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  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  خانم غفاريان

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اكبرزاده

  مسئول شوراي آموزشي
  يعضو شوراي آموزش

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  ADRبررسي جزوات ومتون آموزشي برنامه آموزشي آشنايي با مركز ثبت عوارض ناخواسته دارويي :موارد مطروحه  - 
 -   

  :مصوبات 
پـس از  ارتباط مربوط به روز جهاني جمعيت تهيه شده توسط خانمها دكتر نخي اعظم مديحي ، فاطمه واثقي ، نرگس رمضـاني  گاهنامه  - 

 امتياز كسب نمود  
 امتياز را كسب نمود  

پـس از  براي پرسنل دانشگاه و براي پرسنل ستادي و محيطي  مجزا جزوات آموزش پيشگيري از اعتياد در خانواده تهيه شده در دوجزوه - 
 اعالم نمايد اتبررسي مقررگرديد واحد آموزش سالمت نظر خود را درمورد اين جزو

از آقـاي مصـطفي شهسـواري    ›› عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي در صنف آهنگري و جوشكاري و راههاي كنترل آن ‹‹ متن آموزشي  - 
 د اين متن بصورت ساده و پمفلت تهيه گردد زاده تهيه شده براي كارگران اين صنف پس از بررسي در جلسه مقرر گردي

از خانمها مرضيه صدف و زهرا آريايي پناه پس از بررسـي در جلسـه   ›› آشنايي با ماسكهاي تنفسي و انواع فيلترهاي آن ‹‹ متن آموزشي  - 
وزش سالمت نظر خـود را  مقرر گرديد اين متن آموزشي بصورت كاربردي و استفاده از تصاوير تهيه و منبع آن ذكر گردد وسپس واحد آم

 اعالم نمايد 
تهيه شده توسط آقاي غالمعباس اعتمادي پور ،خانمهـا صـدف و آريـايي    ›› خطرات عوامل زيان آور ناشي از تلفن همراه ‹‹ متن آموزشي  - 

 پناه با توجه به استفاده از منابع غير معتبر ، تهيه و انتشار آن مورد تأييد شورا نمي باشد 
تهيه شده توسط آقاي الهيار آقايي پـس از  ›› ايت بهداشت حرفه اي دركارگاههاي صافكاري ، نقاشي ورادياتور سازي اهميت رع ‹‹پمفلت - 

 اين پمفلت از سايت معتبر علمي استفاده گردد  در تهيهطرح در شورا مقرر گرديد 
 زشك و پرستار مصوب گرديد براي گروه هدف پ ››ADR  آشنايي بامركز ثبت عوارض ناخواسته دارويي  ‹‹برنامه آموزشي - 
از ديماه به بعـد ارسـال   كه  و متوني نظر به اينكه جزوات آموزشي ارسالي توسط پرسنل پس از تاريخ اعالم شده به شورا نياز به بررسي دارد جزوات - 

 گرديده در سال آينده بررسي خواهد گرديد
  

   
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :وبات اجرا شده تعداد مص
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
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  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر ياوري تبار

  انم غفاريانخ
  خانم اكبرزاده

  آقاي رجبي 

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  رابط آموزشي بيماريهاي واگير
 :موارد مطروحه  - 
  برنامه آموزشي واحد بيماريهاي واگير ، بررسي جزوات و متون آموزشي - 

  :مصوبات 
عاطفـه سـروي زاده و عاطفـه حسـن زاده ، زينـب       هابراي رابطين از خانم ›› آنفلوانزاي با منشأ خوكي ، Aآنفلوانزاي ‹‹ كتابچه آموزشي  - 

 پس از بازنگري و اصالحات الزم در آن توسط مسئول رابطين به مركز توسعه ارسال شود اين كتابچه امتياز كسب نمود و مقرر شد 
 امتياز را كسب نمود 

و پـس از طـرح و    به صـورت پـاور پوئينـت    تهيه شده عبدالشاهاز خانم ›› روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماري سل ‹‹ موضوع آموزشي - 
  مورد موافقت قرار نگرفتر بري نبودن بررسي در شورا اين موضوع بدليل متناسب نبودن براي گروههاي هدف و كا

از آقاي مجيد محقق فر پس از بررسي مقرر شد بـراي گـروه هـدف مربوطـه سـاده تـر نوشـته        ›› توصيه هاي غذايي در ديابت ‹‹ پمفلت  - 
 علمي معتبر ذكرشود ، از نظريه آموزش بهداشت نيز استفاده شود  شودواصالحات الزم انجام شود منابع

 واحد مربوطه ارسال گردد  مقرر گرديد جزوات به ››بهداشت رواني كودك براساس تعليمات ديني‹‹ جزوه آموزشي  - 
و اسـتفاده از   ازخانم صدف پس از بررسي مقرر شد متن آموزشي با ذكر منـابع  ››آشنايي با فيلترهاي ماسكهاي تنفسي‹‹ آموزش موضوع - 

 تصاوير مربوطه به صورت كابردي تهيه گردد 
فرد پس از بررسي مقررشد  از آقاي حسين گلشن و خانم مليحه كچويي ››وغنهاي خوراكي و شرايط نگهداري و مصرفر ‹‹موزشي آمتن  - 

 از آقاي نخودكار دراين زمينه نظرخواهي شود 
 دامتياز را كسب نمو 

 بررسي واز آقاي الهيار آقايي ›› در كارگاههاي صافكاري ، نقاشي و رادياتور سازي  ›› اهميت رعايت بهداشت حرفه اي‹‹ آموزشي  موضوع - 
 مورد تأييدقرار گرفت مقرر شد متن تهيه و ارسال شود 

ارزيابي اين برنامه  و شوداجراي اين برنامه در سايت دانشگاه و كار با كامپيوتر بصورت عملي انجام  مورد موافقت قرار گرفت، مقرر گرديد 
 مي باشدبصورت عملي وپره تست و پست تست 

  
   

  
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :صوبات اجرا شده تعداد م

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
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  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  وري تبارآقاي دكتر يا

  خانم ترنجي نژاد
  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
   بررسي متون وجزوات آموزشي و تكميل دستورالعمل فرم الف و ب و ارزيابي برنامه آموزشي  - 

  :مصوبات 
 ورالعمل نهايي آن نوشته شد و مقرر شد به واحدها تحويل گردد تسو ب بازنگري شد و دفرم الف  - 
 دستورالعمل فرم ارزيابي برنامه هاي آموزشي نوشته شد - 
 مقرر گرديد كسانيكه فرم گاهنامه را دارند بايد فرم الف را پر كنند تا در شوراي آموزشي مطرح گردد  - 
 ئواالت كارگروهي در شورا توسط رابطين آموزشي آورده شودمقرر گرديد برنامه كالس مستندات و س - 
با آن از خانم بخشنده فر و آقاي فتحي مقدم مورد بررسي قرار  ››اضطرارهاي آلودگي هوا و اقدامات مرتبط ‹‹و متن آموزشي - 

 اين متن آموزشي تهيه وتحويل شورا گردد  CDگرفت و مقرر شد كه 
 امتياز كسب نمود 

در جلسـه   از آقـاي جـواد رجبـي    ››بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسـن  و زنجيره سرما و واكسيناسيون‹‹ن آموزشي ومت - 
 آموزشي را بياورد   عمل جديد جزوه در صورت به روز بودن مطالب دستورال مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد

 از خانم آقا زاده مجدداً در شورا مطرح و از واحد بهداشت خانواده نظر خواهي شود  ››پاپ اسمير چيست‹‹ متن آموزشي  - 
  

   
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
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  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  6/11/88  :زمان جلسه-2  74:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر ياوري تبار

