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  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  -3  20/12/86: زمان جلسه  -2  2: شماره جلسه  -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه -4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت  نام ونام خانوادگي  سمت  نام ونام خانوادگي
  آقاي دكتر فخري

  آقاي دكتر مروجي 
  آقاي دكتر دهقاني

  خانم رجبي 

 معاون بهداشتي
  معاون فني وكارشناس مسؤول بهداشت خانواده 

  كارشناس مسؤول آموزش  سالمت 
  دبير شورا وكارشناس مسئول بهورزي 

 
 

  

 
 

  

  : غايبين درجلسه 
  :دستور كار جلسه

  :موارد مطروحه در جلسه 
  

 ي ساليانهتعيين معيار جزوات آموزشي تعيين ميزان امتياز جزوات آموزشي ومقاالت غير پژوهشي در ارزشياب - 

 بررسي جزوات آموزشي ارائه شده به شورا  -

  بررسي نحوه امتياز دهي به سخنراني - 

 :مصوبات 

 نمره ارزشيابي مي شوند  4مقرر شد جزوات آموزشي با توجه به معيار وميزانهاي زير با توجه به  - 

 ميزان امتياز % 20: معيار كاربرد جزوات آموزشي  - 

% 40: منابع علمي مورد استفاده وتناسب با گروه هدف  مشخص شدن گروه هدف ، اعتبار علمي ، معيار محتواي جزوات آموزشي شامل  - 

 ميزان امتياز 

 امتياز % 30:اهداف سازماني يا نيازهاي آموزشي   - 

 امتياز % 100: ارتباط شغلي   - 

 مقررشد برحسب نياز از نظر مسئول واحد نيز استفاده گردد   - 

 شود كه خود فرد ترجمه نكرده است از نظر محتوا صفرامتياز كسب خواهد نمود  در ترجمه مقاالت نيز اگر مشخص  - 

امتياز،  موضوع ونياز  1امتياز دارد ، مورد بحث قرارگرفت و درپايان مقررشدكه محل سخنراني ) 1- 3(قسمت سخنراني ارزشيابي نيز، كه    -  

   امتياز را داشته باشد 2سازمان نيز 
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  : حاضرين درجلسه 
  سمت  نام ونام خانوادگي

  فخريعليآقاي دكتر
  مروجي  عليرضا آقاي دكتر
  دهقاني مسعود آقاي دكتر

  رجبي  زهره خانم

 معاون بهداشتي 
  معاون فني 

  كارشناس مسؤول آموزش  سالمت 
  دبير شورا وكارشناس مسئول بهورزي

  : غايبين درجلسه 

  :موارد مطروحه در جلسه 
  ترجمه در ارزشيابي ساليانه كاركنان  و پژوهشيمقاالت غير  آموزشي ، مجموعه هاينحوه امتياز دهي به 

 :مصوبات
  :موعه هاي آموزشي به نتايج زير رسيد شورا پس ا زبحث در زمينه هاي نحوه امتياز دهي به مج

  داراي گروه هدف مشخصي باشدمجموعه هاي آموزشي  
 داراي منبع علمي مناسب باشد مجموعه هاي آموزشي  
 در سيستم وجود نداشته باشد وبه عبارتي ديگر كپي شده يا تكراري نباشدمجموعه هاي آموزشي مشابه اين  
 با توجه به نيازواهداف سازمان باشد   
ساعت مسئول واحد نسبت به تعيين موارد ذيل اقدام نمايد  48عودت داده شود تا ظرف  مربوطه ارائه شده به واحدمجموعه هاي آموزشي مقررشد  
 براساس چه نيازي در سيستم تهيه شده است   
 را تأئيد نمايند  آناعتبار علمي    
 را مشخص نمايند  آنعدم تكراري بودن    
   :  يسندگان موارد زيررا مشخص نمايندمقرر شد نوهمچنين  

 منابع علمي جزوات و گروه هدف آموزشي مورد نظر    
 امتياز مي باشد  4ياز مجموعه آموزشي تاكثر امحد  
 ترجمه مقاالت توسط خود فرد الزامي است    
 تعيين امتياز آن اقدام شود  مقاالت بهداشت روان به واحد روان جهت مطالعه عودت داده شد تا پس از تأئيد علمي نسبت به   
 امتياز كسب نمود 1بازيافت در كالن شهرها ترجمه آقاي حسين گلشن پس از بررسي با نظر شورا  مجموعه آموزشي   
شـركت داشـتند پـس از بررسـي برنامـه هـا و        86سـال   با توجه به مصوبات جلسات قبلي مبني بر بررسي كارگاههايي كه ماماها در آمـوزش مـداوم    

 :لهاي آموزشي اجرا شده شورا كارگاههاي زير را جهت گروه هدف تأئيد نمود سرفص
   كارگاه سالمت سالمندي و كارگاه ديابت در دوران بارداري  

  : وضعيت مصوبات  

  : تعداد مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 

  :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  

  

 امضاء حاضرين
 

 
 
 

  

 


