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 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  23/12/91:  زمان جلسه  16: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 

معاون بهداشتي دانشگاه
 يآموزشس شوراي و رئي

عضو شوراي آموزشيخانم كچويي
 

 رئيس مركز بهداشت آران و بيدگل آقاي دكتر يوسفيان

بهداشت رئيس مركزآقاي دكتر دهقاني
 كاشان

 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زادهعضو شوراي آموزشيخانم اعالني

 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري بهداشت خانوادهنماينده واحدخانم مهندس مجرديدبير شوراي آموزشخانم رجبي

نماينده مركز بهداشتخانم گندمي
 آران و بيدگل

 عضو شوراي آموزشيخانم غفاريان

 عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژادعضو شوراي آموزشييآقاي مسكين

 عضو شوراي آموزشيآقاي رجبيعضو شوراي آموزشيخانم رباني
 

 :مطروحه  واردم
 بازنگري فرمت امتيازدهي توليدات آموزشي ، بررسي برنامه هاي آموزش مداوم و موضوعات آموزشي پيشنهادي 

 :مصوبات 
از خانم معصومه مختاريان مطرح و باتوجه به نظر واحد بيماريها به علت وجود مطالب آموزشي مكفي در قالب » فشارخون «  متن آموزشي موضوع

 :نيازي به تهيه رسانه جديد در اين زمينه نمي باشد ، مقرر گرديد  رسانه هاي مختلف
ضمن قدرداني از توجه و برنامه ريزي ايشان جهت شعار هفته سالمت سال آينده ، درصورتي كه در زمينه فشارخون منطقه خود نيازسنجي  •

 .مجدداً پيشنهاد ويژه خود را جهت بررسي به شورا ارائه دهند انجام داده
 .ماما و پرستاران مورد تائيد قرار گرفت و اين برنامه جهت گروه هدف پزشك ،ح مطرب سنتي دوره ط •
باتوجه به  از سري برنامه هاي آموزش مداوم آقاي دكتر فرجي 6و  5و  4مقرر شد در زمينه نياز حضور دندانپزشكان در برنامه هاي ترميمي  •

 .درصورت تائيد مسئول واحد مربوطه اين دوره ها مصوب شود دشرح وظايف ايشان در سيستم نظريه خود را اعالم نماي
 .برنامه كاربرد درمانهاي موج سوم شناختي رفتاري در علوم پزشكي جهت گروه هدف پزشك و روانشناس باليني مصوب شد •
 .ند مصوب گرديدبرنامه آموزشي تشخيص و درمان اورژانس آريتم هاي شايع قلبي جهت پزشكاني كه سال قبل دوره را نگذرانده ا •
 .وزارت بازنگري شدجديد فرم امتيازدهي توليدات آموزشي با تبادل نظر اعضاي حاضر و براساس دستورالعمل هاي  •
برنامه آموزشي مسائل و مشكالت جنسي و راهكارهاي آن از واحد بهداشت خانواده مجدداً مطرح و مقرر گرديد در زمينه اهميت برنامه  •

رفصلهاي آموزشي و چگونگي اجراي آن ، آقاي دكتر دهقاني و خانم مهندس مجرد رياست محترم دانشگاه توجيه نيازسنجي انجام شده و س
 . نمايند

جهت صرفه جويي در هزينه هاي اجرايي اين برنامه مقرر شد واحد بهداشت خانواده با هماهنگي آموزش مداوم برنامه ريزي درخصوص  •
 .انجام دهند را دريافت هزينه الزم از شركت كنندگان

نشگاه به دبير ، برنامه اجرايي ، پيش آزمون و پس آزمون و طرح درس اين برنامه پس از تائيد رياست محترم دا 4مستندات نيازسنجي ، فرم  •
 .گردد شوراي آموزشي ارائه

د جزوه فوق توسط شقرر نامه خانم دكتر رخشاني درخصوص نظرسنجي از جزوه ارسالي ايشان در زمينه چگونگي تهيه پوستر مطرح و م •
 .به واحد آموزش سالمت ارائه دهند 10/1/92كليه اعضاء نظرات خود را دراين خصوص تا .واحدآموزش سالمت دراختياراعضاي شورا قرارگيرد

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :ون رد شده تعداد مت

 
            

  
 

 صورتجلسه شوراي آموزشي



 

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  16/12/91:  زمان جلسه  15: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 

معاون بهداشتي دانشگاه
 و رئيس شوراي بهداشتي

عضو شوراي آموزشيخانم كچويي
 

 عضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

آقاي دكتر دهقاني
 

رئيس مركزبهداشت
 كاشان

عضو شوراي آموزشيخانم اعالني
 

 رئيس مركز بهداشت آران و بيدگل آقاي دكتر يوسفيان

 عضو شوراي آموزشي آقاي دكتر حسن زادهعضو شوراي آموزشيكتر اخباريخانم دعضو شوراي آموزشييآقاي مسكين

 نماينده مركزبهداشت آران و بيدگلخانم گندميعضو شوراي آموزشيخانم ترنجي نژادعضو شوراي آموزشيخانم رباني

   نماينده واحدبهداشت خانوادهخانم واثقيعضو شوراي آموزشيخانم غفاريان

  يشوراي آموزشدبير خانم رجبي

 

 : وارد مطروحهم
 رسانه ها ، نحوه امتيازدهي رسانه ها ، گزارش كميته اجرايي آموزش وبررسي برنامه   

 :در بررسي كه بين اعضاء در مورد امتيازدهي رسانه ها انجام شده موارد زير مطرح گرديد   

 .نه مي نمايند درصدي از امتياز رسانه تعلق گيردبه كساني كه بصورت اورژانسي خارج از فرآيند اقدام به تهيه رسا •

 .چاپ رسانه نسبت به امتياز كلي كاهش يابد بهميزان امتياز تعلق گرفته  •

 .در امتيازدهي رسانه لحاظ گردد شودنظرسنجي كه از مراكز در مورد پيش رسانه انجام مي  نتيجه •

 .هيه كنندگان تقسيم گرددامتياز رسانه بين ت ، باتوجه به نظر آموزش كاركنان دانشگاه •

نحوه امتيازدهي جديد بصورت تلفيقي از فرم الف و ب قبلي ، فرمهاي امتيازدهي رسانه واحد آموزش سالمت و باتوجه به نظرات  •

 .جلسه بعدي توسط كليه اعضاء بررسي گردد رفوق تهيه شده و د

وموارد زير طرح شده در جلسه فوق مطرح گرديدسپس گزارش كميته اجرايي آموزش توسط خانم رجبي ارائه شد و مشكالت م •

 :مصوب شد

نيز  شوراي آموزشيو اقدام نموده  برنامه هاي آموزشيمشخصات  4فرمهاي تكميل دقيق تر واحدها نسبت به  ، وارده باتوجه به ايرادات

 .دنماينبيشتري لحاظ  حساسيت يآموزشبرنامه در هر  مدعوين انتخاب پستهاي مجاز در مورد 

جديد مشخصات دوره ها ، سرفصلهاي آموزشي را متناسب با گروه هدف ، ميزان تحصيالت آنان و ساعات  4ها در تكميل فرم واحد •

 .ثبت گردد 4آموزشي دقيق تكميل نمايند و همچنين برآورد هزينه كارگاه آموزشي درخواست شده در فرم 

 .گرديدو موارد زير مصوب د بهداشت خانواده مطرح توسط واح » نظام مراقبت مرگ مادري « برنامه آموزشي با عنوان •

 .تصحيح گردد آموزشيدرس برنامه اهداف طرح  •

ماه توسط كارشناس  6پس از دوره ي يفي عملكرد شركت كنندگان ، اثربخشعالوه بر ارزيابي پايان آموزش جهت بررسي بهبود ك •

 .برنامه انجام شده و نتايج اعالم خواهد شد



الزم توسط كارشناس برنامه  تمداخالجهت تداوم آموزش و ارتقاء عملكرد پرسنل ،  از اثربخشي دوره شدهبراساس نتايج اتخاذ  •

 .انجام گردد

 .مصوب گرديد و ماماآموزشي جهت گروه هدف پزشك ساعت  6 و  6/73 با نمره اين برنامه •

روزه براي گروه هدف ماما و پزشك  2سمينار بصورت اجراي » ي آنمسائل و مشكالت جنسي و راه كارها« برنامه آموزشي  •

 :مصوب شد  موارد زير و مطرح ل آيندهسا در توسط واحد بهداشت خانواده

در مورد لزوم انجام نظرسنجي از پرسنل و ارائه به صورت مستند ، نحوه اجراي برنامه ، نحوه استفاده از اعضاي هيئت علمي مرتبط  •

 .از بررسيهاي بيشتر در جلسه آينده مجدداً ارائه شوددانشگاه ، مدعوين و دريافت رزومه استاد پس 

       جهت پرسنل» در مورد دخانيات ، اعتياد ، مشاوره ترك بدانيم بايد آنچه « جزوه آموزشي خانم مهندس مجرد مبني بر  •

 .واحد آموزش سالمت تحويل خانم ها دكتر اخباري و رباني گرديد مطالعه س ازپارائه دهنده خدمت 