  خانم ترنجي نژاد
  آقاي محسن فتحي مقدم

  اكبرزادهخانم اعظم 
  خانم مهربان نواز

  خانم مرضيه صدف

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده واحد بهداشت محيط
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده آزمايشگاه 
  نماينده واحد بهداشت حرفه اي 

 :موارد مطروحه  - 
  اشت محيط برنامه هاي آموزشي واحد بهداشت حرفه اي ، آزمايشگاه ، بهد - 

  :مصوبات 
مـورد   4/68سـاعت بـا كسـب امتيـاز      8جهت گروه هدف بهورز به مدت زمان ›› بهداشت حرفه اي در كشاورزي ‹‹ برنامه غير حضوري  - 

 يل اسفندماه اجرا شود اموافقت قرار گرفت ، مقرر شد اين آزمون در او
مقرر گرديد كه بهورزان براي حداقل  - 

3
ورزان منطقه اين برنامه آموزش را اجرا كنند و صدور گواهي منوط بر ارسال ليست اسـامي  كشا 1

 كشاورزان به مركز آموزش بهورزي مي باشد 
 6جهت گروههدف كاردانان و كارشناسان بهداشت محيط و تغذيـه بـه مـدت زمـان     ›› عوامل آلوده كننده مواد غذايي ‹‹ برنامه آموزشي  - 

 موردموافقت قرار گرفت  6/71ساعت و با كسب امتياز 
 اين برنامه در اواخر بهمن ماه اجرا گردد  ومقرر شد ارزشيابي اين برنامه بصورت پيش آزمون و پس آزمون باشد  - 
گروه هدف پزشك مرتبط كاردان و كارشناس علوم آزمايشگاهي بـه   جهت›› نحوه نمونه گيري در سياه سرفه و ديفتري ‹‹ برنامه آموزش  - 

 مورد موافقت قرار گرفت  3/79ساعت با كسب امتياز  6مدت زمان 
 بصورت پيش آزمون و پس آزمون و بصورت عملي اجرا شود اين مقرر گرديد ارزشيابي برنامه - 
 مقرر گرديد اين برنامه بصورت تئوري و عملي اجرا گردد  - 
تايـپ   ،مقرر گرديـد كـه جـزوه بـا فونـت وتصـاوير      پس از بررسي ›› آشنايي با مواد مخدر و راههاي پيشگيري از اعتياد‹‹ جزوه آموزشي  - 

 به شورا تحويل تا بازبيني شود  ،مناسب
از خانم فاطمه زارع جوشقاني پس از بررسي مقرر شد اين جـزوه را تهيـه    ››بهداشت رواني كودك براساس تعاليم ديني‹‹ جزوه آموزشي  - 

 كند 
 وشمند مقرر شد جزوه تهيه و جهت بررسي تحويل واحد غير واگير شوداز آقاي هيمان ه›› از سوختگي چه مي دانيد ‹‹ وزشي مآ جزوه - 

  
   

  
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
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  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  دكتر ياوري تبارآقاي 

  خانم اعظم اكبرزاده
  خانم اعظم ترنجي نژاد

  خانم ميرزايي

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

   اينده واحد بهداشت رواننم
 :موارد مطروحه  - 
  برنامه هاي آموزشي واحد بهداشت روان ، بررسي جزوات آموزشي  - 

  :مصوبات 
بيماريهـا ، ماماهـا،    برنامه آموزشي كارگاه حمايتهاي رواني اجتماعي در باليا و حوادث غير مترقبه جهت گروه هـدف پزشـك كاردانـان و كارشناسـان     - 

 مورد موافقت قرار گرفت  
 ارزشيابي برنامه بصورت پيش آزمون و پس آزمون و بصورت عملي اجرا شود - 
 نحوه اجراي كالس بصورت نمايش فيلم ، ايفاي نقش وكارگروهي مصوب شد  - 
مها صدف و قطبي فر مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد اين جزوه براي كليـه كاركنـان و بصـورت    از خان›› ارگونومي كار با كامپيوتر ‹‹ جزوه آموزشي  - 

  پمفلت تهيه گردد 
از آقاي اعتمادي پور ، خانم صدف مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد اين جزوه براي ›› ناشي از تلفن همراه خطرات و عوامل زيان آور ‹‹ جزوه آموزش  - 

 تهيه شودكليه افراد بصورت پمفلت 
ه متن آموزشي بهداشت حرفه اي در روستا از آقاي اعتمادي پور ، خانم صدف مورد بررسي قرار گرفت مقرر گرديد چون اين متن آموزشي بـراي گـرو   - 

 هدف بهورزان تهيه مي گردد در جريان تهيه اين متن نظريه مركز آموزش بهورزي نيز دريافت گردد 
از آقاي دكتر چاهيچي مورد بررسي قرار گرفت و به علت كاربردي نبودن در بخـش بهداشـت مـورد    ›› ان تومورها نانو تكنولوژي دردرم‹‹ متن ترجمه  - 

 موافقت قرار نگرفت 
از خانم دكتر اخباري ومريم ميرزايي مورد بررسي قرار گرفت ومقرر گرديـد ايـن مـتن بـراي گروههـاي هـدف       ›› پيشگيري از اعتياد ‹‹ متن آموزشي  - 

 . بطور جداگانه تهيه گردد پرسنل و مردم 
  

   
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  15/10/88  :زمان جلسه-2  72:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي  :عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  افضلي  حسندكترآقاي 
  آقاي دكتر مسعود دهقاني

  خانم زهره رجبي
  دكتر ياوري تبارقاي آ

  خانم اعظم اكبرزاده
  خانم اعظم ترنجي نژاد
  خانم حميده غفاريان

  سرپرست معاونت بهداشتي 
  ول آموزش سالمتو كارشناس مسئ قائم مقام معاون بهداشتي
  مسئول شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
 .و جلسات رابطان آموزشي توضيح داده شود  

 آموزش  برنامه و فرم ارزيابي در فرم الف و بپيشنهاد شده توسط شوراي آموزشي گزارش اصالحات  - 
  آموزش اجرايي كالسهاي  طرح مشكالت - 

  :مصوبات 
در ايـن  قبل از اقدام به تهيه متن يا پمفلت و چاپ آن بايستي در قالب فرم الف و ب مطالب تنظيم گردد پس از طي فرايند و تأييد معاون بهداشـتي   - 

  ديد الصاق فرمهاي الف و ب ضميمه سند الزامي باشدفرم ، متن آموزشي جهت چاپ ارسال مي شود همچنين مقرر گر
 و فرمهاي الف و ب به اطالع مسئولين واحدها و رابطان آموزشي رسانده شود  مقرر شد اصالحات انجام شده در فرمت ارزيابي برنامه آموزش - 
واحدها با توجه بـه فرمـت ارزيـابي برنامـه آموزشـي       آموزش و فرمت ارزيابي برنامه آموزشي به كليه واحدها ارسال گردد و دستورالعمل فرم الف و ب - 

 . را به مركز آموزش بهورزي ارسال نمايند 
 ارسـال  به مراكز CDتا درصدي از آموزشها به صورت با توجه به هزينه اجراي يك برنامه آموزشي پيشنهاد شد شوراي آموزشي برنامه ريزي نمايند   - 

اين پيشنهاد شوراي آموزشي و مركـز آمـوزش بهـورزي بررسـي و     ي اجرا يتمقرر گرديد در مورد قابل. انجام گيرد  آنالينن به صورت و برگزاري آزمو
 گزارش نمايند

در سيسـتم اسـت بيشـتر توجـه نماينـد       مطالـب آموزشـي   به هدف آموزش كاركنان كه در نهايت كـاربرد  ددر ستا يموزشآمقرر گرديد برنامه ريزان  - 
 گروههاي مختلف ارائه شود و از انتخاب گروههاي هدف غيرمرتبط پرهيز نمايند بهش بيشتر براساس نياز سيستم وزموآ

