز  ":  یکی از مربیاننظر

 "ا و منظم است که روی کاغذ می آیدکوشداشته باشد. برنامه عملیاتی درحقیقت افکاریک انساناز دانش آموزان انتظارباید

اصممالح   وآنهمما راخوبی تحلی     ها را بههای برنامهند شاخ اهریزی عملیاتی توانستکه با کمک برنامهداشتندکلیه بهورزان اعتقاد  هم چنین   -

 هند.یا ارتقا د

مشخ  و برحس  اهمیت نسبت به رفممع  دارمشکالت اولویت  و  خدمات  داشت.  زیادی درکاهش اتال  ورت  ریزی تاثیربرنامه  به اعتقاد آنها -

بمما کممم  و ترین مسممیرهمه م تقممد بودنممد برنامممه عملیمماتی کوتمماه و کارها هم تاخیر وجود داشتدرب ضید. البته  ترتی  اردام ش  با نظم و  آن

 (36،37)پیوست.دهدمیروی ما ررارپیشمسیر  ها دردنظر مطابقت با استاندار را ازترین  اشتباه

 بارصورت گرفته است. در سطم کشور برای اولین  : سطح نوآوري

محمودی، صد ،  ربانی، باصری، ،کچویی دکترهروی، زنگرزجدی،دکتروخانمها  خانی، دکتر تقوی، امانتی  دکترالماسی، انآرای از :تقدیر وتشکر

مکاری صمیمانه با  امرتهیه این فرایند هدر کهنصیرزاده، مرتضوی، دانش آموزان بهورزی دوره یازدهم وآرایان سیدی رویا گندمی، دهقانی،،رزاری

 .اینجان  داشتند
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