
 93به تفكيك واحدهاي ستادي مجري در سال  تخصصيبرنامه هاي آموزشي  عناوين

 

  يعنوان برنامه آموزشرديف  نام واحد

  واگير
 HIV عفونت مراقبت نظام در HIV سريع كيت از استفاده نحوه  1
 شاخصها محاسبه ونحوه واكسيناسيون برنامه در پنتاواالن واكسن ادغام  2
 Shep روش با مالت تب  3

  خانواده بهداشت
 وتغذيه

  جمعيتي  جديد سياستهاي  4
 جنسي اختالالت مشاوره و درمان,  تشخيص  5
 سالمندان وبهداشت طب  6

 تنفسي مزمن بيماريهاي  7  غير واگير

سالمت رواني 
 اجتماعي واعتياد

 سال 12-2 كودكان والدين  براي پروري فرزند مهارتهاي آموزش  8
 روان سالمت هاي برنامه  9
 مديران در شغلي فرسودگي از پيشگيري  10

 اعتياد از اوليه پيشگيري در خانواده نقش  11
  مؤثر وارتباط آگاهي خود مهارتهاي  12
  كار محيط در ارتباط برقراري مهارتهاي  13

سالمت جوانان 
 ومدارس

14  
  درماني بهداشتي مركز در مدارس و نوجوانان سالمت نظام الكترونيك پرونده

مركز آموزش 
 بهورزي

  درماني بهداشتي مركز در عملياتي ريزي برنامه  15
  )چهارم جلد( آموزشي تكنولوژي  16
  فرايند اي زنجيره مدل اساس بر ليست چك تدوين آموزش  17

  خبرنويسي  18 آموزش سالمت
گسترش شبكه هاي
بهداشتي درماني

  نفر هزار 50 زير وشهرهاي روستايي مناطق الكترونيك سرشماري  19
  روستايي وبيمه  خانواده پزشك برنامه اجرايي دستورالعمل  20

جلب مشاركت 
 مردمي

  رابطين جديد ،دستورالعملهاوفرمهاي اجرايي نامه آيين  21
  مترقبه غير وحوادث باليا در رساني وامداد اوليه كمكهاي  22

بهداشت حرفه اي
  بازرسي جامع سامانه در وكارخانجات  كارگاهها اختصاصي اطالعات ثبت  23
  كاري هاي واحد بازديد فرم تكميل هاي العمل دستور و بازرسي جامع سامانه افزار نرم با آشنائي  24
  خطر عوامل با شغلي مواجهه مجاز حدود  25

 بهداشت محيط
  بازرسي مديريت جامع اظهاري وخود كنترلي خود وفرايند13 ماده نامه آيين  26
  بهداشت حوزه در قضايي خاص ضابطين آموزش  27

  

  

  

  
  



  93آموزشي عمومي اجرا شده معاونت بهداشتي سال  برنامه هايعناوين 

 تعداد ثبت نام  ساعت دوره   عنوان رديف
تعداد 
شركت 
  كننده

تعداد كتب 
  توزيع شده

  *  187  187  8  مديريت دانش سازماني  1

  *  76  76  6  هاي سو ءمصرف آنمواد مخدر و پيامد   2

  **  31 31  16  راههاي پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي  3

  -  97 76  4  دانستنيهاي بهداشت دهان و دندان  4

  -  74  80  20  29تفسير و مفاهيم قراني جزء   5

  -  444  471  54  جمع

  جزوه از طريق سايت دانشگاه در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت*: 

    توسط موسسه برگزار كننده آزمون در اختيار شركت كنندگان قرار گرفتكتاب *: *



آموزشي تخصصي حضوري اجرا شده مصوب شوراي آموزشي  معاونت بهداشتي كاشان به هاي  دوره تعداد) :  20(  جدول شماره   
 93تفكيك گروه هدف در سال

برنامه 2برنامه،و 2برنامه جهت ماماهركدام2برنامه جهت دندانپزشكان ، 7برنامه جهت گروه هدف پزشك ،  7برنامه هاي آموزش مداوم *
  .برنامه بهداشت محيط لحاظ شده است 1برنامه بهداشت خانواده، 2جهت پرسنل مبارزه با بيماريها،

       

  .اجرا شده استيك دوره آموزشي توسط شبكه بهداشت آران وبيدگل **

   

