
١ 
 

 چك ليست برگزاري كارگاه يا كالس آموزشي 

 خير بلي مراحل انجام كار عنوانرديف

 برنامه ريزي 1
  آيا برنامه آموزشي از ابتداي سال پيشنهاد شده است ؟

  آيا برنامه آموزشي بدون پيشنهاد قبلي و بصورت اضطراري به شورا ارائه شده است؟ 

 عنوان برنامه 2
  ؟ و گويا است  كارگاه آموزشي جواب كوتاه، واضح   آيا عنوان

  دارد ؟  با محتواي و طرح درس كارگاه آموزشي تناسب   آيا عنوان

 نيازسنجي 3

 در دسترس مي باشد؟ ) نيازسنجي(آيا مدارك و مستندات بررسي وضعيت موجود 

نيـاز بـه عنـوان يـك      نتايج نيازسنجي آموزشي از گروه هـدف   نياز احساس شده براساس پايشها  دستورالعمل وزارتي
نياز كارشناسـي  (مداخله براي حمل يك مشكل مشاهده شده  نبود مهارت و توانايي نبود دانش كافي  عيب يا كاستي 

 ر مواردساي توافق بين سازماني  دستور رياست دانشگاه   ) بيان شده(نتايج نيازسنجي فردي از گروه هدف  ) شده
  

 مشكل مرتبط با سالمت بررسي شده است ؟) بروز/ شيوع (آيا درنيازسنجي انجام شده وسعت 
 

 

 آيا اهميت مشكل مرتبط با سالمت در وضعيت موجود بررسي شده است ؟
 

 

 آيا گروه هدف و جامعه تحت تاثير مشكل مرتبط با سالمت بررسي شده است ؟
 

 

  روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش بررسي شده است؟ -آيا خصوصيات رفتاري 

 آيا نواقص موجود در عملكرد در قالب نيازسنجي آمده است؟
 

 

 اهداف 4

 آيا اهداف تعيين شده قابل اندازه گيري و قابل دسترسي است ؟
 

 

  ؟آيا در تهيه طرح درس به حيطه هاي نيازسنجي شده توجه شده است 

 ايا در تدوين اهداف به حيطه هاي دانش، نگرش و رفتار توجه شده است؟
 

 

 گروه هدف 5
  آيا گروه هدف تعيين شده با توجه به شرح وظايف نيروها و پست آنان مي باشد؟

 آيا پست كليه مخاطبين مشخص شده است؟
 

 

  آيا رشته شغلي مخاطبين كامالً مشخص شده است؟

 آموزششيوه  6

 آيا شيوه هاي ارائه مطالب كارگاه براي مخاطبين جذاب مي باشد ؟
  Discussion (group / Teamwork(كارگروهي / بحث گروهي  )Discussion(بحث و مناظره  

 ساير      سخنراني   Problem solving)(روش حل مسئله  )  Role playing(ايفاي نقش 
 

 

 بكارگرفته شده با اهداف آموزشي مطابقت دارد؟آيا شيوه آموزشي 
 

 

7 
و طرح  محتوا

 درس

 آيا در تهيه محتوا و طرح درس كارگاه آموزشي از منابع معتبر وعلمي استفاده شده ودرشوراي آموزشي ارائه شده است ؟
 

 

 مخاطبين مي باشد ؟آيا در تهيه محتوا و طرح درس كارگاه آموزشي مطابق با اهداف آموزشي و نيازهاي 
 

 

 قابل فهم مي باشد ؟) با توجه به سطح تحصيالت مخاطبين(آيا محتوا و طرح درس كارگاه آموزشي 
 

 

 را در اختيار مخاطب قرار مي دهد  ؟  جديداطالعات محتوا و طرح درس كارگاه آموزشي آيا 
 

 

 كاربرد دارد ؟     براي مخاطبين محتوا و طرح درس كارگاه آموزشيآيا  
 

 

