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                                                  .نام همکاران و نوع و میزان مشارکت هر یک از ایشان در فعالیت مورد نظر را ذکر نمایید
 

میزان  امضاء
 مشارکت

این سمت در  درجه دانشگاهی نوع همکاري
 فعالیت

 نام و نام خانوادگی

کارشناس مسئول آموزش  طراحی وبرنامه ریزي اجراي  
 بهورزي و توانمند سازي کارکنان

مجري و مدیر 
 طرح

  زهره رجبی آرانی

 
 دکتر سید علیرضا مروجی مجري  دانشیار  مدیر اجراییمعاون بهداشتی و   

  فاطمه جدي   مجري  دانشیار  برنامه ریزي  واجرا   
 اعظم اکبرزاده مجري  مربی بهورزي  برنامه ریزي  واجرا  

 زهره ربانی مجري مربی بهورزي   

 آمنه باصري مجري مربی بهورزي   

  محمد نصیرزاده   همکار  کارشناس آموزش    
  وجیهه رمضانی   همکار متصدي دفتري بهورزي    
 معصومه گندمی همکار مربی بهورزي   

 لیال مهندس همکار ستادي کارشناس   

 اعظم مدیحی همکار ستاديکارشناس    

  اعظم ترنجی نژاد   همکار  کارشناس   
  اعظم کرباسی   همکار  کارشناس   
  رحمان  مرتضويسید   همکار  کارمند   

  
  )کاشان وآران وبیدگل (حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه : محل انجام فعالیت

         مراقبین سالمت مراکز خدمات جامع سالمتیا  پرستاريهاي مامایی ، بهداشت عمومی دانش آموختگان رشته     :رشته/گروه
      لیسانس: مقطع تحصیلی 

  ودر پنج دوره  تا کنون 95از سال  :تاریخ پایان: مدت زمان اجرا
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  : هدف کلی
زان مراقب کارآمو مهارتهاي شغلیارزشیابی هاي عملی جهت ثبت فعالیتکتابچه  طراحی و بکارگیري

  دربدو خدمت  سالمت
  

   :اهداف اختصاصی 

 هاي شغلی مرتبط با مهارت يهاثبت فعالیت کتابچهطراحی  -1

 هاي شغلی مهارت ي مرتبط باهاثبت فعالیت کتابچهبکارگیري  -2

  کارآموزان مراقب سالمت ي عملیهاثبت فعالیت کتابچهارزشیابی  -3

 فعالیت کتابچهاستفاده از  پس ازارزشیابی دانش و عملکرد مراقبین سالمت  -4

  هااستقرار روش ارزیابی مبتنی بر کتابچه ثبت فعالیت -5

  :بیان مسئله
خـدمات جـامع   مراقبین سالمت به دانش آموختگان رشته هاي مامایی، بهداشت، پرستاري که بـراي ارائـه خـدمات سـالمت در مراکـز      

ایـن نیروهـا طـی آزمـون ورودي ومصـاحبه از بـین       .طـالق مـی گـردد   ا ،بکار گرفته می شوند وپایگاهها در برنامه تحول شهريسالمت 

منـدرج در فصـل   ساعته  147طی دوره پس از   این افراد براساس دستورالعمل نسخه سوم تحول سالمت ،. متقاضیان برگزیده میشوند 

آنها منوط به کسب شروع خدمت و  دنشوتبدیل می "مراقب سالمت خانواده "کارشناس چندپیشه به نام/آموزش این دستورعمل، به کاردان

بـا جـان وسـالمت     ی تـ پیشـگیري ومراقب شرح وظایف متعدد آنجائیکه این افراد با  از. )1پیوست ( استنمره حدنصاب و دریافت گواهی 

ـ  .داردي اهمیـت بسـیار  آنهـا در ایـن خصـوص     معتبرارزشیابی ومبتنی برشرح وظایف  کسب مهارتهاي شغلی ، مردم  سروکار دارند  ه ب

لـیکن در بخشـنامه   . همین دلیل افراد پذیرفته شده الزم است پس از دریافت گواهی دانش و مهارت عملـی مشـغول بـه کـار میشـوند      

ضـرورت کـارآموزي وارزشـیابی     درکاشـان،  کارشناسی انجام شـده به نیازسنجی وبا توجه لذا وزارتی به کسب مهارت عملی اشاره نشده 

نتایج ارزشیابی به عمـل آمـده از    .مطرح ودوره اول با کارآموزي ولی بدون ارزشیابی معتبر برگزارشدل در کارگروه آموزش در تحودقیق 

وبرنامـه اي هـم بـراي     را کسب نمودنـد  ازتئوري  درصد نمره حد نصاب قبولی 78کاشان نشان داد که کارآموزان .پ.ع.اولین دوره در د

عـدم وجـود   . رضایت داشـتند  روند کارآموزي ومهارت آموزي خوددرصد آنها از 30 تنها ارزشیابی مهارتی وجود نداشت به همین دلیل  

برنامه مشخص، زمان ناکافی، مشخص نبودن تعداد و نوع مهارتهاي مورد نیاز، قابل اعتماد نبودن نتایج و نحـوه ارزشـیابی و اثـر بخشـی     