  سامي گروه هدفا  رديف
  آران و بيدگل  كاشان

آموزش   دوره  تعداد
 )حضوري (تخصصي 

آموزش دوره  درصد
 )حضوري (تخصصي 

تعداد دوره آموزش  
 )حضوري (تخصصي 

آموزش دوره  درصد
 )حضوري (تخصصي 

  30  8 6/12 10  بهورزان1
 15  4 2/10 *8   مبارزه با بيماريها 2

 11  3 6/12 *   10  پزشكان3

 0  0 9/8 *7   دندانپزشكان4

  بهداشت خانواده شهري5
9*  4/11 5  

  18 
  بهداشت خانواده روستايي6 

  ماماي  شهري7
9*  4/11 

1  
  4 

  ماماي روستايي8 

 4/11  9  پرسنل  ستادي9
1  

  
4 

 
 7  2 6/7 **6  بهداشت حرفه اي  10

 0  0 3/6 5  بهيار11

 0  0 1 3/1 پرسنل آزمايشگاه12

 11  3 3/6 5  بهداشت محيط13

  100  27  100  79  جمع



آموزشي تخصصي غير حضوري اجرا شده توسط واحدهاي ستادي در حوزه معاونت بهداشتي كاشان به  دوره ) : 21( جدول شماره *
 93تفكيك گروه هدف سال 

  

  

  

  

  

  

  

  اسامي گروه هدف  رديف
  آران وبيدگل  كاشان

آموزش    دوره تعداد
 )غيرحضوري (تخصصي 

آموزش  دوره درصد  
 )غيرحضوري(تخصصي 

تعداد دوره آموزش  
 )غيرحضوري (تخصصي 

درصد دوره آموزش 
 )غيرحضوري(تخصصي 

  0  0 0 0  بهورزان 1

  0  0 0 0  مبارزه با بيماريها 2

 0  0 0 0  پزشكان 3

 0  0 0 0  دندانپزشكان 4

5  
  بهداشت خانواده 

  
0 

0 
0 

0 

  0  0 0 0  ماما   6

 1 33.3 0 0  پرسنل  ستادي 7

  100  2 66.7 1  حرفه ايبهداشت  8

  0  0 0 0  بهيار 9

  0  0 0 0 پرسنل آزمايشگاه 10

  0  0 0 0  بهداشت محيط 11

  100  1  100 3  مجموع



  93دانشگاه  سال - برنامه آموزشي اجرا شده به تفكيك نوع دوره در كاشان و آران وبيدگل): 22(جدول شماره 

  

  

  

  

  

  93در كاشان ،آران وبيدگل ودانشگاه  سال آموزشي تخصصي دورهبرنامه آموزشي اجرا شده به تفكيك  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

درصد دوره 
  آموزشي عمومي

درصد دوره آموزشي 
 تخصصي

كل آموزش 
  تخصصي و  عمومي

تعداد دوره 
آموزشي 
 عمومي

كل آموزش 
حضوري و 
 غيرحضوري

تعداد دوره 
 آموزشي تخصصي   عنوان

  حضوري غيرحضوري  حضوري  غيرحضوري

15.2  6  78.8  33  5 28  2  26   كاشان

0  10  90  10  0 10  1  9   آران وبيدگل

11.6  7  81.4  43  5  38  3  35    دانشگاه

درصد دوره آموزشي 
 تخصصي

كل آموزش 
حضوري و 
 غيرحضوري

تعداد دوره 
 آموزشي تخصصي   عنوان

 حضوري غيرحضوري  حضوري  غيرحضوري

7.2  92.8  28  2  26   كاشان

10  90  10  1  9   آران وبيدگل

8  92  38  3  35    دانشگاه



 

  پرسنل معاونت بهداشتي كاشان به تفكيك مكان برگزاري عمومي وضعيت  دوره هاي آموزشي

  

  

  

  

  .برگزار گرديد) آزمون(بصورت غير حضوري  ) مديريت دانش سازماني، موادمخدر ، بيماريهاي قلبي عروقي( دوره 3*
دانسـتني هـاي   ساعت برگزار شده است ومابقي مربوط به دوره  2روز مربوط به دوره تفسير مفاهيم قرآن روزي  12روز از  10** 

  مي باشد ودندانبهداشت دهان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نام محل رديف
 تعداد دوره

  عمومي
  درصد  تعداد روز درصد برگزاري

 100 **12 40 2 معاونت بهداشتي 3

 - - 60 *3 مؤسسه دانش پارسيان 4
 0 ٠ 0 ٠ شبكه آران 5

  100  12  100 5  مجموع



  90-93نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي به تفكيك گروه هدف در سال  ميزان رضايتمندي پرسنل كاشان از:جدول

  

  

مربوط به مسئولين هماهنگ كننده مدارس  بوده است وكمترين درصد رضايتمندي مربوط 92بيشترين درصد رضايتمندي در سال 
  .به گروه هدف پزشكان بوده است 

گروه هدف پزشكان مربوط به گروه هدف بهورزان و كمترين درصد رضايتمندي مربوط به 93بيشترين درصد رضايتمندي در سال 
 .وبهداشت محيط بوده است 