 آيا محتوا و طرح درس كارگاه آموزشي مهارتهاي عملي مورد نياز مخاطبين را شامل مي شود ؟
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 و تاريخ محل 8
 است؟ شده  برگزاري كارگاه آموزشي مشخص  آيا ، محل وتاريخ

 
 

 براي فراگيران انجام شده است؟آيا پيش بيني الزم جهت تدارك لوازم كمك آموزشي با توجه به شيوه آموزشي 
 

 

؟                                                مي باشدآيا محل برگزا ري كارگروهي كارگاه از نظر فضا و امكانات آموزشي مناسب 
 

 

 هزينه 9
 و تقسيم منابع كارگاه آموزشي انجام شده است  ؟ آيا بودجه بندي

 
 

 آيا هزينه نيروي انساني ،مواد كمك آموزشي ،پذيرايي تعيين شده است؟
 

 

 برنامه اجرايي 10
  گروهي تناسب دارد ؟ -آيا زمان اختصاص يافته به مباحث نظري و كارعملي 

  برخوردار است؟كارگاه ازتوالي و نظم منطقي تنظيم شده آيا برنامه 

 مدرس 11

  ؟ است  آنها ارائه شده  تخصص  همراه  آيا مدرسان فرم مشخصات مدرس به

  دانش و اطالعات و تجربه مدرسان كارگاه آموزشي در زمينه محتوا بررسي شده است ؟آيا 

  آيا تعداد مدرس كالس متناسب با زمان برنامه مي باشد ؟

  در برنامه كارگاه به دبير شورا اعالم شده است؟آيا تغييرات نهايي 

 مستندات 12

  آيا فرم طراحي يك برنامه آموزشي تكميل و از طريق اتوماسيون به دبير شورا ارسال شده است؟

  آيا هماهنگي الزم براي ارائه يك برنامه در شوراي آموزشي انجام شده است ؟

  و امتياز به حد نصاب را كسب نموده است؟ آيا مستندات در شوراي آموزشي مطرح

  آيا مستندات در كميته اجرايي آموزش مطرح و مجوز دوره كسب شده است؟

 دوره ارزشيابي 13

  ؟ ) Pre-test(آيا درارزشيابي كارگاه آموزشي وضعيت پيش از مداخله مخاطبين را سنجيده است 

  ؟ )  Post-test( را سنجيده است ) تغيير دانش، نگرش و رفتار(مخاطبين  آيا در ارزشيابي كارگاه آموزشي تاثير بر

 آيا سواالت مناسب گروه هدف  و براساس اهداف طراحي شده است؟ 
 

 

  آيا سواالت به صورت كيس يا كاربردي تهيه شده است ؟      

  آيا سواالت پيش آزمون و پس آزمون به تعداد كافي تكثير شده است؟

 آيا فرم بررسي نظرات فراگيران به تعداد كافي تكثير شده است؟
 

 

 بررسي ميداني در مركز بهداشتي درماني آيااثر بخشي دوره پس از سه ماه اجرا شده است؟ بررسي اطالعات ماندگار
  بررسي توانايي افراد در كارگروهي يا عملي

 

 دستيابي به اهداف سنجيده شده است ؟آيا در ارزشيابي كارگاه آموزشي ميزان   
 

 

 ؟ ارزشيابي كارگاه آموزشي عملكرد  مربيان ، مدرسان و مربيان سنجيده شده است  درآيا 
 

 

 اجرا 14

 آيا كليه مستندات طراحي اين برنامه آموزشي قبل از اجرا به دبير شورا ارسال شده است؟
 

 

 خالقيت و نوآوري بكار رفته است  ؟آيا در طراحي و اجراي برنامه آموزشي 
 

 

 آياكارگاه آموزشي براساس مصوبات شوراي آموزشي اجرا شده است؟
 

 

 كارگاه آموزشي طبق برنامه زمانبندي پيش بيني شده اجرا گرديد ؟
 

 

 