مطـرح و  در جلسات مشورتی ،تخصصـی واجرایـی متعـددي     نتایج این ).2 پیوست نظرات( اول بود برنامه از مشکالت مطرح شده دوره 

مهارتهـاي شـغلی   ارزشـیابی   در طرح شده عدم اعتبار و ثبـات ممهمترین مشکل . لحاظ گردید دوم  در دوره که مورد توجه قرار گرفت 

  .بودصورت گرفته در پایان کارآموزي 
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تعریف نموده است  میزان تحقق اهداف اطالعات به منظور تعیین رتحلیل و تفسی آوري،یک فرایند نظامدار براي جمعرا ارزشیابی گی 

و یا تعیین میزان دستیابی به اهداف ضروري براي تعیین کیفیت، اثربخشی یا ارزش یک برنامه، فرآورده، پروژه، فرایند ارزشیابی  . )1(

، گزارش مجموعه کارها، دفترچه کارآموزلکرد توسط گزارش کتبی عمتهیه  ،هاي بالینیهاي ارزیابی مهارتترین روش رایجاز  ).2( است

دهد یکی از راه حل هاي اصلی حل مشکالت بالینی، ارزشیابی مداوم و  مطالعات نشان می ).3( بردتوان نام  می... و فعالیت هاثبت 

رآیند آموزشی دانشجو با بررسی میزان دستیابی به اهداف تدوین شده و نیز راهنماي عملی مناسب براي دانشجویان و ارزشیابی ف

-به خط مشی آموزشی اطالق می   Log Book . است) راهنماي یادگیري بالینی یا کتابچه گزارش روزانه(  Log Book استفاده از

در این روش اهداف آموزشی از پیش تعیین شده و دانشجویان در  .گردد شود که توسط مربی براي یک دوره کارآموزي تدوین می

نشان داد که پژوهش قنبري یافته هاي حاصل از  ).5،4،6(گیرند  وزشی یکسانی مطابق با اهداف آموزشی قرار میهاي آم فرصت

با تأکید بر ثبت یادگیري بالینی روزانه دانشجویان پرستاري، توانست نمره ارزشیابی بالینی را در  ثبت فعالیتها 	کتابچه	استفاده از

همچنین در مطالعه  .) 7( ي مهارتی و شناختی نسبت به روش ارزشیابی سنتی باالتر نشان دهدهادانشجویان مورد مطالعه در حیطه 

شود،  به عنوان یک وسیله مؤثر در افزایش دانش و اعتماد به نفس دانشجویان قلمداد می کتابچه  دیگري نتایج نشان داد که نه تنها

اي تواند به عنوان وسیلهمی   Logbook به همین دلیل). 8(شود حسوب میبلکه ابزاري مناسب براي ارائه بازخورد به فراگیران نیز م

ها تجربه یا فرصت الزم را براي دستیابی به اهداف عملی در طی که آیا آنبراي کنترل دستیابی به اهداف، آگاه کردن دانشجویان از این

  ).6(ند یا خیر، بکار رود یک دوره آموزشی پیدا کرده 

  
زیرا به منزله .  نموده است ءایفا در ارزشیابی معتبر ویژه اي نقشهمواره موزشی آر برنامه ها داده از دفترچه ثبت فعالیتاستف از این رو

ضمن بیان اهداف کلی و روند دوره، به عنوان ابزاري و را تبیین  مربیوظایف فراگیر و عمل نموده و موزشی آمدیر و طراح یک برنامه 

با توجه به موارد . یدآموزش بالینی فراگیران به کار می آ، مستند سازي مراحل یادگیري و ارزیابی کیفیت براي ثبت تجارب یادگیري

مهارتهاي شغلی ویژه کارآموزان مراقب  ي مرتبط باهاو بکارگیري ارزشیابی مبتنی بر دفترچه ثبت فعالیتفوق مجریان برنامه طراحی 

   .بی مورد توجه قرار دادندرا به عنوان یک فرآیند ضروري ارزشیا سالمت

اما . درحال بهره برداري است  ودنیا  دانشگاههاي کشور بیشترتهیه کتابچه کار آموزي براي ثبت فعالیت روزانه دانشجویان در هرچند 

آموزش انشده است لذا با توجه به مشکالتی که در مقدمه گفته شد این معاونت بر آن شد که جهت اجرا در حوزه کارکنان تا کنون 

کار آموزي براساس  مدت زمان کوتاهاستفاده نماید تا کتابچه ثبت فعالیتهاي عملی جدید در تحول سالمت از سالمت عملی مراقبین 

 .بهره برداري باشدبرنامه و با حداکثر 

  ):با ذکر رفرانس(مرور تجربیات و شواهد خارجی 
  افـراد مهـارت هـا    . ذکـر نمـوده اسـت    اي افـراد بـه محـیط کـار     انتقـال آموختـه هـ    را یکی از مشکالت عمده در آموزشکریتنر

