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 گروه هدف 

 اصالح موضوعراهنمايي فرد جهت 

موضوع ، مورد آيا 
  تأييد شورا مي باشد
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طراحي متون آموزشي توسط فرد با هماهنگي 
 آموزش سالمت

  اعالم به واحد

 رفع اشكاالت مجموعه آموزشي
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آيا طراحي نهايي مورد
 تأييد شورا مي باشد

تكميل فرم الف موضوع آموزشي و 
 ارائه به دبير شورا

موضوع ، مورد تأييد آيا 
  واحد مربوطه است

ارسال فرم به واحد مربوطه جهت تأييد 
 وارائه نظر

  ارائه نظرات به دبير جهت طرح در شورا

تكميل فرم ب و تهيه متن آموزشي توسط فرد با هماهنگي و 
و واحد مربوط ) ازنظر رسانه اي ( تأييد واحد آموزش سالمت 

  )ازنظر محتوا ( 

  چاپ و تكثير رسانه

 راهنمايي فرد جهت اصالح موضوع

آيا موضوع آموزشي ،
مورد تأييد شورا مي 

آيا رسانه آموزشي تهيه شده 
  مورد تأييد شورا مي باشد 

  طراحي رسانه آموزشي توسط فرد با هماهنگي آموزش سالمت

  اعالم به فرد

 رفع اشكاالت مجموعه آموزشي

  تأييد شورا ، امور مالي و معاون بهداشتي



  فرايند امتياز دهي به رسانه هاي آموزشي

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
  
  
  
  

  
 

 

 

 

  

  
  
  
  
  

  

  

طرح رسانه آموزشي تهيه  شده در 
 شوراي آموزشي

  بررسي نظرات گروههاي هدف استفاد كننده

  ارائه امتياز توسط اعضاي شورا

 اعالم كتبي به امور اداري

به كارگيري در نمره ارزشيابي ساليانه 
 فرد

بررسي رسانه از نظر استانداردهاي توليد 

 اعالم كتبي به فرد



  بررسي رسانه هاي آموزشي

 تأييد موضوع آموزشي  رسانه: فرم الف 

  : پست سازماني :                                         رشته تحصيلي :                                               نام ونام خانوادگي 
  : سن   :سابقه كار                        :                                        محل خدمت 

  : موضوع پيشنهادي 
       

  .......ساير با ذكر نام  فيلم آموزشي  تراكت     كارت     CD پمفلت   متن آموزشي   :شيوه ارائه 

... نظر سنجي از مردم ، آمار و اطالعات و بررسي شاخصهاي بهداشتي در مركز و يا منطقه و ( :بيان ضرورت ونيازسنجي انجام شده 
  )مد نظر مي باشد

  
  

  : گروه هدف آموزش 
  :               اهداف آموزشي

                                                  
  :منابع مورد استفاده

  امضاء تكميل كننده فرم                                                                                          :    تاريخ تحويل به دبير شوراي آموزشي 
  

      موضوع آموزشي و شيوه آموزش ارائه شده جهت گروه هدف مورد نظر تكراري نباشد                                                        :تذكر
  

  :  واحد مربوطه نظريه

 اصالٌ  كم  متوسط زياد  آيا موضوع آموزشي جديد مي باشد                                                                     بسيار زياد

    
 اصالٌ  كم  متوسط زياد  آيا موضوع آموزشي در راستاي نيازها و اولويتهاي واحد مي باشد                        بسيار زياد

  
  اصالٌ  كم  متوسط زياد  آيا موضوع آموزشي براي گروه هدف مورد نظر مفيد و مناسب است                     بسيار زياد

                      
 اصالٌ  كم  متوسط زياد  آيا شيوه ارائه مورد تأييد جهت تهيه مجموعه آموزشي مي باشد                         بسيار زياد

                     

 اصالٌ  كم  متوسط زياد  آيا منابع مورد استفاده از نظر علمي مورد تأييد مي باشد                                     بسيار زياد

  
  :پيشنهادات 

  
  امضا ء مسئول واحد                                                        :                                     تاريخ تحويل به دبير شوراي آموزشي 

  

     خير با توجه به نظر واحد آيا شورا با موضوع آموزشي موافقت مي كند                        بلي  
  

  : نظريه شورا 
  

  :پيشنهادات 
  

  امضا ء دبير شورا                                                                                        :                                    تاريخ تصويب شورا 



  
 امتياز دهي به مجموعه آموزشي تأييد و: ب  فرم

  .....نظريه واحد مربوطه 
                         :         مجموعه آموزشي پيوست از نظر موارد ذيل بررسي شد 