 .سريعتر به شورا اعالم نمايد هرچه فوق متن آموزشيموضوع واحد بهداشت محيط نظر خود را در زمينه  دشمقرر  •

از آقاي حمامي زاده  كاركنان دانشگاهدخانيات جهت و داليل استعمال و روشهاي ترك چه در مورد عوارض بتهيه كتا پيشنهاد •

 .واحد بهداشت محيط تحويل گرديد هبر جهت اظهارنظ

 
 امضاء حاضرينمصوباتوضعيت

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  2/12/91:  زمان جلسه  14: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه رين در جلسهحاض
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي



آقاي دكتر مروجي
 

معاون بهداشتي دانشگاه
 و رئيس شوراي بهداشتي

يآقاي مسكين
 

عضو شوراي آموزشي
 

 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري
 

آقاي دكتر دهقاني
 

بهداشترئيس مركز
 كاشان

 عضو شوراي آموزشي خانم ترنجي نژادعضو شوراي آموزشيخانم غفاريان
 

رئيس مركز بهداشتآقاي دكتر يوسفيان
 آران و بيدگل

نماينده مركز بهداشت آران خانم گندمي
 و بيدگل

  

عضو شوراي آموزشيخانم ربانييعضو شوراي آموزشهادزآقاي دكترحسن
 

  

  عضو شوراي آموزشيخانم كچويييوزشدبير شوراي آمخانم رجبي

آقاي رجبي
 

عضو شوراي آموزشي
 

عضو شوراي آموزشيخانم اعالني
 

  

 :مصوبات 
 63.6 ازيامت باي پزشك پرونده ليتشك مراحل و كار طب وي فرد بهداشت عنوان با را شبكه آن مصوبي آموزشي ها برنامهي گندم خانم ابتدا •

 .رديگ صورت الزم اقدامات مجوز كسب جهت ديگرد مقرر كه نمودند مطرح ، بهورز و پزشك هدف گروه جهت

 : ديگرد مصوب و مطرح مداوم آموزش ندهيآي ها برنامه مجموعه از ريزي آموزشي ها برنامه سپس •

 .ديگرد مصوب پزشكان هدف گروه جهتي تنفسي ها عفونت و مواد مصرف سوء درمان وي ريشگيپ برنامه -1

 .ديگرد مصوب پرستاران و پزشكان هدف گروه جهتي قلب عيشاي هاي تميآر اورژانسي اه دوره صيتشخ برنامه -2

 .ديگرد مصوب دندانپزشكان هدف گروه جهت كسيودانتيپر و)  3( ي ميترم)  2( ي ميترم)  1( ي ميترمي ها برنامه -3

 .ديگرد ليتحو سالمت آموزش واحد بهي بررس جهت مومن دايل خانم ازي كتونور ليفن پمفلت متن •

 دري بررس جهت آن مطالعه به نسبت شوراي اعضا هيكل ديگرد مقرر و مطرح نيرابط واحد از ارجاع نظام و خانواده پزشكي آموزش جزوه •
 . ندينما اقدام شوراي بعد جلسه

 مراحل ريسا ب و فال فرم ليتكم با دهيگرد هيته اورژانس طيشرا در نكهيا به باتوجه خانواده پزشك اريهم سالمت داوطلبان پوستر جهت •
 .گردد انجاميي اجرا

 : ديگرد مقرر و ديگرد مطرح سيتدري گواه صدور جهت شانيا درخواست و جيبسي آموزش كالسي برگزار جهت لساني آقا مستندات •

 ارائه بعد جلسه در و هداد انجام را كاركناني ابيارزشي  برا سيتدري گواه صدور  نهيزم در موجود نيقوان مورد در الزمي هايابيارزي ادار امور -1
 .ندينما

 آموزش واحد امر نيا انجامي برا.گردد صادر دهندي م آموزش كهي بهداشت كاركنان هيكل جهت سيتدري گواه ، بودني قانون درصورت -2
 .ندينما نيتدو راي مردمي آموزشها جهتي گواه صدور و نظارت ضوابط سالمت، آموزش و كاركنان  وي بهورز

 جلسه در آن جينتا وي بررسي ادار امور وي بهورز آموزش ، گسترشي واحدها توسط ها برنامه نيمسئول جهت ابالغ ورصدي چگونگ و ضوابط •
 .گردد اعالم شوراي بعد

 : ها رسانهي ازدهيامت نحوه درخصوص •

 .دهند قرار شوراي اعضا ارياخت دري بررس جهت را رسانهي ابيارز ستيل چك ازي ا نمونه سالمت آموزش واحد -١

 شوراي بعد جلسه  در  موجود دستورالعمل به توجه با ها رسانهي ازدهيامت نحوه درخصوص  را خود نظرات ،يبررس از پس شوراي اعضا هيكل -٢
 .ندينما مطرح

 را ها رسانهي ازدهيامت نحوه شورا،ي اعضا نظرات و وزارت ازي ارسالي ابيارزي مالكها به باتوجهي بهورز  آموزش و سالمت آموزش واحد -٣
 .گردد نييتع ديجد فرمت طبق 91 سالي ها رسانه ازاتيامت سپس وي سيازنوب

 
 امضاء حاضرينوضعيت مصوبات



 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  27/10/91:  زمان جلسه  13:ماره جلسهش
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي



آقاي دكتر دهقاني
 

 آقاي دكتر يوسفيان
 
 

 ادهزآقاي دكتر حسن 
 خانم رجبي

 اي رجبيآق
 آقاي مسكيني

 

رئيس مركز بهداشت 
 كاشان

رئيس مركز بهداشت 
 آران وبيدگل

 
 عضو شوراي آموزشي
 دبير شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 عضو شوراي آموزشي 
 

خانم گندمي
 

 خانم رباني
 خانم رسوليان
 خانم كچويي

آقاي زارعي وخانم 
 نيكخواه

 آقايان مستوري وجزايري
 
 

داشت آران نماينده مركز به
 وبيدگل

 عضو شوراي آموزشي
 نماينده واحد آموزش سالمت 

 عضو شوراي آموزشي
 نمايندگان واحد بهداشت محيط

 
نمايندگان واحدبيماريهاي 

 غيرواگير
 

 آقاي دكتر مروجي
 

 خانم ترنجي 
 خانم دكتر اخباري

 خانم غفاريان
 
 

معاون بهداشتي و رئيس شوراي 
 بهداشتي

 عضو شوراي آموزشي
 شوراي آموزشيعضو 

 عضو شوراي آموزشي
 

 :موارد مطروحه 
  بررسي برنامه هاي آموزشي  •

 :مصوبات  
توسط كارشناسان واحد بيماريهاي غير واگير مطرح  " پيشگيري و كنترل سرطان پستان و غربالگري آن " كارگاه آموزشي •

 .گرديد
ت مدرسين ، محتواي آموزشي ، نامه وزارت مبني بر آموزش و اجراي ، طرح درس ، فرم مشخصا4فرم شماره :  ارائه شده به شورا  مستندات •

 ارگاهبرنامه ، برنامه اجرايي ك

 سواالت ارزشيابي تئوري وعملي كارگاه: ارائه نشده به شورا مستندات •

 :.وبا شرايط ذيل مصوب گرديد 76اين برنامه با كسب امتياز  •

اند،در حال حاضر  شبكه آران وبيدگل جديدا اجراي برنامه ميانساالن راشروع كرده هبه نظر رئيس مركز بهداشت با عنايت به اينكبا توجه  •
 .در كاشان شروع شودفقط 

وظايف افراد ونحوه اجرا  در كميته اي بررسي شده و قابليت اجرا وتامين هزينه قبل از شروع آموزشپيشنهاد شد جزئيات اجرايي طرح از نظر  -
 .آموزش داده شود و سپس و ارجاعات در  برنامه كامال شفاف

 :طرح درس مجزا به صورت زير تهيه گردد نوع  و دو )مشخصات دوره(4جهت اجراي اين برنامه دو فرم  -

 ساعته جهت گروه هدف كاردان و كارشناس بيماريها و پرستار و بهيار و بهورز مرد 4وطرح درس و برنامه   )مشخصات دوره(4فرم -الف -

بهيار زن و  ،بهورز  كار عملي جهت گروه هدف خانواده،ماما،پرستار، با ساعته همراه 6ح درس و برنامهوطر  )مشخصات دوره(4فرم  -ب -
 پزشك عمومي

 .وپس آزمون كتبي لحاظ گرددجهت آموزش گروه دوم ارزشيابي عملي عالوه بر پيش آزمون  -ج -

 .مي باشند نواده ،گسترش،آموزش سالمت،رابطين و بهورزيبيماريهاي واگير و غير واگير ،خاواحدهاي  واحدهاي ستادي گروه هدف مدعو از  -

 .مربيان بهورزي جهت تدريس در كالس بهورزان با مجريان برنامه همكاري خواهند كرد -

 :مستندات كاملتر  در شورا مطرح گرديد توضيحات و  مجددا توسط واحد بهداشت محيط با" CBI كارگاه" •
، طرح درس ، فرم مشخصات مدرسين ، محتواي آموزشي ، نامه وزارت مبني بر آموزش و اجراي 4 فرم شماره:  مستندات ارائه شده به شورا  •