  .) 9(و تکنیکهاي جدید را فرا می گیرند ، اما در محیط کاري واقعی از آنها استفاده نمی کنند 
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  افـراد یکسـال  ایـن شـکل انجـام مـی شـود کـه       تربیـت مـراقبین سـالمت چندپیشـه بـه      است که ذکر نموده  کشور هندگزارش 

تئـوري   آمـوزش هـا   .انجـام مـی گیـرد   بی سه مرحلـه اي همزمـان بـا تعلـیم، بـین تعلـیم و آزمـون نهـایی         ارزیا آموزش و تحت

تـا اطمینـان حاصـل گـردد کـه مسـئولیتهاي       . سـتفاده مـی شـود   ابـراي ارزشـیابی     log bookازبـوده و  و عملی در عرصـه  

 . )10( می گیردحرفه اي به درستی انجام 

 با استفاده ازاتینگهام به صورت عملی و بیمارستان ندر اطفال  سدر کارآموزي log book 11( انجام می گیرد. (  

 ــتفاده از ــا   اس ــه ی log کتابچ  b ook  ــیس  در ــادا و انگل ــگاههاي کان ــتان و دانش ــزء  ...، مجارس ــکج ــوزي   الینف ــار آم ک

  ).12( است بخصوص در عرصه هاي علوم پزشکی تحصیلی دانشجویان

بخش سوابق اجرایی این نوآوري در دانشگاه و کشور به طور کامل ذکر و  در این(مرور تجربیات و شواهد داخلی 
  ):رفرانس ذکر شود

  ابـزاري بـراي بررسـی فعالیـت     استفاده از دفترچه ثبت فعالیت ها به عنوان  کاشاندانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی  در

ه معرض قضاوت می گذارد و به عنوان یـک بـازخورد بـراي    هاي روزمره یادگیري بکار رفته و وسعت و عمق یادگیري دانشجو را ب

  .) 13(برنامه ریزان آموزشی عمل می کند 

 بـر  1384در مطالعه نیمه تجربی که لطفـی و همکـاران    به طور نمونه، موزش کارورزانآگ بوك در در مورد نتایج به کارگیري ال

و گروه کنتـرل انجـام   ) گ بوكال(ی در دو گروه آزمونکه به طور تصادف  ICUو  CCUدانشجوي پرستاري در دو بخش 24روي 

حرکتی نسبت بـه   -در دو حیطه شناختی و روانی ICUزمون در بخش آدادند، مشخص شد که میانگین نمرات دانشجویان گروه 

گـروه  نیـز نسـبت بـه     CCUزمون در بخش آهمچنین میانگین نمرات دانشجویان گروه . گروه کنترل به طور معناداري باالتر بود

  . )14( کنترل باالتر بود

 گـزارش  هـاي  کتابچـه  کلیـه  روي بر نگر گذشته مقطعی -توصیفی صورت به 1389 دیگري توسط فرهمند و سلیمانی مطالعه 

 گرفتـه و  انجام 1386 اردیبهشت تا1385ین فرورد زمانی فاصله در ،)ره(خمینی امام اورژانس بیمارستان بخش کارورزان روزانه

هـدایت   بخـش  نظر مورد هاي فعالیت انجام در را کارورزان میتوان فعالیتها گزارش کتابچه بستن بکار داده بود با در پایان نشان

 . )15( نمود

  گ بـوك در ارزیـابی کـارورزان مامـایی مـورد      ، دو روش ارزیابی چک لیسـت و ال 1385 صاحب الزمانیدر مطالعه دیگري توسط

ن بود که استفاده از لوگ بوك با رضـایت بیشـتري همـراه بـوده و     آصل از پژوهش بیانگر مقایسه قرار گرفته بود و یافته هاي حا

 . )16(ورده استآارزیابی عینی تري را فراهم 
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آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي، (شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید 

   ):سیداجرا و ارزشیابی را در این بخش بنوی

  : مبتنی بر اهداف مراحل به شرح زیر انجام گرفت

 هاي شغلی مرتبط با مهارتهاي دفترچه ثبت فعالیتطراحی  -1

به شرح زیر انجام  در دوبخش  هدف از این مرحله طراحی الگ بوك معتبر مبتنی بر مهارتهاي شغلی مورد نیاز بودکه

  :شد

 محتوي دفترچه :  

شرح وظایف سپس . تبیین شدسالمت کارآموز هدف کلی واختصاصی و انتظارات سیستم  از مراقبین  براي طراحی محتوي کتابچه ابتدا

سرفصـلهاي  سـپس  .  یـرد برنامه ها مد نظر قـرار گ کلیه تا  شدولیست تعیین شده جهت مراقبین سالمت در دستورالعمل تحول بررسی 

و کتابچـه  کتابچـه کـارآموزي منظـور     توانمندي درهر برنامه در  براي مهارت آموزي وتعداد الزم براي کسب نیازسنجی شده  آموزشی 

   . تدوین گردیدسیستم براساس نیاز 

واکسیناسـیون ، مراقبـت کـودك    در حیطه روانی حرکتی  سرفصلهاي . شد در سه حیطه روانی حرکتی، شناختی و عاطفی تهیه کتابچه  