  مجموعه آموزشي ارائه شده،از نظر محتواي علمي و منابع استفاده شده مورد تأييد مي باشد   
  اصالٌ  كم  متوسط زياد  بسيار زياد                                                                                                                          

  اصالٌ  كم  متوسط زياد  آموزشي ارائه شده براي گروه هدف مناسب مي باشد                           بسيار زيادمجموعه 
  اصالٌ  كم  متوسط زياد  مجموعه  آموزشي ارائه شده برمبناي اهداف تعيين شده مي باشد                        بسيار زياد

    خير واحد مورد تأييد مي باشد                                      بلي  آيا چاپ اين مجموعه از نظر  

                        خير آيا اعتبار الزم جهت چاپ اين مجموعه در واحد موجود است                             بلي  
  :                                                                                                         پيشنهادات واحد  

  
  امضا ء مسئول واحد:                                                                                                         تاريخ تحويل به دبير شورا  

  : نظريه واحد آموزش سالمت 
  :پيشنهادات واحد در خصوص بررسي متن آموزشي پيوست 

              اصالٌ  كم  متوسط زياد  آيا مجموعه آموزشي از نظر رسانه اي مناسب مي باشد                                   بسيار زياد
  اصالٌ  كم  متوسط زياد  آموزشي جهت چاپ مناسب مي باشد                                          بسيار زيادآيا مجموعه 

  امضا ء مسئول واحد:                                                                                                                 تاريخ تحويل به دبير شورا   
  :امتياز مجموع آموزشي 

درصد ازكل   عنوان
  نمره كسب شده  4نمره از   امتياز

    8/0 20  كاربرد مجموعه آموزشي 
    8/0 20 محتوي و اعتبار علمي مجموعه آموزشي

    8/0 20  ميزان تطابق اهداف آموزشي با نيازهاي سازمان 
    4/0 10  ارتباط شغلي آموزشي 

    2/1 30  چاپ مجموعه 
    4   100  جمع كل امتياز كسب شده

  .تهيه و تكثير شود...........موافقت شد مجموعه آموزشي به تعداد 
  
  
  

  معاون بهداشتي دانشگاه                                    مسئول امور مالي                                                         شورادبير 
  
  
  
  

    



  )تأييد موضوع آموزشي رسانه( :الف دستورالعمل تكميل فرمهاي آموزشي  
  

آموزشي، مطابق فرم الف و دستورالعمل آن تكميل و به شوراي آموزشي تحويل مي  عنوانقبل از تهيه مجموعه آموزشي، 
  . گردد تا پس از تأييد جهت تهيه مجموعه آموزشي اقدام شود

  آموزشي از طرف شوراي آموزشي غير قابل قبول خواهد بود موضوعارسال متون آموزشي قبل از تاييد : توجه 
  دستورالعمل تكميل فرم الف 

  .  مشخصات كامل نويسنده يا نويسندگان و محل خدمت ايشان ذكر گردد :نويسنده يا نويسندگاننام  -
عنوان موضوع آموزشي كه قرار است در مورد آن مجموعه آموزشي تهيه شود بصورت كامل ذكر  :موضوع پيشنهادي -

  . گردد
 آموزشي واحد باشد موضوع آموزشي ، بايستي جديد و به روز و در راستاي نياز ها و اولويتهاي

در محل مربوطه تيك زده شود و در ... و   CDنحوه ارائه مطلب به هر شكلي مانند متن آموزشي، پمفلت،   :شيوه ارائه -
بديهي است شيوه ارائه بايد متناسب با . صورتي كه به جز شيوه هاي ذكر شده باشد در قسمت ساير نوع آن نوشته شود

 . توانايي سازمان باشددر حد به صرفه و گروه هدف مورد نظر و مقرون 

بطور مثال اگر موضوع . داليل  انتخاب و اهميت موضوع آموزشي بيان شود  :بيان ضرورت و نياز سنجي آموزشي  -
 . آموزشي بر اساس آمارهاي موجود در مركز يا منطقه، مصاحبه با مراجعين و يا پژوهش انتخاب شده است حتما ذكر گردد

 ،مفيدو براي آنها گروه هدف مرتبط با در اين قسمت گروه هدف ذكر مي گردد و  موضوع آموزشي بايد  :گروه هدف -
 .باشد و كاربردي  مناسب

باشد بديهي است براي گروه هدف دانش آموزان   " معرفي روش هاي تنظيم خانواده"چنانچه موضوع آموزشي  1مثال 
 مناسب نيست بلكه براي گروه هدف  مادران ، زنان واجد شرايط تنظيم خانواده ويا مردان ازدواج كرده مناسب است