كسب امتياز جهت  بدونخود آموزش ببينند مقرر شد جزوات آموزشي فردي اطالعات  افزايش مايل باشند خارج از اهداف سازماني براي كه يكاركنان - 
 .رددر اختيار ايشان قرارگيمطالعه 

اني جهت اطالع همكاران ستادي از كالسهاي در حال اجرا در معاونت بهداشتي مقرر شد مركز آموزش بهورزي از طريق برد ستاد اقدام به اطـالع رسـ   - 
 .نمايد

اختيـار واحـدها    مقرر گرديد براي ارتقاء فرايند چاپ پمفلت يا جزوات آموزشي برنامه ريزي نمايد و همچنين متن آموزشي در اين زمينـه تهيـه و در   - 
 قرار دهد 

 شوراي آموزشي و واحد آموزش سالمت نظارت بيشتري براين فرايند داشته باشند ، يا متون چاپي و پمفلتچاپ مقرر گرديد جهت افزايش كيفيت  - 
ام بـه درخواسـت برنامـه    وزشي و اجراي هرچه مفيدتر كالسهاي آموزشي مقررشد واحدها با نياز سنجي دقيق اقـد مجهت ارتقاء كيفيت برنامه ريزي آ - 

 امتياز ارزيابي برنامه آموزشي قابل اجرا خواهد بود  
  تعيين شد  

  
   

  
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 



  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  بهورزي: مكان جلسه  - 3  8/10/88  :زمان جلسه-2  71:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  رجبيخانم زهره 
  دكتر ياوري تبار

  خانم اعظم اكبرزاده
  خانم اعظم ترنجي نژاد

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
 :موارد مطروحه  - 
   ارزيابي برنامه هاي آموزشي تفرمدر اصالح فرم الف و ب ، بازنگري  - 

  :مصوبات 
  العمل فرمهاي الف و ب نيز بازنگري شودفرم ب بازنگري شد ، قرار شد دستور 
  :مصوب شدشود ، موارد زير دريافت فرمهاي الف و ب در بازنگري براساس امتياز از واحدها مقرر گرديد نظر به انيكه  

  مي باشد 
  مي باشد 

   نگرددزيابي برنامه هاي آموزش از واحد شركت كننده نظرخواهي در ار 
  معيارها و ميزان امتيازات متون آموزشي در فرم ب نيز بازنگري شد  
  معيارها و ميزان امتيازات فرمت ارزيابي آموزشي بازنگري شد  
 رنجي نژاد و غفاريان نوشته شودت هاتوسط خانم مقرر گرديد در اسرع وقت دستورالعمل ارزيابي برنامه هاي اموزشي 
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  بهورزي: مكان جلسه  - 3  2/10/88  :زمان جلسه-2  70:شماره جلسه-1
  موزشي شوراي آ: عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  دكتر ياوري تبار
  خانم غفاريان

  خانم اعظم اكبرزاده
  خانم زهرا جاللي

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
  نماينده امور مالي

 :موارد مطروحه  - 
  د امور مالي ، اصالح و تغييرات در فرم الف برنامه هاي آموزشي واح - 

  :مصوبات 
  . موافقت گرديد 
   به جلسات بعدي موكول شدساعت  
در صورت تغيير در ساعت كالس بـه شـوراي   گيرد مقرر شد  برنامه اجرايي كالس اختيار مركز آموزش بهورزي قرار  و دردر معاونت بهداشتي برگزار گردد  

  آموزشي اطالع داده شود 
ويژه رابطين تهيه شده توسط خانمها حسن زاده ، سروي زاده و عسگري مورد بررسي قرار گرفت با منشاء خوكي )  A )H1N1جزوه آموزشي آنفلوانزاي  
دها منظـور  با توجه به وجود اشكاالتي در جزوه آموزشي فوق و نظرات واحدهاي مرتبط مقرر شد دراختيار تهيه كنندگان قرار گيرد تا نظرات شورا و واحـ . 

  گردد
  و اصالحات الزم انجام شدفرم الف مورد بررسي قرار گرفت  
 مقرر گرديد رابط آموزشي برنامه كالس و طرح درس را قبل از جلسه آماده كنند 
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  24/9/88  :مان جلسهز-2  69:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  خانم غفاريان

  خانم اعظم اكبرزاده
  خانم اعظم ترنجي نژاد

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

  آموزشي  عضو شوراي
 :موارد مطروحه  - 
  برنامه هاي آموزشي واحد مبارزه با بيماريهاي غير واگير ، بهداشت حرفه اي ، بررسي جزوات آموزشي  - 

  :مصوبات 
 بهداشـت  جهت گروه هدف كاردانان و كارشناسان بيماريها، ماماهاوكـاردان كارشـناس  ›› پيشگيري از عوامل خطر سرطانهاي شايع ‹‹ برنامه آموزشي  - 

 . مورد موافقت قرار گرفت مقرر شد اين برنامه براي افراد ستادي مربوط به شغل نيز اجرا گردد   
 ارزشيابي برنامه بصورت پره تست و پست تست مي باشد و سواالت برنامه نگرشي باشد  - 
 اجرا گردد هدف در اسفندماه  هايبراي بقيه گروه و در اواخر دي ماه يماريهاكاردانان و كارشناسان ب براي گروه هدفمقرر شداين برنامه  - 
كه معاينات و بيدگل حرفه اي وپزشكان كاشان و آران  بهداشت كاردانان و كارشناساندر محيط كار جهت گروه هدف  HIV/AIDSبرنامه آموزشي   - 

 مورد موافقت قرار گرفت 
 حرفه اي اجرا شودبهداشت مقرر شد اين برنامه بصورت تئوري و عملي در ديماه براي كارشناسان  - 
تهيه شده توسط خانم ها عسگري ، حسن زاده ، سـروي زاده مـورد برسـي قـرار گرفـت مقـرر       براي گروه هدف رابطين   Aجزوه آموزشي آنفلوانزاي  - 

 اعالم نمايد در مورد جزوه يد آموزش بهداشت نظر خود را گرد
 امتياز تعلق گرفت اين جزوه آموزشي بدليل تكراري بودن نياز به چاپ ندارد 
 امتياز تعلق گرفت و با توجه به بررسي هاي انجام شده فقط جهت مركز بهداشتي طاهر آباد تكثير شود 

 بدليل تكراري بودن موضوع آموزشي مورد تأييد قرار نگرفت ››پاپ اسمير چيست‹‹ترجمه متن آموزشي - 
ارزيابي مجدد مورد بررسي و باز نگري قرار گيرد ودسـتورالعمل آن  در پايان با توجه مشكالت فرم ارزيابي آموزشي مقرر شد در جلسه بعدي شورا فرم  - 

 . نيز تهيه گردد
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  20/8/88  :زمان جلسه-2  68:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر مسعود دهقاني 
  خانم زهره رجبي

  آقاي دكتر حسين ياوري تبار
  خانم غفاريان

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  مسئول شوراي آموزشي

  وزشي عضو شوراي آم
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
 -   

 :مصوبات
جهت گروه هدف پزشك كاردان وكارشناس علوم آزمايشـگاهي ، بهيـار   ›› در آزمايشگاه  ها نحوه استفاده و كاربرد ضدعفوني كننده‹‹ برنامه آموزشي  - 

مـاه  ذرمورد موافقت قرار گرفت مقرر شد بصورت تئوري و عملي در اواخـر آ  2/72ساعت با كسب امتياز  6كه شاغل در آزمايشگاه مي باشند به مدت 
  شودمي  اجرا سواالت كاربردي همراه با 