المندان ، مراقبت وغربالگري میانسـاالن ، مراقبـت وغربـالگري جوانـان ونوجوانـان      سالم ومانا  ،مراقبت زنان باردار ،  مراقبت وغربالگري س

انجـام پـاپ   سالمت روان ،  مراقبت وغربالگري ، ومدارس ، مراقبت وغربالگري بیماریهاي واگیر ، مراقبت وغربالگري بیماریهاي غیر واگیر 

، شـرکت داوطلبانـه در بحـث گروهـی، سـاعت ورود و      مراجعینط با حیطه عاطفی  ارتبا ودر تشکیل پرونده سالمت فشارخون ،  اسمیر ،

وحفـظ شـئونات   پذیرش انتقادات، نگهداري وسایل، حفظ احتـرام بـه مربـی، همکـاران و پرسـنل      پوشش مناسب ، خروج، وضع ظاهري، 

  .برخورد با مراجعین وهمکاران ، مد نظر قرار گرفت  اسالمی وحرفه اي در

 ساختار دفترچه :  

. با دو زیر گروه تاریخ و امضـاء مربـی طراحـی شـد    » به طور مستقل«و » با نظارت مربی«، »باکمک مربی«سی در سه بخش گزارش نوی

 . میشـود دانشجو در صورتی در هر آیتم به مهارت می رسید که هر سه بخش در تاریخ هاي متفاوت و مشخصی بـا امضـاء مربـی تائیـد     

هم چنین یک جدول ثبت مشخصـات کـارآموز شـماره    . تعداد الزم هر جدول طراحی شد جدول فعالیت  مهارتی درکتابچه به همراه15

کـه   17و جـدول  ) 3(،یک جدول شناسایی جمعیـت شـماره   ) 2(، یک جدول شناسایی وضعیت موجود وشاخصهاي منطقه شماره ) 1(

آموزي هـم بـراي امتیـازدهی مربـی پـس از       یک فرم نتایج کلی وپایانی کار. مربوط به بررسی وضعیت اخالق حرفه اي کارآموز میباشد 

درنظر گرفتـه شـد    امضائ یا تایید آن مهارت توسط مربی محلدر مقابل انجام هریک از مهارتها . ارزشیابی کارآموز  در آن گنجانده شد

   .ائه شودتا هرمهارتی توسط مربی مشاهده وارزیابی شود تا به موقع به کارآموز فیدبک الزم وراهنماییهاي مورد نیاز ار

 ي دفترچه ثبت فعالیتویژگی ها:  
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براي طراحی  کتابچه سایتهاي دانشگاههاي مختلف ایرانی وخارجی مشاهده شد ودرنهایت کتابچه اي که پاسخگوي نیاز 

که در صورت ارزشیابی  18تفاوتی که با سایر کتابچه ها دارد ، طراحی جدول .کارآموز مرافب سالمت بود طراحی گردید

ویژگی دیگر . کسب امتیاز قبولی در آن مهارت ، مجددا آن را تکرار وتمرین میکند تا به نمره حدنصاب برسد  مربی وعدم

درصد امتیاز  70وجود فرم یک وارزشیابی پایان دوره از مهارتهاي عملی کسب شده میباشد که از بخش از مهارتها بایستی 

ویژگی دیگر مهارت هاي لیست شده  مبتنی بر شرح .  میباشد  360که کل امتیاز  از تمام سرفصلها کسب نموده باشد 

  . تفاوت دیگر مشاهده مستقیم مهارت توسط مربی وتایید آن در هر قسمت میباشد. وظایف میباشد

  : هاي شغلیهاي مرتبط با مهارتبکارگیري دفترچه ثبت فعالیت -2

این قسمت برنامه ریزي و اجراء شد که شامل اقبین سالمت اجرا کند با هدف اینکه الگ بوك طراحی شده ارزشیابی با ثباتی را براي مر

  : موارد زیر بود 

پیش نویس کتابچه طراحی شده ، به واحدهاي سپس کلیات موضوع در جلسه کارگروه آموزش مطرح و دستور اجرا صادر گردید و  -

در جلسه .  مع آوري وجمع بندي واعمال گردیدتا نظرات  خود را ارائه دهند سپس نظرات ج) 3پیوست( مرتبط ستادي ارسال شد 

با خبرگان رشته هاي مرتبط ومتخصص  مشورتی جلسه . نیز مطرح ونظرات آنها دریافت  ونهایی شد) 4پیوست( شوراي مربیان بهورزي 

بهورزي وبرنامه مرحله بعدي طرح در جلسه شوراي مربیان . ومورد تایید ایشان نیزقرار گرفت  ) 5پیوست( آموزش پزشکی برگزارشد

 )6پیوست(  .بوددر مراکز جراي کارآموزي با کتابچه ریزي نحوه ا

در نظر گرفتـه شـد    بودند آموزشیواجد معیارهاي مورد نظر مراکز وپایگاههاي خدمات جامع سالمت که  براي اجراي برنامه کار آموزي ، -

موز می باشد که درایـن  افیزیکی الزم جهت آموزش وپذیرش کاروجود نظر نیروي انسانی ماهر، تجهیزات و فضاي : که این شرایط شامل 