 برنامه ، برنامه اجرايي كارگاه، سواالت پيش آزمون و پس آزمون

 -:   مستندات ارائه نشده به شورا •

 .ساعت آموزشي مصوب گرديد 6وبا  70اين برنامه با كسب امتياز  •

بهداشت محيط كاشان و آران وبيدگل ،پزشكان مناطق مجري طرح ، و ارگانهاي بين بخشي  ان ردان و كارشناسجهت اجراي اين دوره از كا •
 .كاشان دعوت به عمل خواهد آمد معاونت بهداشتيكاشان و كارشناسان مسئول 

 .ر گرددبرگزاآن شبكه توسط واحد بهداشت محيط وارگانهاي بين بخشي آران وبيدگل  آموزش مسئولين واحدهاي شبكه آران وبيدگل  •



نامه ارسالي از دبير محترم آموزش مداوم مبني بر معرفي يك نماينده از معاونت بهداشتي جهت شركت در جلسات برنامه ريزي آموزش  •
 .دورد صدور ابالغ ايشان اقدام نمايمداوم مطرح ومقرر گرديدبا توجه به توان و تجربه جناب آقاي دكتر يوسفيان ،امور اداري در م

 
 

 
 امضاء حاضرينوضعيت مصوبات

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 

 
 



 صورتجلسه 

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه13/10/91: زمان جلسه 12:شماره جلسه
 

 غايبين جلسه در جلسهحاضرين 

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي
 سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

آقاي دكتر دهقاني
 آقاي دكتر يوسفيان

 آقاي رجبي
 خانم رسوليان

 خانم رباني

رئيس مركز بهداشت كاشان
 رئيس مركز بهداشت آران وبيدگل 

 عضوشوراي آموزشي
 نماينده واحد آموزش سالمت

 عضو شورا

خانم ترنجي نژاد
 خانم دكتر اخباري

 خانم غفاريان 
 خانم كچوئي

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

نماينده مركز آموزش 
 بهورزي

 آقاي دكتر مروجي
 خانم رجبي
 خانم گندمي
 خانم اعالني

 دكتر حسن زاده

 معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي 
 وزشيدبير شوراي آم

 عضو شورا
 عضو شورا
 عضو شورا

 ارزيابي برنامه آموزشي و پمفلت بهداشت مدارس: موارد مطروحه

باحضور كارشناس محترم آن واحد » ارزيابي پوسچر در ارگونومي شغلي و آموزش برنامه هاي نرم افزاري مرتبط« كارگاه شيوه هاي    • 

 :مطرح وموارد زير مصوب شد

 .رنامه كاردان و كارشناس بهداشت حرفه اي كاشان  وآران و بيدگل و شاغل در كارخانجات مي باشدگروه هدف اين ب  -    

 . در مورد نحوه پرداخت هزينه كالس با آقاي دكتر مروجي هماهنگي انجام شود -

 .كالس به صورت كارگروهي و كارگاهي برگزار و سواالت و نتايج كار گروهي به دبير شورا ارائه شود -

به نحوه آموزش واهداف برنامه، قسمتي از نمره پس آزمون به كار عملي و ارائه ارزيابي پوسچري در محـل كـار تعلـق    با توجه  -

 . گيرد و ارائه گواهي حضورمنوط به ارائه پوسچر باشد

فـرم  ، برنامـه اجرايي،طـرح درس،   4فـرم شـماره   ) نيازسنجي(كار ونامه رئيس مركز سالمت محيط : موارد ارائه شده به شورا -

 ،محتوي آموزشي، سواالت پيش آزمون و پس آزمون )ناقص(مشخصات مدرسين

 ــــ: موارد ارائه نشده به شورا -

 . ساعت آموزشي مصوب گرديد 8را كسب نمود و با  75اين برنامه در ارزيابي امتياز  -

 اعضاء كميته بحران مطرح گرديـد از واحد بهداشت روان ويژه  »حمايتهاي رواني اجتماعي در حوادث و باليا« كارگاه آموزشي• -

 . :وموارد زير مصوب شد

-  

 . شورا ارائه گردد دبير ارائه نشده بهمستندات  و ديگر ) 4جهت تكميل فرم شماره (اسامي اعضاي گروه بحران  -

 .آموزشي  محتوي، فرم زمان بندي اجراي برنامه، طرح درس،  4فرم : موارد ارائه شده در شورا -

 مستندات نيازسنجي، فرم مشخصات مدرسين، سواالت پيش آزمون و پس آزمون و كار گروهي: نشده در شورا موارد ارائه      

 . ساعت آموزش مصوب گرديد 12در ارزيابي كسب نموده و با  امتياز  را 76اين برنامه 

 :ترم واحد مطرح وموارد زير مصوب شداز واحد بهداشت خانواده با حضور كارشناس مح» گذاري IUDپايش استاندارد « كارگاه    •      

 .مي باشد) شاغل دركاشان و آران و بيدگل. ( ماماهايي كه نياز به پايش مجدد دارند اين برنامه جهت گروه هدف  ماماهاي جديد   و 

  .شوراي آموزشي ارائه گردد دبير و دستورالعمل اجراي پايش به همراه فرم مشخصات مدرس به مذكور اسامي گروه هدف -



 ، طرح درس، نيازسنجي، برنامه اجرايي، محتوي آموزشي، سواالت پيش آزمون و پس آزمون4فرم شماره : موارد ارائه شده به شورا

 فرم مشخصات مدرسين: موارد ارائه نشده به شورا -

- 3
 .تعلق گيرد) در مركز و پايش آنIUDگذاشتن (نمره پس آزمون به كار عملي  2

 . ساعت آموزش مصوب گرديد 6امتياز و  5/85نامه با كسب اين بر -

 :با حضور كارشناس محترم واحد مطرح و موارد زير مصوب گرديد »  CBIآموزش « برنامه• -

 . اين برنامه جهت گروه هدف، كاردان و كارشناس محيط و نمايندگان بين بخشي از ارگانهاي ديگر برنامه ريزي شده است -

واسامي . ه ،گروهي از پزشكان نيز با انتخاب واحد بهداشت محيط در اين برنامه شركت داشته باشنددر صورت اجراي برنام -

 . اين گروه به همراه مستندات   به دبير شوراي آموزشي ارائه شود

 برنامه اجرايي ، فرم مشخصات مدرسين، برنامه اجرايي، طرح درس، 4فرم شماره : مواردارائه شده به شورا -

محتوي آموزشي، سواالت پره تست و پست تست، مستندات نيازسنجي برنامه ودستور وزارت :  نشده به شورا موارد ارائه -

 مبني بر ضرورت اجراي اين كالس

با توجه به نقايص موجود در طرح درس وساير موارد كه با كارشناس برنامه مطرح و به دليل عدم كسب امتياز حد نصا ب    -

 . مجددا درجلسه بعدي شورا مطرح گردد مقررشد پس از تكميل مستندات

پمفلت واحد بهداشت مدارس با عنوان كم تحركي در دانش آموزان پس از تغيير گروه هدف به كارمندان بهداشتي با • -

 .حضور سركار خانم خاندايي مجدداً در شورا مطرح گرديد

د مدارس محسوب مي شود تهيه خوراك اولويت اول آموزشي واح 5با توجه به نيازسنجي انجام شده اين موضوع جزء  -

قرار شد براي انجام مداخله مفيد ترتهيه كنندگان تا ) پمفلت(آموزشي جهت گروه هدف تائيد شد ولي در مورد نوع رسانه 

 .جلسه بعدي شورا تصميم گيري نمايند

 .رنامه اجرا شودكارگاه آموزشي مدارس مروج سالمت، با توجه به مصوبه سال قبل جهت بقيه گروه هاي هدف ب - -

 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 
 

            
  

 



 صورتجلسه شوراي آموزشي
 

 شوراي آموزشي :عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  15/9/91:  زمان جلسه  11: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 آقاي دكتر دهقاني

 آقاي دكتر حسن زاده
 آقاي دكتر يوسفيان

 خانم رجبي
 خانم دكتر اخباري

 

معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 آموزشي عضو شوراي

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 دبير شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 

خانم غفاريان
 خانم گندمي
 خانم كچويي
 خانم رباني

 خانم رسوليان
 

 عضو شوراي آموزشي
 ي آموزشيراعضو شو

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 نماينده واحد آموزش سالمت 
 

 آقاي مسكيني
 خانم ترنجي 
 آقاي رجبي

 
 
 

 عضو شوراي آموزشي 
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو

 :موارد مطروحه 
  معرفي برنامه پورتال قلب سالم توسط آقاي مهندس نادي  •

 :مصوبات  
 

 .مقرر گرديد كل محتوا از سوي واحد آموزش سالمت در اختيار آقاي مهندس نادي قرار گيرند  •

كه فراگير بتواند مرحله به مرحله پس از مطالعه فصول مختلف محتواي آموزشي به مرحله بعـدي آزمـون   برنامه به گونه اي طراحي شود  •