دانشگاه كاركنان  دانش آموزان، مديران و مربيان مدارس، اصناف،گروه هاي هدف ميتواند عموم جامعه، ساير 2مثال 
بيماريها ، بهداشت محيط و حرفه اي، مامايي و بهداشت  ان وكارشناس هاكاردان بهيار، ، پزشك، بهورز(شكي علوم پز

  . باشد) ...تكنسين بهداشت خانواده ، متصدي پذيرش ،پرسنل مالي و اداري و،خانواده ،  كارشناسان ستادي 
 عه آموزشي در اين قسمت نوشته شود كليه اهداف مورد نياز در تهيه مجمو :اهداف آموزشي  -

موضوع عنوان شده بايستي توسط واحد ستادي مرتبط و با توجه به اولويت ها اهميت و نياز آن در  :نظريه واحد  -
  سيستم 

جديد بودن، مناسب بودن براي گروه هدف و همچنين معتبر بودن منابع علمي آن بررسي و پيشنهادات الزم در اين زمينه 
شورا با توجه به نظرات فرد متقاضي و . درصد از امتياز در شوراي آموزشي مطرح ميشود  60ند وپس از كسب ارائه نماي

نظرات واحد مرتبط و اعضاي شورا با توليد آموزشي در زمينه موضوع مورد نظر موافقت يا مخالفت مي كند سپس به فرد 
  متقاضي اعالم مي شود

 

  :شايسته است نكات زير رعايت گردد) آموزشي تاييدموضوع( جهت ارسال فرم الف 
جهت ( ابتدا قسمت اول فرم الف دقيق تكميل و به سركار خانم غفاريان در واحد بهداشت خانواده تحويل داده شود  -1

 )ثبت در دفتر شوراي آموزشي 
به عناوين آموزشي كه پس ازآذر ماه . مهلت ارسال عناوين آموزشي در هر سال فقط تاپايان آذر ماه خواهد بود  -2

ارسال             مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد مگر مواردي كه از سوي مقامات باالتر به صورت اضطراري خواسته 
 . شده باشد

   



  )آموزشي  رسانهتاييد و امتياز دهي به :  ( دستور العمل  تكميل فرم ب
  

مجموعه آموزشي مطابق با مصوبات فرم الف توسط نويسنده يا نويسندگان تهيه و به مسئول واحد ذيربط ستادي 
و نظر خود را واحد مربوطه نيز مطابق دستورالعمل ذيل مجموعه آموزشي را بررسي . تحويل داده              مي شود

  . اعالم مي كنند 
مجموعه آموزشي بايستي از نظر محتوا داراي اعتبار علمي وحاوي مطالب جديد ، به روز و براساس منابع و  .1

كتب علمي مورد تأييد و دستورالعملهاي موجود باشد بنابراين منابع علمي و سايتهاي معتبر مورد استفاده به صورت 
را با بديهي است شوراي آموزشي و يا واحد مربوطه مطالب عنوان شده . درج گردد  مجموعه آموزشيپايان دقيق در 

در صورتيكه از منابع علمي معتبر و دستورالعمل هاي وزارتخانه . مي دهدمنابع علمي و كتب مورد استفاده تطبيق 
متياز كمتري به آن تعلق اي استفاده شده باشد بيشترين امتياز و در غير اينصورت بسته به نوع و اعتبار منابع ا

   . خواهد گرفت
مطالب علمي ارائه شده در مجموعه آموزشي براي گروه هاي هدف عنوان شده در فرم الف مناسب در صورتيكه  .2

ودر صورت عدم ) بسيار زياد(داراي بيشترين امتيازباشد) مورد استفاده در سيستم ( وقابل فهم ، مفيد وكاربردي 
 . دف امتياز كمتري خواهد گرفتتناسب مطالب براي گروه ه

 مطالب علمي ارائه شده در مجموعه آموزشي با توجه به اهداف آموزشي تعيين شده در فرم الف تهيه شوداگر .3
  . داراي بيشترين امتياز و در صورت عدم همخواني مطالب با اهداف آموزشي به آن امتيازي تعلق نمي گيرد

در قسمت پيشنهادات واحد ، . بازنگري ، اصالح يا تكميل باشد در صورتي كه مطالب عنوان شده نيازمند  •
پس از رفع كليه مشكالت و با . مطالب مورد نظر قيد مي شود و به فرد تهيه كننده جهت اصالح مجدد باز مي گردد 