  :واجد شرایط که داراي معیارهاي تعیین شـده شـامل   یک نفر مربی ارشد  نیزآموزشی هاي کز ویا پایگاهامر ایندر . فرایند تعیین گردید 

از شـرایط مهـم   . برگزیده شـد ي نیز محرز باشد ، ، علمی ومهارتی مورد تایید که رضایت از عملکردفرد  ووباتجربه ،از نظر اخالقی شاغل 

مربیان ارشد ، طی  دوره هاي آموزش تحول سالمت تحت نظر مربیان بهورزي و کسب امتیاز حدنصاب از نظر علمـی ، عملـی و مهـارتی     

  .بوددرارزشیابی انجام شده و داراي گواهی پایان دوره مهارتی وعلمی در زمینه برنامه هاي تحول سالمت 

در طی کار آموزي .بت فعالیتهاي عملی در حین مدت زمان کار آموزي در مرکز خدمات جامع سالمت به کار گرفته شدثترچه جهت دف -

، تعداد فعالیتهاي الزم جهت کسب توانمندي تعیین وفراگیر تعداد فعالیت را بایستی در حضور مربی انجام دهد و امتیاز خودرا کسب 

هاي الزم و انجام فعالیتهاي تعیین شده،اطالعات الزم در دفترچه تکمیل و با مشاهده مستقیم مربی ، پس از کسب توانمندی.  نماید

امتیاز از هریک از % 70ودر صورت کسب میانگین . مراقب سالمت کارآموز ارزشیابی و وضعیت عملکرد او در دفترچه ثبت می شود

مدت زمان  .در حضور مربی پایگاه انجام خواهد شد و ره تکرار و تمرین دو ي عملی ،کار آموز قبول می شود درغیر این صورت،بخشها

و  مهارتهاي مورد نظر تکرار در صورتیکه کار آموز در این مدت توانایی الزم را کسب ننمود، . هفته  در نظر گرفته شد 2کار آموزي 

  .اه انجام خواهد شدکلیه فعالیتها در این مدت زیر نظر مربی ارشد پایگ.مجداد آزمون گرفته میشود
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و مدیر مرکز آموزش بهورزي توجیه شدند تا نحوه نظارت برکارآموزان وآزمون  مرکز مربیان ارشد طی جلسه اي با حضور پزشک مسئول -

 .انجـام شـد    مراکز وپایگاههاي آموزشی  هماهنگی الزم در خصوص پذیرش کارآموزانسپس طی مکاتبه اي با . مهارتی را آموزش ببینند

 )  7پیوست (

مربیان ارشد عالوه بر نظارت بر مهارت آموزي کار آموزان بر امور انضباطی و اخالقی و حضور به موقع آنها نیز مطابق چک  -

در واقع  این مربیان ارشد جایگزین مربیان بهورزي . واین نوع نظارت نیز چک لیست مشخصی  درکتابچه داشت. لیست نظارت داشتند

( در پایان مربیان ارشد نسبت به جمع بندي نمرات وثبت نمره نهایی  در  .مراقبین سالمت را به خوبی انجام دهندبودند تا ارزشیابی 

دستورالعمل اجرایی ارزشیابی مراقبین سالمت کارآموز با . و ارسال به مرکز آموزش بهورزي اقدام نمودند)   1فرم شماره  8پیوست 

log book  9پیوست .( کز ارسال گردید تهیه وبه صورت کتبی به مرا ( 

در مورد نحوه انجام کار آموزي وشرایط آزمون عملی  و قبل از شروع کارآموزي ، افراد  پایان دوره آموزش تئورياز سوي دیگر در -

عرصه  و  به هر فرد یک کتابچه کار آموزي توسط مرکز آموزش بهورزي قبل از ورود به .توجیه شدند ونحوه تکمیل کتابچه کارآموزي 

و توضیحات الزم در حفظ و . قرار شد ثبت اطالعات فعالیت هاي انجام شده توسط کار آموزبه صورت روزانه انجام شود. داده شد

کتابچه هاي  تکمیل شده  به ارزشیابی پایانی در پایان کار وانجام .وتایید هر بخش آن توسط مربی ارائه گردید لزوم نگهداري آن و 

  )7پیوست .( . هم چنین برنامه حضور کارآموز در مراکز مختلف آموزشی به ایشان ابالغ گردید. تحویل گردد مرکز آموزش بهورزي

با توجه به کمبود  کیسهاي مراقبتی در یک پایگاه ، مرکز آموزش بهورزي  برنامه ریزي و همـاهنگی جهـت چـرخش  کـار آمـوزان در       -

ان ارشد در هنگام بررسی و ارزشـیابی عملکـرد کـار آمـوز از کتابچـه وفرمـت آن        مقرر شد مربی. پایگاههاي مختلف آموزشی صورت داد

 )10نمونه کتابچه تکمیل شده پیوست (  .استفاده نمایند تا ارزشیابی براساس استانداردها و دستورالعملهاي تعیین شده باشد