 . مراجعه كند

جلسات مداوم با مدير گروههاي مرتبط توسط واحد آموزش سالمت در دفتر رياست جهت استمرار و به روز رساني برنامه پورتـال برگـزار    •

 . شود

مركز ديابت، مبني بر شركت در آزمون روشها و فنون تدريس مجدداً مطـرح و مقـرر گرديـد در زمينـه      نامه خانم خراساني فر، كارشناس •

 .انتخاب شركت افراد در كالسهاي آموزشي براساس پست سازماني يا شغل، با امور اداري دانشگاه مكاتبه گردد

دوره هاي آزمون غير حضوري خود آموز مهارتهـاي مربيـان    در شركت افراد واحد ديابت و تاالسمي  نامه آقاي دكتر كريمي دانا مبني بر  •

 مطرح ومقرر شـد 30/9/91مشاركت دارند در آزمون   نظر به اينكه دوره هاي مشابه ديگري درواحدهاي محيطي وجود دارد لذا ،  مطرح

 . بدون كسب امتياز آموزشي شركت نمايند

ي مربوطه، دربرنامه هاي آتي، بـا امـور اداري دانشـگاه وكميتـه اجرايـي      ضمنا درخصوص افراد فوق پس ازكارشناسي ونيازسنجي واحدها •

 .آموزش مكاتبه انجام شود

 
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 

 
 



 
 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  1/9/91:  زمان جلسه  10: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

دكتر دهقانيآقاي
 دكتر حسن زاده آقاي

 خانم رجبي
 آقاي مسكيني

 آقاي رجبي

 ضو شوراي آموزشيع
 عضو شوراي آموزشي
 دبير شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 ي آموزشيراعضو شو

خانم غفاريان
 خانم گندمي
 خانم كچويي
 خانم ترنجي 
 خانم رباني

 خانم رسوليان
 خانم ميرزايي

عضو شوراي آموزشي
 ي آموزشيراعضو شو

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 و شوراي آموزشيعض
 نماينده واحد بهداشت روان

 دكتر مروجيآقاي 
 آقاي دكتر يوسفيان
 خانم دكتر اخباري

 
 
 
 

 معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 :مصوبات 
     توسط خانم غفاريان ارائه گرديد »كارگاه تكامل كودك«  مستندات •
  4طرح درس ، برنامه ، سواالت ارزشيابي و كارگروهي ، منبع ، فرم مشخصات مدرسين ، فرم شماره   :شورا موارد ارائه شده به  -

 ادغام برنامه تكامل كودك در مراقبتهاي كودك سالم تفاهم نامه مربوط به  وكشوري  امهن :موارد ارائه نشده به شورا   -

 بهزيستي در مركز آموزش بهورزي اجرا مي گردد  مكاريبا هساعت كارگروهي و  5/1 به همراه اين برنامه يكروزه -

پرسـنل واحـدهاي بهداشـت خـانواده و روان      ،در سـتاد روستا  وبهورز ، پرسنل بهداشت خانواده شهر  ،پزشكان  اين برنامه آموزشيگروه هدف  -

  .گروههاي مشابه از شبكه آران و بيدگل همزمان آموزش خواهند ديد

 مصوب گرديد  84زشي وامتياز ساعت آمو 6اين برنامه با  -

 از واحد روان مجدداً مطرح گرديد »مديريت اعتياد در بارداري ، تولد و شيردهي« برنامه غير حضوري  •

قسـمتهاي   شد در صـورت كسـب امتيـاز   مقرر جهت گروههاي هدف موجود و برنامه هاي جاري بهداشت روان با توجه به نامناسب بودن منبع  -

 .برگزار گردد  يز محيطكامر يجهت گروه هدف ماما با سواالت كاربردي يده و آزمونخاصي از كتاب مشخص گرد

  4طرح درس ، منبع ، فرم شماره   :موارد ارائه شده به شورا  -
 مستندات نيازسنجي ، سواالت ارزشيابي :شده به شورا نموارد ارائه   -
 و جهت اجرا مصوب نگرديد را كسب نموده 55اين برنامه امتياز  -

مقـرر شـد در   . مورد موافقت اعضاي شورا قرار نگرفت » آزمون روشها و فنون تدريس«در شركت واحدهاي ديابت و تاالسمي واست درخ  •
 . صورتيكه آزمون جهت گروه هدف محيطي برگزار شود براي اين واحدها نيز اجرا گردد

 زش سالمت تحويل گرديد از شبكه آران جهت بررسي به واحد آمو» والد و كودك « پمفلت ارتقاء روابط  •

از آقايان دكتر ياوري تبار و آقاجانزاده بنا به نظر واحد مربوطه به علـت وجـود پمفلـت     »تغذيه در بيماران ديابتي« پيشنهاد تهيه پمفلت  •

 .مشابه مورد موافقت قرار نگرفت
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  17/8/91:  زمان جلسه  9: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام خانوادگينام و  سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 دهقاني آقاي دكتر

 آقاي دكتر يوسفيان
 حسن زادهآقاي دكتر 
 خانم رجبي

 مسكينيآقاي 
 آقاي رجبي

معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 دبير شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 ي آموزشيراعضو شو
 يي آموزشراعضو شو

خانم غفاريان
 خانم گندمي
 خانم كچويي
 خانم ترنجي 

 خانم دكتر اخباري
 خانم رباني

 

 عضو شوراي آموزشي
 ي آموزشيراعضو شو

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 

 خانم اعالني
 
 
 

 عضو شوراي آموزشي
 

 :مصوبات 
 »كارگاه آموزشي مانا« ، »كارگاه ميانساالن«  ه برنامه آموزشي با عناوين ذيل مصوب نموده است شبكه آران و بيدگل س آموزشي شوراي -

    »GIS« و

 .اجرا گردد وبرنامه ريزي آران وبيدگل توسط شبكه  ،گروه هدف مشابه در كاشان نيز جهت  »GIS« مقرر شد برنامه    -

پس از رفع اشكال ،قبلي  صالحاتبه دليل عدم لحاظ ا .شدمجدداً مطرح  »ن شيرده تغذيه مادرا «و »گريه و بي قراري شيرخوار«  هاي پمفلت -
 .   و نواقص موجود، جهت چاپ آن اقدام گردد

 . مقرر شد در مورد تهيه رسانه موارد زير رعايت گردد -
 متن  در هم خواني تصاوير با موارد درج شده -
 متن پايان نتيجه گيري نهايي در درج   -
 ن يا آدرس سايت جهت اظهار نظر و يا پاسخگويي به سواالت گروه هدف تعيين شماره تلف -
 ودفعات چاپ آنتعيين تعداد مورد نياز براي چاپ  -
 انجام ارزيابي قبل و بعد از توليد رسانه واعالم نتيجه آن  -
 به دانشگاههاي ديگر و بررسي نظرات آنان  توليدي ارسال يك نمونه رسانه -

توسـط واحـد بهداشـت روان     »اهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري ، تولـد ، شـيردهي و نـوزادي   ر«  اجراي آزمون غير حضوري -
  .ديگردبه اعضاي شورا تحويل  ،درجلسه آينده محتواي آموزشي جهت مطالعه و اظهار نظر .پيشنهاد گرديد

جهت كليه كارشناسـان سـتادي كاشـان وآران     » نون تـدريس روشها و ف« آزمون با توجه به رايزني مجدد با امور اداري دانشگاه مصوب گرديد  -
 .برگزار گرددوبيدگل و مربيان بهورزي 

جهت گروه هـدف كارشـناس سـتادي توسـط واحـد آمـوزش سـالمت         » متدها وروشهاي تدوين پيامهاي آموزشي« اجراي كارگاه يكروزه  -
 پيشنهاد گرديد 

 درس، فرم طرح  4فرم شماره : موراد ارائه شده به شورا 
مستندات نيازسنجي ، برنامه اجرايي، محتواي تدريس، سواالت كارگروهي و پره تست و پسـت تسـت، فـرم مشخصـات     : موارد ارائه نشده به شورا

 مدرسين
 را كسب نمود  1/74اين برنامه در ارزيابي امتياز  -

جديـد بـودن طـرح    از سـوي ديگر عدم موافقت واحد و از خانم ليدا مومن بررسي گرديد با توجه به  »PKU« پيشنهاد تهيه پمفلت با عنوان  -
واحد بيماريهاي غيـر  پيشنهاد دهنده مجدداً با واحد مربوطه هماهنگ شده و  متن آموزشي در اين زمينه ، مقررشد ونياز واحدهاي اجرايي به

  .در زمينه لزوم تهيه آن تجديد نظر نمايندنيز واگير 

 . موافقت نگرديد،وجود پمفلت مشابه  مبني بر نظر واحد توجه به با دآقاي اخباري را از »پمفلت فشار خون « شنهاد تهيه با پي -
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 



 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  3/8/91:  زمان جلسه  8: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 آقاي دكتر دهقاني

 آقاي دكتر يوسفيان
 آقاي دكتر حسن زاده

 خانم رجبي
 اي مسكينيآق

معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 دبير شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 ي آموزشيراعضو شو

آقاي رجبي
 خانم غفاريان
 خانم گندمي
 خانم كچويي
 خانم ترنجي 

 آقاي فتحي مقدم

 ي آموزشيراعضو شو
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 نماينده واحد بهداشت محيط