  

  

 گروه هدف  
  درصد رضايتمندي

  9 3سال  92سال   91سال  90سال

 89.5 86.9  *89  87  بهورزان

  بهداشت خانواده 
80  

75  

77  

84.4 

85.3 

 83.4  ماما 

 78.2 81.7  72.5  80  بهداشت حرفه اي 

 77.4 75  71  70  بهداشت محيط

 86.5 84  80  83  بهيار

 83.2 84.3  71.5  84  مبارزه با بيماريها 

 73.2 *75.6  81  -  پزشكان 

 - 76  76.5  -  دندانپزشكان 

 79.2 78.5  72  75  كارشناسان ستادي 

 84.2 86  *68  81  آزمايشگاه

  -  *93  70  -  ساير گروهها

 86  87.3  75.4  80  ميانگين 



  

  93سال واحد مجريمدرسين دوره هاي آموزشي به تفكيك  كاشان ازجدول ميزان رضايتمندي پرسنل 

  

  

  

  واحد مجري   عنوان دوره آموزشي  رديف
درصد 
از  رضايتمندي
  مدرس

  95  مركز آموزش بهورزي  نديفرا يها رهيبراساس مدل زنج كيسطح  ستيچك ل نيتدو  1

  100  نبهداشت دهان ودندا  نبهداشت دهان ودندا يهايدانستن  2

  99  جلب مشاركت مردمي  دستورالعمل هاي و فرمهاي جديد رابطينآيين نامه اجرائي   3

  99  جلب مشاركت مردمي  مترقبه ريو حوادث غ ايدر بال يو امداد رسان هياول يكمكها  4

  88  بهداشت حرفه اي  سامانه جامع بازرسي و دستور العمل تكميل فرم بازديد كارگاهي  5

  65  بهداشت حرفه اي  در سامانه جامع بازرسي يثبت اطالعات اختصاص  6

  100  مدارس بهداشت  پرونده الكترونيك نظام مراقبت سالمت نوجوانان و مدارس  7

  80 بهداشت خانواده   سمينار طب و بهداشت سالمندان  8

  89 بهداشت خانواده   سياستهاي جديد جمعيتي  9

  88 بهداشت خانواده   تشخيص، درمان و مشاوره اختالالت جنسي  10

  91  گسترش  برنامه پزشك خانواده 15دستورالعمل نسخه   11

  97  گسترش  هزار نفر 50 ريز يو شهرها ييمناطق روستا كيالكترون يسرشمار  12

  95  غير واگير  يمزمن تنفس يهايماريب  13

  89  محيط بهداشت  در حوزه بهداشت ييضوابط قضا  14



  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رديف
  واحد مجري   عنوان دوره آموزشي

درصد 
 رضايتمندي
  از مدرس

  99  روان بهداشت  و ارتباط موثر يخود آگاه  15

  93 بهداشت روان  بهداشت روان يبرنامه ها  16

  100 بهداشت روان  يفرزند پرور يمهارتها  17

  89  بهداشت روان  خانواده در پيشگيري اوليه از اعتيادنقش   18

  77  آموزش بهداشت  يسيخبرنو  19

  93  واگير  در برنامه نظام مراقبت HIV SDنحوه استفاده از كيت تشخيص سريع   20

  93 واگير  يكشور ونيناسيادغام واكسن پنتاواالن در برنامه واكس  21

  97 واگير SHEPتب مالت براساس مدل  22

  93  ميانگين 



  90-93گروه هدف جدول درصد حضور پرسنل كاشان در كالسهاي آموزشي به تفكيك

 گروه هدف  
درصدحضور 

 )90سال (پرسنل

درصد حضور 
  )91سال (پرسنل

درصد حضور 
  )92سال (پرسنل

حضور  درصد
 )93سال (پرسنل

 94.1 96.4  95 96  بهورزان

 93.7  93 3/91  بهداشت خانواده 

 95.5 

 91.9  93 6/91  ماما

 66  بهداشت حرفه اي 
75  78 

 

96.4 

 91 92  85 82  بهداشت محيط

 80 96.4  90 81  بهيار

 86.3 98  95 88  مبارزه با بيماريها 

 61.1 88.5  73 61  پزشكان 

  - 68.1  82  100  دندانپزشكان 

  66.6 82.7  90 78  كارشناسان ستادي 

  61 75  95 83  آزمايشگاه

  - **93.6  85  0  ساير گروهها

  93 4/80  84  88/ 2  ميانگين 

  

  .مربوط به گروه هدف بهورزان و كمترين درصد حضورمربوط به گروه هدف آزمايشگاه بوده است 92بيشترين درصد حضوردر سال 
گروه هدف آزمايشگاه مبارزه با بيماريها و كمترين درصد حضورمربوط به  مربوط به گروه هدف93بيشترين درصد حضوردر سال 