در نظـر  ... ومزایایی مانند صدور گواهی تدریس  شتند وسایر افرداي که به نوعی در اجراي فرایند همکاري دابراي مراقبین سالمت ارشد  -

  . ) 11پیوست ( گرفته شد

در مـواردي نیـز در انجـام    .نظارت مدیر و مربیان نیز  در کلیه مراحل کارآموزي بر مراکز وچایگاههـا ونحـوه اجـراي آن وجـود داشـت       -

ارس که در زمان تعطیلـی مـدارس بـود بـا اسـتفاده از روش      هم چنین براي خدماتی مانند مد. ارزشیابی از افراد ضعیف مداخله نمودند 

 .  اسکی ارزشیابی عملی در مرکز انجام شد 

 :کارآموزان مراقب سالمت هاارزشیابی دفترچه ثبت فعالیت  -3

قدامات براي ارزشیابی کتابچه ودریافت نظرات صاحبان فرایند چهت  انجام مداخال ت مورد نیاز در راستاي بهبود کیفیت فرایند نیزا

  : زیر صورت گرفت 

 طراحی پرسشنامه رضایتمندي مربیان ارشد :  

که نتایج جمع  .ابتدا پرسشنامه رضایتمندي مربیان ارشد با دو گویه بلی وخیر و در پنج موضوع اصلی طراحی وبه مربیان ارائه شد 

درصد  95که کی  از گویه ها نشان داد نتایج ی. )  12پیوست (آوري ،جمع بندي ودرصد نتایج موافق ومخالف آن استخراج شد 
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درقسمت دیگر پرسشنامه نظرات کتبی در قالب نقاط قوت وضعف .مربیان به وجود برنامه وهدف درطی کارآموزي اعتقاد داشتند 

جمع نیز نظرات مربیان ارشد طی جلسه اي با روش فوکوس گروپ هم چنین  )  13پیوست .(. وتهدید وفرصت در نظر گرفته شد

پیشنهاداتی در جهت ارتقائ درپایان  .نسبت به دوره هاي قبل معتقد بودند   کتابچهشد که همه به اثربخشی خوب وجود  بندي

    )14پیوست (. شدارائه  مربیان کارآموزي از سوي 

   طراحی پرسشنامه رضایتمندي فراگیران:  

کـه   .گردیـد  وع اصـلی طراحـی وبـه فراگیـران ارائـه      موضـ  چهـار پرسشنامه رضایتمندي فراگیران نیز بـا دو گویـه بلـی وخیـر و در     

 93 نتـایج یکـی  از گویـه هـا نشـان داد کـه       . نتایج جمـع آوري ،جمـع بنـدي ودرصـد نتـایج موافـق ومخـالف آن اسـتخراج شـد          

و درقسـمت دیگـر پرسشـنامه    )  12پیوسـت  .( .درصد کارآموزان بـه مفیـد وکـاربردي بـودن کتابچـه و رونـد اجـرا اعتقـاد داشـتند         

ارتقــائ هــم چنــین پیشــنهاداتی در جهــت . ظــرات کتبــی در قالــب نقــاط قــوت وضــعف وتهدیــد وفرصــت در نظــر گرفتــه شــد ن

  )  15پیوست .(. کارآموزي از سوي فراگیران ارائه شد

  ارزشیابی دانش و عملکرد مراقبین سالمت پس از استفاده از دفترچه فعالیت -4

  : ارزشیابی دانشی 

سوال از کلیه برنامه هاي اجرایی در نظام شبکه بود ؛ ودر پایـان دوره   120آزمون دریافت شد که شامل روز اول کالس تئوري ، پیش 

درصد نمره حدنصاب از این  70در صورت کسب . به فاصله یکماه پس آموزشها نیز از همان سواالت مجددا ارزشیابی تئوري انجام شد

نتـایج  )  16پیوسـت   ( .ت بایستی مجددا آزمون تئوري از ایشان دریافت شودقسمت ، فرد از نظر آگاهی قبول میشود ودرغیر اینصور

  . آزمون آگاهی نیز به فراگیران بازخورد داده شد

.( هم چنین دوره هاي برگزاري شده از سوي فراگیران ارزیابی وبه واحد مربوطه ومدرسین آن طی نامه اي کتبا بازخورد داده شد 

  )17پیوست  

  : ارزشیابی عملکرد

امتیازات  مربیان ، وفرمهاي نظرسنجی نتایج  ، کلیه کتابچه ها جمع آوري و پس از دوهفته از اجراي کارآموزي و انجام آزمون عملیو

درصد از  نمره عملی فرد قبول و نتایج آزمـون  70در صورت کسب  .قسمت نتایج مطرح شده است ر دکلی نتایج  جمع بندي شد که

 ). 16پیوسـت   .( ونتایج به فرد نیـز بـازخورد داده شـد    .ي گفته شده با تئوري جمع ومیانگین گرفته شد عملی هر فرد نیز در قالبها

به افرادي که نمره حدنصاب تئوري وعملی را کسب ننمایند گواهینامـه داده نمیشـود   ) 18پیوست ( .درگواهینامه افراد نیز منظور شد

  .راي بار دوم قبول نشد اخراج وبه سیستم وارد نمی شوندتا پس از تجدید دوره مجددا آزمون ودر صورتی که ب

 

 ها استقرار روش ارزیابی مبتنی بر کتابچه ثبت فعالیت -5

  : انجام شد در طول و پایان بکارگیري کتابچه با دو هدف مهم زیرارزشیابی برنامه ریزي  ،به منظور استقرار این روش



١٠ 
 

  ین ارتقاء روش ارزشیابی به منظور جلب همکاري مسئول -1

  اطالع رسانی روش ارزشیابی -2

  .نتایج این دو بخش در قسمت شیوه هاي تعامل با محیط ذکر شده است

 شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید.  