  . شودمي  واحد آموزش سالمت تحويل به  مجموعه آموزشي ،تأييد نهايي واحد مربوطه
آموزشي از نظر شيوه ارائه و مناسب بودن رسانه جهت تكثير براي گروههاي هدف به منظور تأييد مجموعه  •

اين مجموعه در اختيار واحد آموزش سالمت قرار مي گيرد و پس از بررسي و تأييد توسط واحد مذكور به  ،مورد نظر
....) وان پمفلت، ومثال به عن( در صورتيكه مجموعه آموزشي از نظر رسانه اي.شوراي آموزشي تحويل داده مي شود

مناسب طراحي و تهيه شده باشد داراي بيشترين امتياز مي باشد و درصورتيكه از نظر رسانه اي مطلوب نباشد فاقد 
 اعتبار مالي الزم جهت چاپ آن براي گروه هدف مورد نظر خواهد بود

موجود و ميزان در آخرين مرحله ، مجموعه آموزشي در جلسه شوراي آموزشي مطرح و با توجه به جدول  •
درصد امتيازات در نظر گرفته شده از لحاظ كاربرد علمي و عملي آن براي گروههاي هدف تعيين شده ، محتوي و 
اعتبار علمي ، ميزان تطابق اهداف ارائه شده با نيازهاي سازمان و ارتباط مطالب آموزشي مطرح شده با گروه هدف 

 . فرد يا افراد تهيه كننده اعالم مي گردد بررسي و نمره كل محاسبه و نظرنهايي شورا به

 : توجه •
به باال را كسب نمايد پس از تأييد شوراي آموزشي و  400امتياز مورد نظر   در صورتيكه مجموعه آموزشي •

و در غير اين صورت اين مجموعه فاقد ارزش الزم  جهت چاپ و تكثيراقدام مي شودمعاون محترم بهداشتي 
بديهي است به مجموعه آموزشي كه به چاپ برسد باالترين  وعه آموزشي خواهد بودجهت چاپ و توليد يك مجم

  امتياز تعلق مي گيرد
  

  



  راحل انجام كار در خصوص رسانه هاي آموزشيم

تعيين موضوع ، نيازسنجي و ضرورت انجام مداخله،  شيوه ( ابتدا تكميل فرم الف توسط متقاضي  .1
 )ارائه گروه هدف و اهداف آموزشي 

نظر خواهي از واحد ذيربط در زمينه جديد بودن موضوع آموزشي ، تناسب موضوع با گروه هدف ، تأييد شيوه ارائه و  -
  )امتياز جهت موضوعات آموزشي  250تعيين حداقل (منابع مورد استفاده و تعيين امتياز توسط شورا 

  اعالم نظر شورا در زمينه موضوع آموزشي و ارائه پيشنهادات  -

  م به فرد متقاضي جهت تهيه متن آموزشي در صورت موافقت شورااعال -

 سپس تكميل فرم ب به ترتيب زير انجام مي شود . 2

مجموعه آموزشي ، تناسب مجموعه آموزشي با گروه هدف ، (نظر خواهي از واحد مربوطه در مورد محتواي علمي   -
  ين اعتبار الزمتناسب مجموعه آموزشي با اهداف ، تأئيد و چاپ مجموعه و تأم

نظر خواهي از واحد آموزش سالمت در زمينه تناسب مجموعه آموزشي با رسانه انتخابي و مناسب بودن مجموعه  -
  آموزشي جهت چاپ 

  بررسي كلي اعضاي شورا ازنظر محتوي و ساير موارد فوق -

  اعالم نظريه شورا در مورد متن آموزشي -

قاضي و ارائه مجدد در شورا و همراه با نمونه متن يا پمفلت آماده شده براي اعمال نظرات فوق توسط فرد يا واحد مت -
  چاپ

  اعالم نظريه نهايي شورا  -

با توجه به كاربرد مجموعه آموزشي ، محتوا و اعتبار علمي مجموعه آموزشي و ميزان ( ارائه امتياز به مجموعه آموزشي  -
  ) شغلي آموزشي و چاپ مجموعه  تطابق اهداف آموزشي با نيازيها سازمان ، ارتباط

  به باال را كسب نمايد جهت چاپ وتكثير اقدام مي شود  400در صورتيكه مجموعه آموزشي امتياز  -

 هماهنگي با امور مالي در خصوص نحوه چاپ مجموعه آموزشي -

  مجموعه هاي آموزشي چاپ شده از امتياز بيشتري برخوردار مي باشد  -
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-   

 