 خانم دكتر اخباري
 خانم رباني
 خانم اعالني

 
 
 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 :مصوبات 
 : گرديد مطرح جهت گروه هدف پرسنل بهداشت محيط توسط آقاي فتحي مقدم  »آلودگي هوا « پمفلت  -
 سانه مورد تأييد مي باشد عنوان ر -
تهيه و چاپ پمفلت در سطح كشوري توسط واحد مطرح شد كه با توجه به هزينه بر بودن طرح وكاربردي پايين در پرسـنل مـورد موافقـت قـرار      •

  :نگرفت و قرار شد 
 .ارسال گردد براي پرسنل فايلباتوجه به وجود كامپيوتر در واحد بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني، متن بصورت  •
صورت فرمت تهيه شده بصورت فايل الكترونيك با نام دانشگاه كاشان براي دكتر ندافي براي ارسال به كليه دانشگاههاي كشور فرستاده شود و يا ب •

 اتوماسيون براي كليه دانشگاه ها فرستاده شود 

 .براي مردم مطابق فرآيند عمل گردد » آلودگي هوا« در مورد تهيه پمفلت  •
 .اي تعيين عملكرد شورا و تغيير نگرش پرسنل نسبت به آن ارزيابي رسانه هاي سال قبل انجام و نتايج آن به واحدها اعالم گرددبر •
مركـز   توسـط ارزشـيابي   يـا نحـوه  آموزشي نيروهاي ستادي عالوه بر برنامه آموزشي انتخاب رسانه ها ، كارگاه فنـون تـدريس   نيازهاي با توجه به  •

  .و بودجه آن از واحد آموزش سالمت هزينه گردد گرددجرا آموزش بهورزي ا
سال قبل در ايـن زمينـه    ،شركت دركالسهاي معاونت بهداشتي جهتدعوت نيروهاي آن دانشكده  براي عدمدر زمينه اعتراض دانشكده بهداشت  •

، الزم باشـد ق در كالسهايي كـه شـركت ايشـان    كما في الساب 17/10/90پ مورخ /13582/7/29مكاتبات انجام شده و مطابق نامه ارسالي شماره 
 هاي معاونت را در كالسهايي كه برگزار مي كند دعوت نمايدونير متقابلدعوت خواهند شد و همچنين مقرر گرديد دانشكده نيز بطور 

ر آموزش را در شبكه آران كارشناسان ستادي آران جهت شركت در آزمون روشها و فنون تدريس به جهت اينكه ايشان قسمتي از كا شبنا بر پرس •
مقـرر   ،وبيدگل براي دانش آموزان بهورزي آن شبكه انجام مي دهند وهمچنين با توجه به لزوم شركت كارشناسان ستادي كاشان در ايـن آزمـون  

 اين برنامه مذاكره گردد  4شد تا انجام آزمون يكبار ديگر با امور اداري دانشگاه در زمينه فرم 
ي به صـورت كلـي   بعددر جلسه آزمونهاي ديگر از اين سري كتب قرائت شده و مقرر شد  ق ووف ر مبني بر شركت در آزموننامه خانم خراساني ف •

 .براي همه گروههاي هدف تصميم گيري شود

ـ     و لزوم آمـوزش پرسـنل   به برنامه كودك سالم »كتكامل كود« خانم غفاريان در زمينه اضافه شدن برنامه  • طـي   .ددر ايـن زمينـه صـحبت كردن
گـروه هـدف پرسـتل مجـري برنامـه كودكـان       براي مذاكرات انجام شده مسئول برنامه كودكان با اداره بهزيستي جهت اجراي كالس بطور مشترك 

  .شوددرمراكز شهري و روستايي مقررشد مستندات برنامه جهت بررسي به شوراي آموزشي ارائه 
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  19/7/91:  زمان جلسه  7: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
نام و نام 
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 آقاي دكتر دهقاني

 آقاي دكتر يوسفيان
 خانم رجبي
 آقاي رجبي

 خانم غفاريان
 خانم گندمي

معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 دبير شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 آموزشي يراعضو شو
 ي آموزشيراعضو شو

خانم رباني
 خانم كچويي
 خانم اعالني

 خانم ترنجي 
 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 

 خانم دكتر اخباري
 آقاي دكتر حسن زاده

 آقاي مسكيني
 
 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

  :موارد مطروحه 
 گزارش جلسه كميته اجرايي آموزش توسط خانم رجبي  .1
 طرح موضوعات و رسانه هاي آموزشي  .2

 :مصوبات 
دگل پس از بررسي واحد بهداشت خانواده و اعمـال تغييـرات   ياز آران و ب »تغذيه مادران شيرده « و   »گريه و بي قراري شير خوار« پمفلت  -

 : و مقرر شد حمجدداً در شورا مطر

 ان ، نظر آقاي دكتر تقوي را نيز در مورد پمفلت شير خوار لحاظ نمايند خانم غفاري •

 ...)تغيير سال توليد ، ذكر منبع در صفحه آخر و(رات نهايي براي چاپ را اعمال نماينديواحد آموزش سالمت تغي •

گروه هدف توسط واحد آموزش سالمت آران تكميـل   با توجه به اينكه ارزيابي پيش رسانه انجام گرديده ، فرم ارزيابي پس از توليد و توزيع نيز در •
 .و در شوراي آموزشي مطرح گرددشده ونتايج آن استخراج 

براي كليه پرسنل ستادي فعالً آموزش غيـر حضـوري   » روشها و فنون تدريس « با توجه به عدم موافقت كميته اجرايي دانشگاه با برگزاري آزمون  •

 . برگزار گردد موزشي وآموزش سالمتو اعضاي شوراي آ جهت گروه هدف مربيان

نظـر  دقت ستادي در راستاي انتخاب گروه هدف براي دوره هاي آموزشي خود دقت بيشتري داشته باشند و انتخاب و تأييد گروه هدف با  انكارشناس •
 كارشناسي باشد 

 .و مقرر شدجهت گروه هدف بهورز از آقاي محمد حسين معماري مطرح  »بهداشت كشاورزان « عنوان پوستر  -

 . به همراه مستندات ارائه شود و جهت تأثير پذيري بيشتر رسانه انتخاب آن با توجه به مشاوره با واحد آموزش سالمت تعيين گرددنيازسنجي  •

فلـت  جهت گروه هدف كارمندان از آقاي محمد شريف مطرح گرديد با توجه بـه وجـود پوسـتر وپم    »ورزشهاي حين كار با كامپيوتر«عنوان پوستر  •

واحـد بهداشـت حرفـه اي اقـدامات     ، آقاي شريف با همكاري مشابه و آگاهي نسبي كارمندان در اين زمينه وهمچنين نياز به تغيير رفتار دركارمندان 
تر هـا  از پوسترهاي موجود جهت نصب دركـامپيو  نرمشهاجهت آشنايي بيشتر كاربران با اين  رفتارها طراحي نمايندكاربردي جهت نهادينه شدن اين 

 استفاده شود

 .مقرر گرديد زمان تشكيل جلسات شورا با پيامك به اعضاء اطالع داده شود •

 مقرر شد دوره هاي مجوز دار مطرح شده در كميته اجرايي آموزش در زمان و موعد مقرر برگزار گردد  •

 . تهيه پوستر طبق فرآيند اقدام نمايندموضوع تهيه پوستر بهداشت روان براي ادارات توسط واحد بهداشت روان مطرح و مقررشد جهت  •
 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 



 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه بهداشتيمعاونت : مكان جلسه  1/7/91:  زمان جلسه  6: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
 سمت خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 خانم رجبي

 آقاي دكتر دهقاني
 آقاي دكتر حسن زاده

 آقاي مسكيني
 آقاي رجبي

 خانم غفاريان

بهداشتيمعاون بهداشتي و رئيس شوراي
 دبير شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 ي آموزشيراعضو شو
 ي آموزشيراعضو شو

خانم رباني
 خانم كچويي

 خانم دكتر اخباري
 خانم ترنجي 
 خانم صدف

 مستوري آقاي

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 بهداشت حرفه اي واحد هندنماي

 واگيرغير واحد بيماريهاي هنمايند
 

 خانم اعالني
 خانم گندمي

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه 
 توسط آقاي مستوري مجدداً در شورا مطرح گرديد  » تربيت مربي كنترل و پيشگيري ديابت« برنامه آموزشي  •

 ساعت آموزشي اجرا گردد  6با كسب واحدهاي ستادي ومراكز محيطي  ليه افراد گروههاي هدف مصوب قبلي درمقرر گرديد برنامه آموزشي براي ك •

انتقـال  بـه مـردم   را  د آموزششده و طي دو روز آموزش ببينند اين افرابا انتخاب معياري معقول جهت مربيگري ، يك گروه از پرسنل جهت مربي ديابت انتخاب  •

 . خواهندداد

شـت حرفـه اي معاونـت    توسط خانم صدف مطرح گرديد اين برنامه جهت گـروه هـدف بهدا  » روشهاي ارزيابي ريسك و خطرات محيط كار « شي برنامه آموز •