کارآموزان، مربیان ارشد و . پایان بکارگیري کتابچه انجام شد رار گفته شد نقد در طول وقچنانچه در بخش است: نقد روش ارزشیابی 
  . کارکنان ستادي نقد کتابچه را انجام دادند

  : ارتقاء روش ارزشیابی به منظور جلب همکاري مسئولین -1

 .شد واقدام و پیشنهادات جمع آوري به بحث گذاشته شدمربیان بهورزي مشورتی  جلسات نظرسنجی ها در نتایج -

وتشـویق مسـئولین قـرار     تاییـد  ومـورد ی وارزشیابی کتابچه در گردهمایی کشوري کارشناسان مسئول  بهورزي مطـرح  نتایج طراح -

 )19پیوست ( .گرفت 

پیوسـت  ( .تهیـه شـد  تفکیـک  عملی مراقبین سالمت مرد وزن به فعالیتهاي  کتابچه ثبتنتایج براي ارتقاء اعمال گردید به طوریکه  -

20( 

 . کتابچه جداگانه طراحی شد نیز )22پیوست (حرفه ايبهداشت و  )21پیوست (بهداشت محیط براي سایر رشته ها مانند -

 )23پیوست (. از کلیه همکارانی که به نوعی در استقرار فرایند مساعدت نمودند تشکر وقدردانی شد -

دوره بـه   5تـاکنون   .یز اقدام شودسایر گروههاي شغلی ن کتابچهبا توجه نتایج موفقیت آمیز دوره اول پیگیري شد تا نسبت به تهیه  -

تاکنون .ودر مورد مشکالت موجود نیز مداخالت الزم صورت گرفته تا کیفیت دوره ارتقائ یابد. این روش آموزش وارزشیابی شده است 

  .نیز این برنامه ادامه دارد

  : اطالع رسانی روش ارزشیابی -2

 )18پیوست ( .قرار گرفت  و مورد تاییدارائه متبوع نتایج به وزارت    -

 .پس از آن کتابچه مذکور با هماهنگی وزارت به دانشگاههاي کشور ارسال گردید -

 .لسه کارگروه آموزش تحول وکمیته فنی معاونت بهداشتی کاشان ارائه گردیدنتایج مقایسه اي دو گروه کارآموزي در ج -

  : به شرح زیر می باشدوپیشنهادات جمع بندي نقدها 
  

  نقاط قوت
 .رنامه هدفمند براي مهارت آموزي کارآموزان وجود داشت در این روش ب -

 .براي کمک به کارآموزان  جهت مدیریت برنامه آموزشی به شمار می رودبزاري ا -

 .امکان هدایت برنامه هاي پیش بینی شده توسط برنامه ریزان دوره آموزشی را فراهم می سازد -

هاي مهارتهاي عملی مراقبین  را دقیقتر نشان دهد تا نسبت به آن اقدام ثبت فعالیت هاي انجام شده  می تواند نقایص و کمبود  -
 شود
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 .امکان ارزیابی عملکرد کارآموزدر حین کارآموزي وباز خورد مناسب وبه موقع  به او  وجود دارد  -

 . امکان نظارت بر روند مهارت آموزي  با بررسی فعالیت هاي ثبت شده توسط مدیران ومربیان  وجود دارد -

ان برقراري ارتباط بین فراگیر  و برنامه ریزان فراهم می گردد تا با بحث و آنالیز کردن مسائل آموزشی ، تحلیل دقیقتري از امک -
 .وضعیت موجود ترسیم گردد

 .وظایف مراقب  و استاد  توسط کتابچه براي ایشان تبیین  شد -

  .و ارزیابی کیفیت آموزش محسوب می گردد ابزاري براي ثبت تعداد تجارب یادگیري، مستند سازي مراحل یادگیري -
 .اتفاق افتادکز خدمات جامع سالمت اخوب کارشناسان با تجربه در مروهمفکري وهمدلی  مشارکت  -

 .شفاف بودفرایند کارآموزي براي فراگیران و مربیان  -

 . وجود داردپایان دوره معتبر در عملی امکان انجام ارزشیابی  -

 .وجود دارددر صورت نیاز ویا اخراج طی کارآموزي و تجدید دوره مشخص شدن ضعف نیروها امکان  -

  نقاط ضعف
  نبود نبود فرصت کافی براي اجراي بهینه کار آموزي کلیه درسها -
  .به تعدا کافی نبود  براي اجرا وسرکشی بیشتر به مراکزبهورزي  نیرو ي مربی  -
  .کم بودزمان کارآموزي براي یادگیري عملی این موارد  -