جهت گروه هدف بهورزان و كـاردان و كارشـناس بهداشـت محـيط ،     ›› ارگونومي و بيماريهاي اسكلتي عضالني در محيطهاي اداري ‹‹ برنامه آموزشي  - 
 .  مورد موافقت قرار گرفت 78ساعت با كسب امتياز  6زمان  حرفه اي بيماريها به مدت

  .گروههاي مصوب اجرا گرددبراي برنامه بصورت تئوري و عملي  اين مقرر شد - 
 صورت ايفاي نقش اجرا شودبه مقرر شد قسمت آموزشي حمل بار  - 

 اجرا شود بهمنمورد موافقت قرارگرفت مقرر شد اين برنامه بصورت تئوري و عملي در  
 آران در ديماه اجرا شود مقررشد اين برنامه براي افراديكه در كار آموزش هستند و كارشناسان ستادي  - 

 براي گروه هدف پزشك و ماما مصوب گرديد 
بررسي مقرر شـد مـتن آموزشـي    پس از  جهت گروه هدف رابطين  از خانمها عاطفه حسن زاده و زهرا سروي زاده ، Aعنوان آموزشي آنفلوانزاي نوع  - 

 تهيه و تحويل شورا گردد 
اعظم ترنجي نژاد ، پس از بررسي پمفلت يا كتابچه تهيه و به واحـد آمـوزش سـالمت     و  راهنماي تغذيه كودكان زير يكسال از خانم ها دكتر قلي پور - 

  . ارجاع شود و بصورت پايلوت از مراجعين مركز نظرخواهي شود
 ء حاضرينامضا  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  28/7/88  :زمان جلسه-2  67:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت ينام ونام خانوادگ

  آقاي دكتر مسعود دهقاني 
  خانم زهره رجبي

  آقاي دكتر حسين ياوري تبار
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  مسئول شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
 -   

 :مصوبات
جهت گروه هدف كاردانان و كارشناسان خانواده بيماريها ماما، پرستار ، آزمايشگاه ، بهيار ، بهورز به مـدت   ››Dots تژي سل و استرا‹‹ برنامه آموزشي  - 

 .مورد موافقت قرار گرفت  6/73ساعت با كسب امتياز  6زمان 
 آزمون خواهد بود  ارزشيابي برنامه بصورت پيش آزمون ، پس و مقرر شد اين برنامه بصورت كارگاهي در ديماه اجرا گردد - 
جهت گروه هدف پزشك ، بهداشت محيط ، بهداشت خانواده ، مبارزه با بيماريها ، مامـا، بهداشـت حرفـه    ›› خشكسالي و مخاطرات بهداشتي ‹‹ برنامه  - 

 مورد موافقت قرار گرفت  2/95ساعت با كسب امتياز  6اي ، پرستار ، بهيار،بهورز به مدت زمان 
 نماه براي گروه هدف بهداشت محيط اجرا شود و براي ساير گروهها نيز تا پايان سال اجرا گردد بامقرر گرديد برنامه در آ - 
تحقيقات  مقرر گرديد پس از اجراي اين برنامه تيم هاي متعدد تشكيل شده بر روي چند عنوان در مورد اين برنامه تحقيقات انجام شده و پس از ارائه - 

 امتياز كسب نمايند  24
بصورت اضطراري براي گروه هدفهاي بهداشت محيط و حرفـه اي مـورد موافقـت قـرار گرفـت      A ل عوامل محيطي پيشگيري از آنفلوانزايبرنامه كنتر - 

 مقرر گرديد اين برنامه تا هفته آينده اجرا شود 
برنامـه براسـاس نمـرات كـارگروهي      ارزشـيابي  ه وساعت بود 10مقرر شد اين برنامه بصورت كار عملي و كارگاهي اجرا شود مدت زمان اجراي برنامه  - 

  خواهد بود
  جهت گروه هدف پزشك مصوب گرديد  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  14/7/88  :زمان جلسه-2  66:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  خانم حميده غفاريان

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اعظم اكبرزاده

  مسئول شوراي آموزشي
  آموزشي  عضو شوراي

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
 -   

 :مصوبات
ساعت  6 نار به مدت زمايهاسان خانواده ، ماما، پرستار ، بجهت گروه هدف كاردانان و كارشن ››بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن ‹‹برنامه آموزشي - 

 مورد موافقت قرار گرفت  8/73با كسب امتياز 
نامه بصورت كارگاهي در آذر ماه اجرا شود ارزشيابي برنامه براساس پيش آزمون ، پس آزمون و نمرات كار گروهي خواهد بود ايـن برنامـه   مقرر شد بر - 

 روي سه حيطه آموزشي بصورت آگاهي ، نگرشي و عملكردي اجرا گردد 
 2/80سـاعت بـا كسـب امتيـاز      6زمايشگاهي به مدت زمـان  جهت گروه هدف كاردان وكارشناس علوم آ ››كنترل كيفي هماتولوژي ‹‹برنامه آموزشي - 

 مورد موافقت قرار گرفت 
با دستگاه آموزش داده شود و ارزشيابي برنامه بصورت پيش آزمون و پس آزمون و آزمون عملي خواهـد  اين برنامه بصورت دستي و عملي و  مقرر شد - 

  بود  
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :داد مصوبات اجرا شده تع

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  24/6/88  :زمان جلسه-2  65:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  حسين ياوري تبار آقاي دكتر

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
  ت و بررسي متون آموزشي و نحوه امتياز آنهاارزيابي برنامه هاي آموزشي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير و آموزش بهداش - 

 :مصوبات
و  برنامه آموزشي پيشگيري از بيماريهاي ديابت و فشارخون باال جهت گروه هدف بهـورز ، كـاردان و كارشـناس بيماريهـا و ماماهـاي بيمـه روسـتايي        - 

 از مورد موافقت قرار گرفت امتي 6/79ساعت با كسب امتياز  6كاردانان وكارشناسان خانواده روستايي به مدت زمان
وزش مقرر شد برنامه بصورت كارگروهي و بصورت ارائه كيس ريپورت اجرا شود و نحوه اندازه گيري قند خون با دستگاه گلوكومتر به صورت عملي آمـ  - 

 داده شود 
 ارزشيابي براساس پيش آزمون و پس آزمون و آزمون عملي خواهد بود  - 
 ه صورت آگاهي نگرشي وعملكردي اجرا گردداين برنامه روي سه حيطه آموزش ب - 
برنامه آموزشي كارگاه آموزشي روش تحقيق جهت كارشناسان مورد بررسي قرار گرفـت مقـرر گرديـد هـر كارشناسـي بصـورت جداگانـه يـك طـرح           - 

و موضـوعات  تـه شـود   ساعت آموزش غير حضوري در نظـر گرف  12پروپوزال داشته باشد پس از تصحيح و تعيين سقف نمره در صورت كسب نمودن 
 پروپوزال بايد در راستاي اولويتهاي معاونت بهداشتي باشد

گسترش هماهنگي  واحد  اموراداري و روستا با واحد  مورد بررسي قرار گرفت مقرر گرديد پزشكان شهر با 31/6/88مورخ ) 1(برنامه مدون كودكان   - 
 انجام گردد 

تهيه شده توسط آقايان دكتر پنجه شاهي ، مستوري ، جزايري خانمها دكتر اخباري و حسني  كتابچه آموزشي در خصوص سالمت قلب در محيط كار - 
  . مورد بحث قرار گرفت مقرر گرديد جهت گروه هدف كارگر و كارمند كتابچه تهيه گردد

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  19/6/88  :زمان جلسه-2  64: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  نژاد خانم ترنجي