 را كسب نمود 74اين برنامه در ارزيابي امتياز  .ساعت اجرا شود 6وكارخانه ها به مدت 

 خصات مدرسين، سواالت پره تست وپست تست ، برنامه اجرايي ، فرم مش 4فرم شماره : موارد ارائه شده به شورا •

 سواالت كارگروهي ، منبع آموزشي : موارد ارائه نشده به شورا •

تادي معاونت دكتر دهقاني مطرح گرديد اين برنامه جهت كارشناسان ستوسط آقاي  »انتخاب رسانه ها و روشهاي آموزش سالمت«   برنامه آموزشي •

 را كسب نمود 5/77وب شده و در ارزيابي نمره ساعت مص 6كاشان و آران وبيدگل به مدت

  فرم مشخصات مدرسين ، محتواي تدريس،  سواالت پره تست و پست تست،  برنامه اجرايي،  طرح درس روزانه،  4فرم شماره   :موارد ارائه شده به شورا  -

 سواالت كارگروهي  :شده به شورا نموارد ارائه   -

 :مصوب گرديد

  .ون و پس آزمون در برنامه لحاظ شودرده زمان پيش آزمبرنامه اجرايي تغيير ك  •

 .در برنامه افزايش يابدزمان كار گروهي  ،ساعت كار عملي در فرم چهار 3توجه به با  •

  .با برنامه ريزي متفاوت و با هماهنگي آقاي مسكيني براي گروه هدف مالي واداري اجرا گردداين برنامه  •

ي پيشـگيري و غربـالگر  جهـت گـروه هـدف پزشـك و برنامـه       جراحيو  تجويز داروها در سالمندان داوم ، برنامه هاياز سري برنامه هاي آينده آموزش م •

 . پزشك مصوب گرديد جهت گروه هدف ماماو پستان سرطان

گـزاري گرديـده در   گي واحد آمـوزش سـالمت بر  تدريس در كالسهاي مردمي كه با هماهننامه آقاي لسان با مضمون درخواست صدور گواهي آموزشي جهت  •

برنامه زمان واشكال اجراي برنامه ، تعداد مخاطب و طرح درس خود را به شـورا ارائـه    ابالغ جهت تدريس ، ليست،: شورا مطرح و مقرر شد آقاي لسان مدارك

 دهد تا شورا در اين زمينه تصميم گيري نمايد 



فقط در صورت تصـميم بـه   .و با سه چهارم اعضاء رسميت يابد جلسه شورا برگزار شده ، صبح 8-10چهارشنبه هرهفته ساعت  12/7/91مقرر گرديد از تاريخ  •

 . عدم برگزاري جلسه به اعضا اطالع رساني خواهد شد

 :مقرر گرديد -رسانه ها -

 . فرايند ارزيابي رسانه ها مانند قبل اجرا گردد •

  .آن رسانه ارسال نمايد تهيه كنندهبه واحد  ،اعالني باز خوراند ارزيابي پيش رسانه را در گروه هدف  خانم •

 .سي به واحد آموزش سالمت ارائه شداز واحد سالمت روان جهت برر »راههاي مقابله با افسردگي« متن آموزشي تهيه شده با عنوان  •

  .شد دادهسالمت پس از ارائه نظر گروه روانشناسي تحويل واحد آموزش  »چگونه از افكار خودكشي رهايي يابيم « متن پمفلت  •

مستندات خود مقررشدواحد بهداشت مدارس مطرح گرديد، از   »پمفلت پيشگيري از كم تحركي در دانش آموزان ويژه راهنمايي و متوسطه«  موضوع •

 .ارائه نمايند به شورا در زمينه مناسب بودن نوع رسانه و انتخاب گروه هدف  را

در  مطـرح شـد و مصـوب شـد    » در خصوص پزشك خانواده و نظـام ارجـاع  رابطين بهداشت  ارتقاء آگاهي مربيان« متن آموزشي واحد رابطين در مورد •

 . محتوا با واحد گسترش هماهنگي نمايند رسانه با واحد آموزش سالمت و بررسيخصوص فرمت 

وعـه بـا همـاهنگي واحـد تغذيـه و      مقرر شد ايـن مجم  رنجي نژاد و خانم خاندايي مطرح واز خانم ها اعظم و نرجس ت »تهيه كتابچه پيك سالمت« پيشنهاد  •

 .آموزش سالمت تهيه گردد

دي و رجبي و خانم جواني توسط آقايان آخون» پس از ايمن سازيوحين  و عوارض آن قبل ، آموزش ايمن سازي« تهيه تراكت با عنوان پيشنهاد  •

 . و مصوب گرديد با واحد آموزش سالمت جهت تهيه آن هماهنگي نمايندمطرح 

جهت گروه هدف پزشك از آقاي رجبي و خانم فائزه » سرخك وسرخجه ه هاي كزاز ، ديفتري وسياه سرفه ،پوستر چند نظري در زمين 3« پيشنهادات تهيه •

پوستر سرخك وسرخچه با توجه به اهميت آن كه در مرحله حذف هستيم تهيه شود در زمينـه انتخـاب بهتـرين     در حال حاضررجبي مطرح شده و مقرر گرديد

بـه جلسـات بعـدي موكـول      بررسي لزوم تهيه پوستر كزاز ،ديفتري وسياه سرفه .وزش سالمت هماهنگي انجام شودو تعداد آن با هدف فوق با واحد آمنوع رسانه 

 .شد
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  7/5/91:  زمان جلسه  5: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
نام و نام 
نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

 سمت خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 خانم رجبي

 غفاريان خانم
 خانم اعالني

 

معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 دبير شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو

خانم كچويي
 خانم دكتر اخباري

 خانم گندمي
 رجبي ، محبوبي ، صالحي انآقاي

 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 در شورانماينده شبكه آران وبيدگل 
 واگير احد بيماريهايو گاننمايند

 

 آقاي مسكيني
 خانم ترنجي نژاد

 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 

 :موارد مطروحه 
 : پيشگيري از آن توسط آقاي محبوبي و آقاي رجبي به شورا ارائه گرديد  و راههاي » سالك«  طرح اوليه پوستر •

 .فرم الف جهت تهيه پوستر تكميل گرددمقررشد  -

  .ادي شورا در طراحي و متن پوستر اعمال گرددتغييرات پيشنه -

 .مطابق چك ليست پوستر و با هماهنگي واحد آموزش سالمت طراحي پوستر انجام گردد  -

 

، دامداران ، قصابان به شورا ارائه گرديد با توجه به زيـاد  بيمارستان ومراكز بهداشتي درمانيجهت گروه هدف هاي پرسنل  »CCHF«طرحهاي اوليه پوستر  •

  .براي تهيه پوستر از متن كمتر و عكسهاي جذابتر استفاده نمايدودن متن ب

بـه تعـداد كـم جهـت     طراحـي و براي هر سه گروه هدف در صورت لحاظ نمودن تغييرات مطرح شده توسط اعضاي شورا و همچنين كاهش متن در قالب پوستر  -

براي كليه دامـداران تهيـه    جهت پرسنل و پمفلت يا تراكت) با متن بيشتر(قالب پمفلت  همچنين در. نصب در بخش ، دامداريهاي بزرگ و قصابي ها تهيه گردد 

 .گردد

 :توسط آقاي صالحي مطرح گرديد »بيماريهاي منتقله از آب و غذا « برنامه آموزشي  •

 ست و پست تست طرح درس ، سواالت پره ت، سواالت كارگروهي ،  آموزشي، برنامه  4فرم شماره   :موارد ارائه شده به شورا  -

 مستندات نيازسنجي ، محتواي تدريس :شده به شورا نموارد ارائه   -

 .مقرر گرديد برنامه آموزشي تغيير كند وسخنرانيها به صورت كارگروهي اجرا شود  -

 مي باشند بهداشت محيط و گروه هدف برنامه ، پزشك ، مبارزه با بيماريها  -

 .و سپس ساير نيروهاي مرتبط در شبكه را آموزش دهندآموزش ببينند  وبيدگل آران هستادي شبك بيماريهاي واگيرنيروهاي محيط و  -

 .طق پرخطر و مشكالت منطقه خود را استخراج نماينداافراد شركت كننده قبل از اجراي كالس من -

 . ساعت مصوب گرديد 6 مدتبه  و 65اين برنامه با امتياز  •
 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : بات تعداد كل مصو

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  31/4/91:  زمان جلسه  4: شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت گينام و نام خانواد
آقاي دكتر مروجي

 خانم رجبي
 آقاي مسكيني
 خانم غفاريان
 خانم اعالني
 خانم كچويي

معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 دبير شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

نجي نژادخانم تر
 خانم دكتر اخباري

 خانم گندمي
 مستوريآقاي 

 خانم صدف
 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 در شورانماينده شبكه آران وبيدگل 
 واگير غير نماينده واحد بيماريهاي

 نماينده واحد بهداشت حرفه اي

  
 

 :موارد مطروحه 
 : توسط خانم صدف مطرح گرديد »يهاي اسكلتي ، عضالني در ادارات ارگونومي و راههاي پيشگيري از بيمار« كارگاه آموزشي  •