 .وجود نداشت براي یادگیري بیشتر افراد ضعیف  ی کاف وقت -

 .ه بودبراي هر گروه هدف به صورت مجزا کتابچه تهیه نشد -

  
  .نتایج  حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسید

بارفقط در معاونت بهداشتی دانشگاه کاشان از بین معاونتهـاي بهداشـتی    براي اولین ات این اقدامو )   24پیوست (طراحی کتابچه  

هم چنین در جلسه کشوري مسئولین بهورزي کشـور گـزارش  شـد کـه مـورد تاییـد        .کل کشور  انجام ونتایج آن به وزارت ارائه شد

  . گردید ایشان قرار گرفت وپس از آن کتابچه مذکور با هماهنگی وزارت به دانشگاههاي کشور ارسال 

  
 کار آموزي   ارزشیابی کتابچه و روند در خصوص وفراگیران  مراکزنظرات مربیان ارشد درصد  ) : 1(جدول شماره 

 

  عنوان
  درصد نظرات کار آموزان   درصد نظرات مربیان ارشد

  مخالف  موافق   مخالف  موافق 
 7 93 7,5 92,5  مفید و کاربردي بودن کتابچه ثبت فعالیتهاي عملی

 20 80 5 95 برنامه و اهداف کارآموزي و شفاف بودن شخص م

  -  - 5 95 کتابچه کار آموزي  رضایت از وجود
  -  - 9 91 با کتابچه  روند کار آموزي تسهیل

 13 87  -  -  افزایش توانمندي کارآموزان با کمک کتابچه

  کافی بودن زمان اجراي کار آموزي با توجه به مفاد کتابچه
    

73 27 

 7 93  -  -  نسبت به مهارتهاي شغلی با اجراي شیوه ارزشیابی جدید شتغییر نگر ایجاد
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 .به کاربردي ومفید بودن کتابچه اعتقاد داشتنددرصداز فراگیران  93و  صداز مربیان رد 92,5مشاهده میشود  1همانطور که در جدول  -
 . هداف اعتقاد داشتند درصد از فراگیران  به شفاف بودن برنامه وا 80درصد از مربیان و  95 -

  

  
  در گروه با کتابچه ودرصد نتایج ارزشیابی دانش وعملکردکارآموزان مراقب سالمت ) 2(جدول 

  بدون کتابچه ثبت عملی
 

  عنوان

بدون کتابچه گروه اول 
  وارزشیابی  ثبت عملی

  

کتابچه ثبت  باگروه دوم 
  وارزشیابی معتبر عملی

  
  42  42  پیش آزمون
  92  78  پس آزمون

  48  25  میزان ارتقا

  92  78  درصد افرادیکه حدنصاب نمره راکسب کرده اند
نسبت به مهارتهاي شغلی با اجراي  شتغییر نگرایجاد 

  93  20  شیوه ارزشیابی کارآموزي 

  90  30  رضایتمندي ازاجراي وضعیت کارآموزي
  87  25  افزایش توانمندي پس ازکارآموزي

 

درصد افزایش در گروه دوم  23وزي صورت گرفته که نتایج نشان میدهد که میزان ارتقائ نمره کلی مقایسه دوروش کارآم 2در جدول  -

بیشتر بوده که این نتیجه  درصد افرادیکه حدنصاب نمره راکسب کرده اند 14افرادي گروه دوم ، میزان .بوده است 

 . بسیارخوبی است

میزان  با توجه به خوداظهاري افرادبا اجراي شیوه ارزشیابی کارآموزي ایجاد شده نسبت به مهارتهاي شغلی  شتغییر نگر در مورد -

 .درصد ارتقائ وجود داشته است که افزایش قابل مالحظه اي است  73

 . درصد ارتقائ وجودداشته است که نتیجه بسیار خوبی است 60نیز  رضایتمندي ازاجراي وضعیت کارآموزيدر بحث  -

در کل نتایج . درصد ارتقائ وجود داشته است  62نتایج نشان دادکه میزان  رآموزيافزایش توانمندي پس ازکادر مورد  -

اجرا وارزشیابی کارآموزي با کتابچه نتایج بیسارعالی داشته که  مارا برآن میدارد تا به این روند ادامه دهیم ونسبت به 

  . افزایش کیفیت آن نیزبیشتر تالش نماییم 
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  سطح نوآوري
  .لین بارصورت گرفته استدر سطح کشور براي او -

  

  
  : تشکر وقدر دانی 

که مرا با شکیبایی  فخرالسادات میر حسینی  خانم دکتررسرکااستاد خوبم در پایان وظیفه دارم از
و هم چنین از کلیه پزشکان مسئول ، مربیان  را دارمتشکر وقدردانی نهایت راهنمایی نمودند 

، سرکارخانم غفاریان سان واحدهاي فنی ستادي ارشد و سایر پرسنل مراکز آموزشی  وکارشنا
  .که مرا یاري نمودند صمیمانه تشکر مینمایم  وسرکارخانم سیدي 
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