  خانم اعظم اكبرزاده

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
 و بررسي موضوعات و متون آموزشي ارسالي ارزيابي برنامه آموزشي واحد آمار - 
 ارائه گزارشي از جلسه رابطان آموزشي معاونت بهداشتي  - 
 گزارش از جلسات كميته اجرايي آموزش دانشگاهارائه -

 :مصوبات
 باشدميبه صورت پره تست و پست تست  ارزشيابي نيزنحوه ، ساعت مورد موافقت قرار گرفت  

 و عدم استفاده در منطقه موافقت نگرديدبودن با گروه هدف ند به علت مرتبط يفلت آموزش ماالريا از خانم اكرم منصوري بررسي گردپم - 
دراين مورد اعالم واحد آموزش سالمت نظر خود را  و مقررگرديدپمفلت آموزشي اهميت بيماري آنفلوانزاي پرندگان از خانم اكرم منصوري بررسي  - 

 نمايد
 به علت تكراري بودن مورد موافقت قرار نگرفت ، ع پيشنهادي سوانح و حوادث از خانم اكرم منصوري بررسي گرديد موضو - 

 .امتياز را كسب نمود 
 عسگري مورد بررسي قرار گرفت با توجه به تكراري بودن مورد موافقت قرار نگرفت متن آموزشي سرطان پستان از خانم زينب   - 
تهيه شده توسط خانم دكتر افسانه قلي پور،اعظم ترنجي نژاد مورد بررسي قرار گرفت  ››راهنماي تغذيه تكميلي كودكان زير يكسال‹‹ آموزشي موضوع - 
 لوت اجرا گردد بصورت پاي معنويمقرر شد اين پمفلت تهيه و در پايگاه  - 
متن آموزشي تهيه و در اختيار  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ››عالئم اختالالت شايع رفتاري كودكان و نوجونان و نحوه برخورد با آن ‹‹موضوع - 

 شورا قرار گيرد
 . تن آموزشي تهيه و به شورا ارائه گرددمقرر شد م. موضوع پيشنهادي اعتياد از خانم دكتر مرضيه اخباري ، مريم ميرزايي مورد بررسي قرار گرفت  - 
 آورده شود  توسط رابطين آموزشي مقرر شد قبل از شركت در جلسه شوراي آموزشي نيازسنجي برنامه بطور كامل و استاندارد - 
 ود مشكالت آموزشي برنامه هاي اجرا شده از طرح موضوع تا اجراي نهايي برنامه ليست و درجلسه بعدي رابطين آموزشي آورده ش - 
 با حضور واحد برگزار كننده مورد ارزيابي قرار گيردبرنامه هاي آموزشي پس از اجرا در شوراي آموزشي مطرح  - 
  .توسط اعضاي شورا مطالعه و نظرات اصالحي در جلسه آينده مطرح گردد فرم هاي الف و ب - 
 داده شودآموزشي پرسنل آموزش  كليه كالسهايمقرر شد فرمهاي الف و ب و دستورالعمل آن در - 
 . مقرر شد اعضاي شورا مشكالت كالسهاي آموزشي را استخراج در جلسه رابطان آموزشي مطرح نمايند - 
  . مقرر شد دستورالعمل فرم ارزيابي آموزشها تهيه و دراختيار واحدهاي معاونت بهداشتي قرار گيرد -

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :ه تعداد مصوبات اجرا شد
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  17/6/88  : زمان جلسه  - 2  63: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده
  

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
  برنامه آموزش واحد بهداشت دهان ودندان و گسترش رابطين ارزيابي - 

 :مصوبات
  مي باشدساعت موافقت گرديد نحوه ارزشيابي برنامه پره تست و پست تست  

 آن عنوان شدگرديد و مشكالت  يجهت گروه هدف هاي برگزار شده بررس برنامه آثار و عوارض ناشي ازكشيدن دندانهانتايج كالسهاي برگزار شده  - 
  ساعت مورد موافقت قرارگرفت مقرر شد نحوه ارزشيابي به صورت پره تست و پست تست و آزمون عملي مي باشد 

توسط واحدهاي بهداشت حرفه اي ، روان و بيماريهاي غير واگير مورد بررسي قرارگرفت ارائه شده ›› سالمت قلب در محيط كار‹‹ آموزشي  موضوع - 
 و پس از بررسيهاي فرم الف و ب به شورا ارسال گردد پيشنهاد شد اين كتابچه با تفكيك گروه هدف 

جهت گروه هدف مسئولين رابطين مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد اين ) كتاب رابطين ( باليا  اجراي برنامه حمايتهاي موضوع اجتماعي در - 
  . برنامه براي كليه گروههاي هدف و توسط واحد بهداشت روان برنامه ريزي و اجرا شود

  
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :ا نشده تعداد مصوبات اجر
  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  3/6/88  : زمان جلسه  - 2  62: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  انم ترنجي نژادخ

  خانم اعظم اكبرزاده
  

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
  بهداشت حرفه اي برسي متون آموزشي و تعيين نحوه امتياز آنهاارزيابي برنامه آموزشي واحد  - 

 :مصوبات
جهت گروه هدف كاردان وكارشناس بهداشت  56/77ني در محيط كار مورد ارزيابي قرار گرفت و باكسب امتياز برنامه آموزشي اصول ايم - 

ساعت مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد نحوه اجرا به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ و كار عملي باشـد نحـوه    6حرفه اي به مدت 
 ن عملي مي باشد ارزشيابي برنامه پره تست و پست تست و انجام آزمو

جهـت گـروه هـدف     6/76اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار مورد ارزيابي قرار گرفت و بـا كسـب امتيـاز      برنامه آموزشي روشهاي - 
ساعت مورد موافقت قرار گرفت مقرر شد اين برنامه بصورت تئوري وعملي اجرا شـده و   8كاردان و كارشناس بهداشت حرفه اي به مدت 

 با دستگاههاي مختلف به صورت عملي آموزش داده شود نحوه كار 
پمفلت آموزشي پيشگيري از سرطان سينه از خانم ها آسيه بديعي نژاد ، بيتا معماري مقـدم ، محبوبـه فهيمـي ، محدثـه فروتنـي زاده ،       - 

ا توجه به تكراري بودن مجموعه و بررسي شد طبق نظر واحد بهداشت خانواده پمفلت با برنامه كشوري و برنامه سرطان مطابقت ندارد و ب
 مورد موافقت قرار نگرفت  وجود پمفلت هاي متعدد در اين زمينه ،

حضـور خـانم نـامور و     از خانمها نـامور ، خانـدايي   ADHDپمفلت آموزشي اختالالت رفتاري دوره نوجواني و اضطراب و نقش تغذيه در - 
و اصالحاتي در پمفلت انجام شده و مجـدداً در جلسـه   عنوان پمفلت تغيير ،مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد مسئول واحد بهداشت روان

 مطرح شود
 گروه هدف مورد تأييد قرار نگرفت  به علت تكراري بودن و عدم تناسب باعنوان آموزش بهداشت محيط از خانم زهرا منصوري ، - 
 نيازهـاي سيسـتم  از اينكـه موضـوع در حـال حاضـر      مطرح نظر بـه عنوان آموزشي زلزله از خانم زهرا منصوري پس از بررسي در جلسه  - 

  گرفتننمي باشد مورد موافقت قرار 
غير واگير وبهداشت خانواده نظر  يمقرر شد واحدهاي مبارزه با بيماريهاو  عنوان آموزشي سوانح و حوادث از خانم زهرا منصوري بررسي  - 

 خود را در مورد اين متن آموزشي اعالم نمايند 
آموزشي  CDمحتويات و مقر شد پس از بررسي مطرح از آقاي دكتر حميدرضا شهسواري  H1N1 A_آموزشي آنفلوانزاي خوكي عنوان  - 