 .ددمقررشد اين برنامه جهت كليه پرسنل معاونت بهداشتي برگزار گردد و جهت دريافت مجوز توسط مركز آموزش بهورزي هماهنگيهاي الزم انجام گر •

 درس، فرم مشخصات مدرسين ، سواالت كارگروهي ، نيازسنجي ، برنامه اجرايي كارگاه ، طرح 4فرم شماره   :موارد ارائه شده به شورا  -

 محتوا ، سواالت پره تست و پست تست :شده به شورا نموارد ارائه   -

 .ساعت آموزشي مصوب گرديد 5با  را كسب و 79اين برنامه امتياز  •
 

 :توسط آقاي مستوري مطرح گرديد » تربيت مربي پيشگيري و كنترل ديابت«  كارگاه آموزشي •

س ، طرح درس، فرم مشخصات مدرسين ، برنامه اجرايي كارگاه ،محتواي تدريس ، نحوه ارزيابي بصورت كارعملي در كال4فرم شماره   :شده به شورا رائه ارد امو -

 آموزش گيرندگان خواهد بودليست و پس از اجراي آموزش بصورت آبشاري وارائه 

 - :شده به شورا نموارد ارائه   -

خـانواده ، حرفـه اي ، مـدارس، روان، آمـوزش     (گروه هدف بهورزان و بيماريها اجرا گردد و جهت گروه هـدف سـتادي شـامل واحـدهاي      مقرر شد آموزش جهت -

پس از ارسال نامه و اعالم عالقه و توانـايي افـراد جهـت آمـوزش و     )پرسنل بهداشت خانواده(و گروه محيطي ) سالمت، غير واگير،بهورزي كاشان و آران و بيدگل 

 ييد مسئولين واحد ومراكز ليست شركت كنندگان مشخص گردد تأ

 در مورد پرسنل ستادي نيز هسته آموزشي از افراد عالقه مند تشكيل گردد -

 ليست اسامي نيروهاي محيطي پس از تأييد واحد آموزش سالمت و مركز آموزش بهورزي دعوت خواهند شد  -

 السهاي آموزشي خود را از وب سايت معاونت دريافت خواهند كرد مربيان پس از گذراندن آموزش اساليدهاي الزم جهت ك -

 . ساعت آموزشي مصوب گرديد  6را كسب و با  68اين برنامه امتياز  -
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  10/4/91:  زمان جلسه  3:  شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 خانم رجبي
 خانم گندمي

 ي مسكينيآقا
 خانم غفاريان

آموزشيمعاون بهداشتي و رئيس شوراي
 دبير شوراي آموزشي

 نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو

خانم كچويي
 خانم دكتر اخباري

 خانم صدف
  

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 نماينده واحد بهداشت حرفه اي
 

 ادخانم ترنجي نژ
 خانم اعالني

 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه 
جهت گروه هدف بهورز و نيروهاي بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريهـاي شـهر و روسـتا    ») ويژه بهار(آزمون فصلنامه بهورز « حضوري  آموزشي غيربرنامه  •

 .توسط مركز آموزش بهورزي مطرح گرديد

 منبع آموزشي ، طرح درس ، نامه از رئيس مركز توسعه و ارتقاء سالمت ، سواالت آزمون ، 4فرم شماره  :به شورا مستندات ارائه شده  -

 -: مستندات ارائه نشده به شورا  -

 . مصوب گرديد 72ساعت جهت گروه هدف كاردان و كارشناس و كسب امتياز  5گروه هدف بهورز و ساعت آموزشي جهت  8نامه با اين بر •

 . يد اولين دوره بعنوان پايلوت اجرا و نتايج برگزاري آزمون در شورا ارائه گردد تا براي دوره هاي بعدي تصميم گيري شودمقرر گرد •

 جهت مربيان مركز آموزش بهورزي  » روشها و فنون تدريس«  طرح برنامه آموزش غير حضوري كتاب •

سئول واحدها نيز برگزار گردد با توجه به اينكه آموزش از وظايف كارشناسان ستادي مـي  مقرر گرديد اين آزمون جهت اعضاي شورا ، كارشناسان وكارشناس م •

 .آزمون جهت ، اجراي تدريس ضروري باشد نمره  %70باشد كسب 

 منبع آموزشي ، ، طرح درس ، نامه از قائم مقام معاون بهداشتي و رئيس مركز مديريت شبكه ، سواالت آزمون 4فرم شماره  :مستندات ارائه شده به شورا  -

 -: مستندات ارائه نشده به شورا  -

 .مصوب گرديد 77ساعت آموزشي و كسب امتياز  40برنامه با اين  •

زمان كم براي ارائه  ،داليل عدم موفقيت در آموزش قبلي. توسط خانم صدف مجدداً در شورا مطرح گرديد » بهداشت حرفه اي  در بازرسي اصول«  برنامه   •

 .  شدبيان  و نبود طراحي منظم آموزشي براي فراگير نبود فرصت كافي براي رفع اشكاليك برنامه جديد و 

س و انجـام كـار   ي، طرح درس ، نامه از رئيس مركز سالمت محيط كار ، برنامه اجرايـي كارگـاه بصـورت ارائـه كـ      4فرم شماره  :مستندات ارائه شده به شورا  -

 )رالعمل اجرايي برنامهدستو(گروهي ، سواالت كارگروهي ، منبع آموزشي

 سواالت پيش آزمون وپس آزمون: مستندات ارائه نشده به شورا  -

 .گرديد وكارشناس بهداشت حرفه اي مصوبجهت گروه هدف كاردان  69ساعت و كسب امتياز  6اين برنامه با  •

ــا و ك       • ــود از كارگاهه ــتندات موج ــدارك ومس ــهايي از م ــتخراج شاخص ــه اس ــده ب ــاس ش ــاز احس ــه ني ــه ب ــا توج ــد   ب ــرر گردي ــده ، مق ــزار ش ــهاي برگ          الس

 . براي مركز آموزش بهورزي پيگيري شود »تهيه نرم افزار آموزشي« 

 .را جهت اجراي برنامه بدوخدمت به مركز آموزش بهورزي ارسال نمايد »اسامي نيروهاي جديدالورود« مقرر گرديد امور اداري در اسرع وقت  •

با توجه به فوريت مسئله در زمان خود پرداخت هزينه بالمانع هفته سالمت   تهيه شده براي »و سالمنديسالمت « و   » سالمندي ودارو« پمفلت 2در مورد  •

 .است



زمانها كه تنها بـار  كارشناسان مسئول يا نمايندگان معاونت بهداشتي شركت كننده در جلسات بين بخشي نسبت به بعضي درخواست هاي نيازسنجي نشده سا -

ا خـود داري  مالي به سيستم وارد مي سازد و درراستاي اهداف آموزشي نيستند ، سعي كنند سازمانها را بيشتر توجيـه نماينـد و از تهيـه اضـطراري رسـانه هـ      

  .نمايند

واحـد بهداشـت خـانواده و    ات رنظـ  ر گرديـد شـد، مقـر  در شورا مطرح  25/10/90تهيه شده توسط شبكه آران وبيدگل كه در تاريخ  »مورد متن پمفلت 3«  •

 .آموزش سالمت به صورت مكتوب به شورا ارائه گردد

جهت گروه هدف كاردان وكارشناس محيط و حرفه اي با توجه به برگزاري كالس با عنوان فوق در سال جاري براي همين گروه  » آلودگي هوا«  عنوان پمفلت •

 . ده فر در جلسه بعدي شورا داردهدف، نياز به توجيه بيشتر توسط خانم بخشن

جهت گروه هدف افراد با افسردگي شديد و كساني كه اقدام به خودكشي نموده انـد و خـانواده آنهـا     »چگونه از افكار خودكشي رهايي يابيم«  عنوان پمفلت  •

 . در شورا مطرح گرددتأييد و مقرر گرديد متن تهيه شده پس از تأييد گروه روانپزشكي و استخراج نظرسنجي گروه هدف ، 

 .از سري برنامه هاي آموزش مداوم جهت گروه هدف پزشك مورد تأئيد قرار گرفت» فشارخون باال وتشنج«  دو برنامه •

سـم رأي  نفر از ستاد به انتخاب كارشناسان ستادي پس از رأي گيري به افراد شورا اضـافه شـوند انجـام مرا    2نفر از محيط به انتخاب رياست شورا و  2مقرر شد  •

 گيري به عهده امور اداري مي باشد

از خانمها ليلي مهندس مجرد و فاطمه زارع جهت گروه هدف پرسنل بهداشتي درماني مصـوب و   » راهكارها ومسائل و مشكالت زناشويي « عنوان كتابچه •

 .قرار شد جهت تهيه متن اقدام نمايند
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : اد كل برنامه هاي مصوب شده تعد
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 

 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  27/3/91:  زمان جلسه  2:  شماره جلسه
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت ام و نام خانوادگين سمت نام و نام خانوادگي