  .بوده است 



90-93جدول مقايسه ميانگين ساعت آموزشي پرسنل كاشان  برحسب گروه هاي هدف سال  

  
  93سال   92سال    91سال  90سال گروه هدف

  137 216  159 84 پزشكان 
  86 69  38 60 بهورزان

  170 39  74 136 كارشناسان ستادي

  58 57  59 30 بهداشت محيط

  68 62  55 48 بيماريهامبارزه با 

  *110.5 80  74 72 ماما

  *108 74  44 39  خانواده گروه بهداشت

  54 51  17 36 انبهيار

  69 63  45 66 حرفه اي بهداشت 

  48 51  20 6 دندانپزشكان

  6 37  12 24 آزمايشگاه

  - 6*  64 54  ساير گروهها

  914.5 959  779 766 جمع

  83.1 72.7  55.6 51 ميانگين

   



  93-90جدول مقايسه اي ميانگين ساعت آموزشي پرسنل در شناسنامه آموزشي سال 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رديف
  سال

  عنوان
  92سال   91سال   90سال 

  93سال 

  32725  26521  24027  جمع ساعات آموزشي كل افراد  1
37589  

  

  388  408  408  380  تعداد كل پرسنل  2

  96.9  80  65 63 ميانگين 3



  

  93جدول ميانگين ارتقاء كالسهاي آموزشي پرسنل كاشان برحسب گروه هدف سال 

 

  93سال   گروه هدف  رديف
  40  بهورزان  1
  47  بهداشت حرفه اي  3
  38.2  بهداشت محيط  4
  38.4  بهياران  5
  35.4  مبارزه با بيماريها   6
  31.4  پزشكان   7
  37.5  بهداشت خانواده    8
  37.5  ماما   9
  35  ستادي  10
  -  آزمايشگاه  11
  -  دندانپزشكان  12

  7/37  ميانگين
  

  

  .و كمترين ارتقاء مربوط به پزشكان است بهداشت حرفه ايبيشترين ارتقاء در كارگاه آموزشي برگزار شده مربوط به  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  روندادهاي برنامهب

يف
رد

  

شاخ  دانشگاه  آران و بيدگل  كاشان  عنوان شاخص
  مخرج  صورت  مخرج صورت  مخرج  صورت  ص

  100  37  37  9  9  28  28  درصد برنامه هاي اجرا شده حضوري مصوب  1

  100  6  6  1  1  5  5 درصد برنامه هاي اجرا شده غيرحضوري   2

  100  5  5  -  -  5  5  درصد برنامه هاي اجرا شده عمومي  3
4  

  24  603.5  42  1584 ميانگين ارتقاء دوره هاي آموزشي حين خدمت
2187.

5  
66  33  

  92.4  8648  7990  2412  2206  6236  5784 درصد رضايت مندي از مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده  5
  82.2  26788  22012  3920  3028 22868 18984 درصد رضايتمندي از نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي حين خدمت  6

  93.2  3361  3132  398  372  2963  2760  درصد حضور فعال فراگيران در برنامه هاي آموزشي  7
  100  513  513  125  125  388  388  درصد شناسنامه هاي آموزشي تكميل شده  8
9  

  388  37589  ميانگين ساعت آموزشي كليه  پرسنل
1024

7  
126  

4783
6  

514  93.6  

  100  8  8  -  -  8  8  درصد دوره هاي آموزشي اجرا شده  داراي سنجش اثر بخشي  10
11 

  100  52  52  19  19  33  33  هاي آموزشي برگزار شدهدرصد انجام ارزشيابي از دوره 
12 

درصد فرم نظر سنجي تكميل شده توسط فراگيران در كالسهاي 
  آموزشي حين خدمت

1581  2760  280  372  1861  3132  4/59  

13 
 درصد رضايت دانش آموزان بهورزي از دوره كارآموزي روستا

4252 5400 -  -  4252 5400 78.7  

  2768 3525 79  -  - 2768 3525  آموزان بهورزي از دوره كارآموزي شهردرصد رضايت دانش   14

  100  52  52  19 19  33 33 تعداد برنامه هاي ثبت شده در سامانه آموزش كاركنان  15

تعدادابالغ صادره جهت شركت پرسنل در دوره هاي آموزش   16
  وعمومي تخصصي وغير تخصصي

2760 2963  372 398  3132  3361  4/93  

شده توسط واحدآموزش تعداد شناسنامه هاي آموزشي صادر   17
  كاركنان 

388 388  125 125  513  513 100 

  
  
  
  
  
  
  