  نظريه اعالم گردد
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
  
 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  20/5/88  : زمان جلسه  - 2  61: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده
  

  ي آموزشيمسئول شورا
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
 ارزيابي برنامه آموزش آزمايشگاه و بهداشت دهان ودندان  - 

  
 :مصوبات

گـروه هـدف كـاردان و     جهـت  5/69برنامه آموزشي نحوه نمونه گيري ماالريا و تشخيص آن مورد ارزيابي قرار گرفت و با كسب امتيـاز    - 
مقرر شد نحوه اجراي برنامه بصـورت تئـوري و انجـام آزمـايش     . ساعت مورد موافقت قرار گرفت  6كارشناس آزمايشگاه و بهيار به مدت 

 بصورت عملي انجام گردد نحوه ارزشيابي به صورت پره تست و پست تست و انجام آزمون عملي مي باشد 
 6جهت گروه هدف دندانپزشك به مدت  7/72ر دندانپزشكي مورد ارزيابي قرار گرفت و با كسب امتياز كنترل عفونت د‹‹ برنامه آموزشي  - 

ارزشيابي برنامـه بصـورت پـره تسـت و پسـت       باشد وشد نحوه اجراي برنامه بصورت تئوري و عملي ساعت مورد موافقت قرارگرفت مقرر 
  . تست مي باشد

   . روهاي خدماتي نيز برنامه ريزي نمايدمقرر شد اين واحد در آينده جهت آموزش ني - 
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  6/5/88  : زمان جلسه  - 2  60: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : ن جلسهعنوا-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده
  

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 :د مطروحه موار - 
  واحد بيماريهاي واگير، ارزيابي برنامه آموزشي واحد بهداشت روان  - 

 :مصوبات
وزشي نياز سازمان با مكارگاه مقدماتي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر از واحد بهداشت روان مطرح و با توجه به برنامه و محتويات آ - 

و بـا گـروه هـدف پزشـك ، كاردانـان و      ›› يشگيري از سوء مصرف مـواد مخـدر  كارگاه مقدماتي آموزش تربيت مربي در زمينه پ‹‹ عنوان 
 18به مدت  9/86كارشناس بيماريها ، پرستار ، ماما ، بهداشت محيط ، حرفه اي ، و بهداشت خانواده ، آموزش سالمت و با كسب امتياز 

 ساعت مورد موافقت قرار گرفت 
 و پست تست باشد همچنين سه ماهه بعد نيز آزمون از فراگيران دريافت خواهد شد مقرر شد ارزشيابي اين برنامه به صورت پره تست  - 
 را كسب نمود  6/74ساعت مصوب و امتياز  4برنامه آموزشي زئونوز جهت گروه هدف پزشكان كاشان و آران و بيدگل به مدت  - 
انم ميرزايي در جلسه مطرح و توسـط دبيـر شـورا    جزوه آموزشي پيشگيري از اعتياد در خانواده تهيه شده توسط خانم دكتر اخباري و خ - 

بزرگتر باشد، رفـرنس منـابع    Fontبراي عموم مردم خالصه تر و ساده تر باشد بطوريكه حاوي عكس و مطالب مهم نيز با : پيشنهاد شد 
  بايستي ذكر شود ، باتوجه به نياز سيستم براي مربيان مدارس نيز تهيه شود 

 ينامضاء حاضر  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  9/4/88  : زمان جلسه  - 2  59: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

 :موارد مطروحه  - 
  ، خانواده، آزمايشگاه  محيط هاي ارزيابي برنامه آموزشي واحد - 

 :مصوبات
جهـت گـروه هـدف     86/74ر دوران سالمندي از واحد بهداشت خانواده مورد ارزيابي قرارگرفت و باكسب امتيـاز  برنامه آموزشي تغذيه د - 

مقرر شد اين برنامه بصـورت كارگـاهي و در سـه    . ساعت مورد موافقت قرارگرفت  6پرسنل بهداشت خانواده و بيماريها به مدت  –بهورز 
تغذيه سالمندان در سـالمت و بيمـاري مـورد اسـتفاده      سرفصلهاي كتاب ن مقررشدآگاهي ، نگرشي ، عملكردي اجرا شود همچني حيطه

  قرار گيرد 
 8/84سـاعت و امتيـاز    6برنامه نحوه نمونه گيري وانجام آزمايشات التور جهت گروه هدف كاردان وكارشناس علوم آزمايشگاهي به مدت  - 

 كسب نمود را 
شت محيط مورد ارزيابي قرار گرفت مقـرر شـد پـس از تكميـل طـرح درس و متـون       حد بهداابرنامه آموزشي خشكسالي و اثرات آن از و - 

 آموزشي در جلسات آينده مجدداً مطرح گردد 
ساعت  3هدف كاردان وكارشناسان بيماريها وماماهاي روستايي به مدت  ه آموزش دستورالعمل جديد شناسنامه سالمت جهت گروهمبرنا - 

 كسب نمود را 2/80و امتياز 
ي آموزش مداوم مورد بررسي قرار گرفت و آموزشهاي مورد نياز گروه هدف شاغل در سيستم انتخاب شـد تـا بـه اطـالع كليـه      برنامه ها - 

  . همكاران در مراكز بهداشتي درماني رسانده شود
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  2/4/88  : زمان جلسه  - 2  58: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  خانم حميده غفاريان

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اعظم اكبرزاده

  وراي آموزشيمسئول ش
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

  مربي مركز آموزش بهورزي
 :موارد مطروحه  - 
  ارزيابي برنامه آموزشي واحد بهداشت حرفه اي ، آزمايشگاه بررسي متون آموزشي و نحوه امتياز آنها  -

 :مصوبات
 ودن طرح درس و برنامه كالس در جلسه بعدي مطرح گردد برنامه آموزشي نحوه نمونه گيري و انجام آزمايشات التور به علت آماده نب - 
سـاعت موافقـت    6بمـدت   6/80برنامه آموزش قانون كار وقوانين جزايي جهت گروه هدف كاردان وكارشناس حرفه اي و با كسب امتياز - 

 . گرديد
پست تست و نحـوه سـواالت كـاربردي    مقرر گرديد نحوه اجرا بصورت پرسش و پاسخ وكارگروهي باشد نحوه ارزشيابي برنامه پره تست و  - 

 مي باشد 
 د ومقرر شد از مجموعه قوانين جزايي كار قوانيني كه بيشتر با آن در ارتباط هستند آموزش داده ش - 
نامه آموزشي قانون ربرنامه اصول ايمني در محيط كار براي گروه هدف كاردان وكارشناس حرفه اي مورد بررسي قرار گرفت مقرر شد در ب - 

برنامه استخراج شده و طبق نياز سنجي انجام شده در جلسه بعدي ايـن برنامـه    اين وانين جزايي آزمون برگزار شده و نياز سنجيكار و ق
 بررسي گردد 

 مجموعه آموزشي پيشگيري از اعتياد در خانواده جهت پرسنل خانواده و عموم مردم ازخانم دكتر اخباري بررسي شد - 
 مشخص گردد مقرر شد فهرست مطالب و منابع   - 
 رفرانس آن مشخص گردد . شود الصه تر باشد نكات كليدي برجسته جهت عموم مردم جزوه آموزش خ - 
 آموزش جهت مربيان مدارس ومديران نيز ارسال شود جزوهمقرر شد اين  - 

  
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  26/3/88  : زمان جلسه  - 2  57: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر مسعود دهقاني 
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  مربي مركز آموزش بهورزي
 :موارد مطروحه  - 
   ارزيابي برنامه آموزشي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير و واحد بهداشت دهان ودندان و بهداشت خانواده - 