آقاي دكتر مروجي
 خانم رجبي

 آقاي احمدي
 آقاي مسكيني
 خانم غفاريان
 خانم اعالني

معاون بهداشتي و رئيس شوراي بهداشتي
 دبير شوراي آموزشي

 نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل
 عضو شوراي آموزشي

 ي آموزشيراعضو شو
 عضو شوراي آموزشي

خانم كچويي
 خانم ترنجي نژاد

 آقاي صالحي
 خانم صدف

 آقاي سلماني 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 نماينده واحد بيماريهاي واگير
 نماينده واحد بهداشت حرفه اي
 نماينده واحد بهداشت محيط

 خانم دكتر اخباري
 خانم گندمي

 

 عضو شوراي آموزشي
نماينده شبكه آران 

 در شورا وبيدگل
 

 :موارد مطروحه 
واحـدها موظـف   مقرر شد مركز آموزش بهورزي فايل اطالعات و مستندات مورد نياز برگزاري يك جلسه آموزشي را مجدداً در اختيار واحدهاي ستادي بگـذارد و   •

 . مركز آموزش بهورزي قرار دهند اين هستند يك هفته قبل از تشكيل شوراي آموزشي فايل تكميل شده را در اختيار
 .فايل ارسالي از واحدها قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضاي شورا قرار گيرد •
ا توجه بـه نظـر   نامه معاون محترم توسعه و منابع انساني در خصوص اعالم يك نفر نماينده تام االختيار جهت حضور در جلسات كميته اجرايي آموزش مطرح و ب •

 .خانم رجبي بعنوان نماينده معرفي شد  اعضاي شورا و معاون بهداشتي كمافي السابق سركار
هماهنگي و بررسـيهاي الزم در شـوراي   يكسان سازي مقرر شد براساس مصوبات قبلي شورا كليه رسانه هاي آن شبكه به همراه فرم الف و ب تكميل شده جهت  •

 . آموزشي كاشان نيز مطرح گردد
 

پمفلـت مربوطـه تحويـل خـانم غفاريـان       . مطرح و مقرر شد مطابق با فرايند مربوطه اقدام شود از خانم بخشنده فر » آلودگي هوادر شهرها«  پمفلت با عنوان •
 گرديد

 .را درجلسه بعدي اعالم نمايند »سالمند«  پمفلتهاي چاپ شده در مورد فرايند چاپ ،بررسيخانم غفاريان نتايج  •
 : همچنين برنامه هاي آموزشي ذيل بررسي گرديد

مقرر گرديد پس از انجام نياز سـنجي   با كليات مطرح شدهضمن اعالم نظر موافق اعضاي شورا  مطرح شد» اي منتقله از آب و غذا بيماريه«  برنامه آموزشي •
  .آموزش ، ارزيابي برنامه در جلسه بعدي انجام گردد شيوه تغيير برنامه ريزي در راستاي در حيطه نگرشي و عملكردي و

علت عدم موفقيت برنامه اجـرا  اسفندماه سال قبل مقرر گرديد  در اين برنامهمطرح شد به دليل اجراي »شت حرفه اي بازرسي هدفمند بهدا«  برنامه آموزشي •
مجدداً در جلسه بعدي شـورا مـورد بررسـي قـرار      جديد آموزشيشيوه  طراحي د و برنامه باودستيابي به اهداف آموزشي انجام ش جهتدرالزم  يكارشناسشده و 
  .گيرد

 : مطرح گرديد » راهنماي كاربردي كنترل عفونت در بيمارستان«  يزشبرنامه آمو •
  طرح درس –محتواي آموزشي ، سواالت ارزشيابي تئوري  :موارد ارائه شده به شورا   •
هـدف كـاردان وكارشـناس    اين برنامه جهت گـروه   .نيازسنجي مستندات برنامه اجرايي ونحوه ارزشيابي آموزش عملي، فرم چهار ،  :به شورا رائه نشده موارد ا •

سـاعت عملـي    15و  )غيـر حضـوري   ( ساعت تئـوري  25به مدت  )كاشان وآران وبيدگل (  بهداشت محيط بيمارستان و كارشناس كنترل عفونت در بيمارستان
 را كسب نمود 6/65در ارزيابي امتياز  و. مصوب گرديد

هت گروه هدف پزشكان مطابق ليست انتخابي واحد بهداشت خانواده بصورت الزامي برگزار به مدت سه روز ج » كارگاه هاي شير مادر ، كودك سالم و مانا«  •
 مشخصات آموزشي توسط واحد تكميل و جهت طرح در كميته اجرايي آموزش در اختيار مركز آموزش بهورزي قرار گيرد 4فرم مي گردد 

مجدداً تكميـل ودر جلسـه كميتـه اجرايـي      4و مقرر شد فرم  .هدف برگزار گردد  برنامه مصوب سال قبل براي بقيه گروههاي مطابق »كارگاه كودك سالم «  •
 جهت دريافت مجوز مطرح شود

 :از سري برنامه هاي آموزش مداوم پس از بررسي برنامه هاي ذيل مصوب گرديد •

جهـت گـروه هـدف    » ل دمـانس  لر ع، آلزايمر و ساي MS، سكته مغزي ،  كرونري قلبتشخيص ودرمان سندرم هاي «  مداوم شامل عناوين آموزش •

 مصوب شدجهت گروه هدف ماما  » خونريزيهاي زايماني«  و پزشكان
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 شوراي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  26/1/91:  زمان جلسه  1:  جلسهشماره 
 

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه
نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 خانوادگي
 سمت

آقاي دكتر مروجي
 

 خانم رجبي
 خانم غفاريان
 خانم اعالني

معاون بهداشتي و رئيس
 وراي بهداشتيش

 دبير شوراي آموزشي
 عضو شواري آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 

خانم كچويي
 خانم ترنجي نژاد

 خانم گندمي
 خانم بخشنده فر
 آقاي فتحي مقدم

 آقاي دكتر پنجه شاهي
 آقاي نمديان

عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل
 طنماينده واحد بهداشت محي

 واحد بهداشت محيطكارشناس مسئول 
 واحد بيماريهاي غير واگيركارشناس مسئول 

 نماينده واحد بيماريهاي غير واگير

 آقاي مسكيني
 خانم دكتر اخباري

 
 

 عضو شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي

 

 :موارد مطروحه 
 
  مطرح شد »مرتبط با آن آلودگي هوا و اقدامات رهاياضطرا« برنامه آموزشي   •

 مشخصات دوره آموزشي ، طرح درس، ابالغ اجرايي وزارت 4فرم  :موارد ارائه شده به شورا  •

 سواالت ارزشيابي تئوري ، برنامه اجرايي كارگاه  ،محتواي تدريس ، فرم مشخصات مدرسين :موارد ارائه نشده به شورا •

 . موارد ارائه نشده تا قبل از اجراي كارگاه تحويل شورا گردد :مقرر گرديد •
 را كسب نمود اين برنامه جهت پرسنل بهداشت محيط و حرفه اي كاشان و شبكه آران و بيدگل مصوب گرديد 68ساعت مي باشد و پس از ارزيابي امتياز  12مدت اين برنامه  •
 
 

  مطرح گرديد» مديريت سيستم نوين بازرسي در بهداشت محيط « برنامه آموزشي   •

 مشخصات دوره ، ابالغ وزارت  4ه اجرايي ، محتواي آموزشي ، فرم برنام :موارد ارائه شده به شورا  •

 طرح درس، فرم مشخصات مدرسين ، برنامه ه اجرايي كامل سه روزه ، سواالت ارزشيابي تئوري و عملي :موارد ارائه نشده به شورا •

 . ارائه نشده تا قبل از اجراي كارگاه تحويل شورا گرددبرنامه اجرايي به صورت تئوري و عملي به مدت سه روز تهيه و باديگر موارد  :مقرر گرديد •
 مصوب گرديد 62.5و با كسب امتياز  ساعت 20جهت گروه هدف بهداشت محيط كاشان و شبكه آران و بيدگل به مدت اين برنامه  •

 
 

 مطرح شد »  pkuپيشگيري و كنترل «  آموزشيبرنامه  •

 مشخصات دوره ، ابالغ وزارت ،طرح درس ، سواالت ارزشيابي تئوري 4ه ، فرم ساعت 6برنامه اجرايي  :موارد ارائه شده به شورا  •

 ، محتواي آموزشي  سه ساعته  4و، فرم  ساعته 3برنامه اجرايي و سواالت ارزشيابي  :موارد ارائه نشده به شورا •

، بهورزي ، مركز مشاوره ، آزمايشگاه و همچنين نيروهاي بهداشت خـانواده  كارشناسان ستادي واحدهاي بيماريها ، گسترش و خانواده ، مدارس ، آموزش سالمت  :مقرر گرديد •
ضمناً پرسنل محيطي آران وبيدگل   ساعت آموزش ببينند 3ساعت و كارشناسان ستادي و محيطي بهداشت محيط و حرفه اي بمدت  6ماما، بهورز،بهيار، پزشك محيطي بمدت 

 واهند ديد توسط نيروهاي واحد بيماريهاي آن شبكه آموزش خ
 مصوب گرديدجهت اجرا  73با كسب امتياز پس از ارزيابي اين برنامه  •
 
 
 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 
 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 
 : تعداد متون بررسي شده 

 :تعداد متون رد شده 

 
            

  
 

  