 :مصوبات
برنامه آموزشي بيماريهاي پيشگيري از بروز بتا تاالسمي ماژور توسط كاردانان مراكز روستايي به بهورزان آموزش داده شـود و ارزشـيابي    - 

 . بصورت پيش آزمون و پس آزمون در مراكز روستايي انجام شود 
ان آن جهت گروه هدف پزشك ، كاردان و كارشـناس بيماريهـا و   برنامه آثار و عوارض ناشي از كشيدن دندانها در كودكان و روشهاي درم - 

 ساعت موافقت گرديد 6بمدت  55/83كاردان وكارشناس خانواده ، بهيار ، بهورز ، ماما و باكسب امتياز 
ه بـراي گـرو  نحوه تشخيص پوسيدگي و بيماريهاي دهان ودندان و فرمهاي ارجاع دندانپزشكي يـك برنامـه آموزشـي     جهت پيشنهاد شد - 

  اجرا گردد 2هدفهاي عنوان شده در بند 
در سايت كامپيوتر دانشگاه اجرا گردد كتبي آزمون بصورت  جهت كليه كاركنان دانشگاهعنوان بهداشت باروري به مناسبت هفته جمعيت  - 
ص گـردد ، و بـراي   حتماً فهرست داشته باشد ، رفرانس آن مشخمتن مذكور پيشنهاد شد  بهداشت باروري پس از بررسي جزوه آموزشي - 

 درنظر گرفته شد آموزشي ساعت 12ضمناً براي اين جزوه آموزشي . شود  گذاريستاره  تفكيك و مطالعه آقايان و خانمها بصورت مجزا
كتبي براي گروه كارشناسان آموزش دهنـده  آزمون  روزه و 2آموزشي  كالسبصورت كتاب روانشناسي يادگيري و آموزش دوره آموزشي  - 

  ساعت مصوب شد 30مدت  در ستاد به
  
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  19/3/88  : زمان جلسه  - 2  56: شماره جلسه-1
  ي آموزشي شورا: عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر حسين ياوري تبار
  خانم حميده غفاريان

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اعظم اكبرزاده

  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  مربي مركز آموزش بهورزي
 :موارد مطروحه  - 
  ري و مبارزه با بيماريهاي واگير و واحد بهداشت دهان ودندانارزيابي برنامه آموزشي واحد پيشگي -

 :مصوبات
برنامه آموزشي بيماريهاي پيشگيري از بروز بتا تاالسمي ماژور جهت گروه هدف كاردان وكارشناس بيماريها بهداشت خانواده و بـا كسـب    - 

 موافقت گرديد ساعت  6بمدت   77 /25امتياز 
 آگاهي و عملكردي كار شود و ارزشيابي برنامه بصورت پيش آزمون و پس آزمون در ماه تير اجرا شود مقرر شد اين برنامه روي حيطه  - 
 روش اجراي كالس بصورت كيس سخنراني و كارگروهي انجام خواهد شد  - 
لسه بعدي اجراي اين برنامه جهت گروه هدف بهورز پس از تبادل نظر اعضاي شورا بصورت غير حضوري و يا ساعات آموزشي كمتر در ج - 

 طرح گردد
برنامه آثار و عوارض ناشي از كشيدن دندانهاي شيري و دائمي در كودكان و روشهاي درمان آن بعلت نبـودن طـرح درس و جـزوه هـاي      - 

 . آموزشي به جلسه بعد موكول شد 
  
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :نشده تعداد مصوبات اجرا 

  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  5/3/88  : زمان جلسه  - 2  55: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر مسعود دهقاني 
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  اريانخانم حميده غف
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  مربي مركز آموزش بهورزي
 :موارد مطروحه  - 
  ارزيابي برنامه آموزشي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير - 

 :مصوبات
  موافقت گرديد 5/78ساعت با كسب امتياز  6قله از آب و غذا جهت گروه هدف پزشك بمدت برنامه آموزشي بيماريهاي منت - 
 مقرر شد برنامه روي حيطه آگاهي و عملكردي كار شود و ارزشيابي برنامه بصورت پيش آزمون و پس آزمون انجام مي شود - 
 عقيل اجرا گردد  خرداد ماه در مركز مسلم بن 31و 30مقررشد برنامه بصورت اضطراري در تاريخهاي  - 
ين برنامه هاي حمايتهاي رواني اجتماعي در باليا از واحد بهداشت روان و آشنايي با روشهاي نـوين كيفـي آب علـت عـدم حضـور رابطـ       - 

 آموزشي واحدهاي مربوطه به جلسات بعدي موكول شد 
  
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :اد مصوبات اجرا نشده تعد

  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  9/2/88  : زمان جلسه  - 2  54: شماره جلسه-1
  آموزشي  شوراي :عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر مسعود دهقاني 
  رآقاي دكتر حسين ياوري تبا

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  مربي مركز آموزش بهورزي
 :موارد مطروحه  - 
  متياز آنها  ارزيابي برنامه آموزشي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ، بررسي متون آموزشي و نحوه ا - 

 :مصوبات
 سـاعت  3محيط و حرفه اي به مدت زمان بهداشت بيماريها ، مبارزه با كاردان،جهت گروه هدف بهورز»  بيماريهاي منتقله از غذا « برنامه آموزشي - 

برنامه بصـورت پـيش آزمـون و    د و ارزشيابي بر وسخنراني، كار گروهي اجرا ش ،بصورت بارش افكارفوق مه موافقت شد مقررشد برنا 54تياز باكسب ام
 . پس آزمون بعد از سه ماه انجام مي شود

بـدليل عـدم حضـور رابطـين آموزشـي      اجراي برنامه هاي سالمت جوانان ، حمايت رواني اجتماعي در باليا ، آشنايي با روش نوين كنتـرل كيفـي آب    - 
 . واحدهاي مربوطه به سه ماهه دوم موكول شد

 امتياز تعلق گرفت  5/0از خانم مهندس » وليه براي سالمندان مراقبتهاي ا« برنامه آموزشي  - 
  امتياز تغلق گرفت  5/0ازخانم واثقي » سرطان پستان « برنامه آموزشي  - 

   
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››هصورتجلس ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  7/2/88  :زمان جلسه-2  53: شماره جلسه-1
  رابطان آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  )واگير(پيشگيري و مبارزه با بيماريها   آقاي جواد رجبي

  )غير واگير(ا پيشگيري و مبارزه با بيماريه  آقاي سيد مهرداد جزايري
  آمار  آقاي محسن جعفري

  دهان و دندان  آقاي دكتر علي ژاله خواه
  بهداشت محيط  آقاي جواد سلماني

  آموزش سالمت  خانم محبوبه اعالني
  بهداشت روان  خانم دكتر مرضيه اخباري

 امور مالي خانم زهرا جاللي
  گسترش  خانم مريم اسماعيلي
  سبهداشت مدار  خانم شهناز خاندايي
  بهداشت حرفه اي  خانم مرضيه صدف

  خانواده  خانم ليلي مهندس مجرد
  امور اداري  خانم زهرا ايلياتي

 آزمايشگاه  خانم سمانه مهربان نواز
  بهورزي  خانم اعظم اكبرزاده

 :موارد مطروحه
 بيان اهداف اجراي برنامه رابطان آموزشي - 
 شرح وظايف كميته اجرايي آموزشي دانشگاه - 
 ت جلسات كميته اجرايي دانشگاهبيان مصوبا - 
  نيازسنجي آموزشي 4طرح مشكالت فرمهاي شماره  - 

 :مصوبات
 . صورتجلسه كميته اجرايي آموزش هيچگونه دوره آموزشي بدون بررسي وتأييد كميته مذكور برگزار نگردد 6مقررشد با توجه به بند    - 
 . طان آموزشي صورت گيردهرگونه برقراري ارتباط در زمينه آموزش كاركنان فقط با راب - 
 . برنامه ريزي مدوني از جلسات رابطين تنظيم ، تا اين جلسات بصورت مستمر ادامه يابد - 
 .ارائه نمايند  4براي جلسه آينده قرار شد رابطان آموزشي نظرات خود را در مورد شرح وظايف رابط آموزشي و اصالح فرم  - 
 . .ين به واحد ذيربط منتقل گرددكليه مطالب ارائه شده در اين جلسات توسط رابط - 
 . دبير جلسه نيز براي جلسه آينده مشخص شود - 
ي نيروها نظر به اينكه مقرر گرديده گواهي كاركنان بصورت الكترونيكي باشد پيشنهاد شد در اين زمينه بررسي الزم صورت گيرد تا ليستي از گواهيها - 

 .كميته اجرايي آموزش منعكس گردد به ايشان ارائه گردد و نظرات رابطان جمع آوري تا به 
  .ابالغ كليه رابطين آموزشي صادر شود  - 

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  

  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: لسه مكان ج - 3  6/2/88  : زمان جلسه  - 2  52: شماره جلسه-1
  آموزشي  شوراي: عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر مسعود دهقاني 
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  عضو شوراي آموزشي 
  يعضو شوراي آموزش

  عضو شوراي آموزشي
  مربي مركز آموزش بهورزي

 :موارد مطروحه 
  )واگير(  يارزيابي برنامه هاي آموزشي واحد بهداشت خانواده و بيماريها - 

 :مصوبات
دو  مقررشد ايـن برنامـه در  .  گرديدموافقت  امتياز 92جهت گروه هدف كارشناسان ستادي با كسب  »مديريت استرس و آلزايمر« برنامه آموزشي  - 

 ساعت اجرا و بعد از شش ماه ارزيابي براي پرسنل محيطي اجرا گردد 10روز به مدت زمان 
و ارزيابي برنامه براساس پيش آزمون و پس آزمـون و  انجام و سطح شركت كنندگان سنجيده مي شود   GHQقبل از اجراي برنامه آزمون تخصصي  - 

 كارعملي خواهد بود 
ساعت اجرا  2برنامه در  گرديد اينموافقت شد مقرر امتياز  77هت گروه هدف كاردان و كارشناسان بيماريها با كسب برنامه آموزشي بيماري ماالريا ج - 

  د همچنين ارزشيابي برنامه براساس پيش آزمون و پس آزمون و كارعملي خواهد بود نو كاردانان مطالب را به بهورزان انتقال ده
   

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : كل مصوبات  تعداد

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  - 3  1/2/88  : زمان جلسه  - 2  51: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  تر مسعود دهقاني آقاي دك
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  مربي مركز آموزش بهورزي
 :  موارد مطروحه  - 
  ، بهداشت خانواده ، آموزش سالمت ، بهداشت روان ارزيابي برنامه هاي آموزشي واحد بهداشت محيط - 

 :مصوبات
امتياز براي گروه هدف كاردان وكارشناس بهداشت محيط كاشان  71با كسب  » و سموم گندزداها و ضد عفوني كنند هاكاربرد « آموزشيبرنامه  - 

توسط واحد بهداشـت  ) ساعت عملي  6ساعت تئوري و  2(وز و در دو ر ساعت 8بمدت  مقررشد اين برنامه در ارديبهشت ماه و آران وبيدگل مصوب و
 ضمناً ارزشيابي كارگاه مذكور به شيوه پيش آزمون ، پس آزمون ، عملي ،كارگروهي مي باشد محيط برگزار گردد

 و مقـرر  مصـوب وكارشناس خـانواده  كاردان و ماماها  ، پزشكانامتيازبراي گروه هدف   57با كسب»  مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران« آموزشيبرنامه 
در خرداد ماه اجرا شود و پزشكان مراكز روستايي تغييرات چاپ چهارم را بـه بهـورزان در جلسـات     )ساعت 2(به مدت  شد اين برنامه بصورت عملي و كارگروهي

  .س آزمون و كارعملي مي باشدبصورت پيش آزمون ، پ آن ارزيابي ومذكور به شيوه كارگروهي  برنامهنحوه اجرا . داخلي مطرح كنند
در قـرر شـد ايـن برنامـه     ممجريـان طـرح در ارديبهشـت مـاه مصـوب و      امتياز براي  82با كسب  »  اختالالت شايع روانپزشكي«  آموزشي برنامه - 

 . كارعملي خواهد بودارزيابي كارگاه مذكور به شيوه پيش آزمون ، پس آزمون و  .كيس و بحث و كارگروهي اجرا شود ارائهبصورت ارديبهشت ماه 
ايـن برنامـه بصـورت عملـي و      قـرر شـد  ممصـوب و  امتيـاز   2/77با كسب ه اند را گزارش كرد HBMبراي افرادي كه مدل  يابي اجتماعيبازار برنامه   -      
در صـورت ارائـه   . ي مـي باشـد   ضمناً ارزشيابي كارگاه مذكور به شيوه پيش آزمون و پـس آزمـون ، عملـ    اجرا شود اواخر ارديبهشت ماه در گروهيكار

  . گزارش گواهي صادر خواهد شد
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
  
 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  بهداشتي معاونت: مكان جلسه  - 3  25/1/88  : زمان جلسه  - 2  50: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه-4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر مسعود دهقاني 
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم حميده غفاريان
  خانم ترنجي نژاد
  خانم زهره رجبي

  خانم اعظم اكبرزاده

  قائم مقام معاون بهداشتي
  عضو شوراي آموزشي 

  وزشيعضو شوراي آم
  عضو شوراي آموزشي

  مدير مركز آموزش بهورزي و مسئول شوراي آموزشي
  مربي مركز آموزش بهورزي

 وبيان نحوه ارزيابي آموزشتوجيه دستورالعمل فرم ارزيابي برنامه هاي آموزشي :  موارد مطروحه  - 
  بررسي متون آموزشي ارسال شده - 

 :مصوبات
 با توجه به نياز كارشناسـان سـتادي و مربيـان بـه     وم در خصوص برگزاري كارگاههاي مختلف ستادي مطرح نامه آقاي دكتر سمير ايار از دانشگاه ايال - 

 تصميم گيري صورت گيرد  براين اساسسرفصلهاي آموزشي مدرس دريافت تا در جلسه آينده  ، مقرر گرديدمهارت آموزي  روشهاي
 . ال مي شود مانند ساير گروههاي هدف در شوراي آموزشي مطرح گرددنيازهاي آموزشي پزشكان كه به آموزش مداوم نيز ارس شدمقرر  - 
 نظر به اهميت توانمند سازي كارشناسان ستادي و مديران در راستاي اهداف سازمان مقررشد نيازهاي آموزشي در ايـن زمينـه از واحـدهاي سـتادي     - 

 پيگيري الزم صورت گيرد  آموزشي برنامه منظم دريافت تا نسبت به اجراي
 دريافت نمودامتياز  7/0مطرح و در جلسه  خانم كبري ياوري تبارتهيه شده توسط  مشاوره قبل از ازدواج آموزشي متن - 
 .دريافت نمودامتياز  7/1در جلسه مطرح و آقاي احمدرضا عمراني تهيه شده توسط  مختلف در شكوفايي و نو آوري  لتأثيرعوامآموزشي  متن  - 
  . قبل امتياز تعلق نگرفت  سالعلت تخصيص امتياز در ه رداري بمتن آموزشي ورزش در دوران بابه  - 

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  
  

  
            

   
  

  


