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  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  خانم اعالني

  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  آموزشيمسئول شوراي 
  شوراي آموزشيعضو 

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

   ارزيابي جزوات آموزشي :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 

در مورد مشكالت موجود در زمينه صدورگواهي تدريس پرسنل مباحثي از طرف خانم رجبي مطرح و مقـرر شـد دسـتورالعمل گـواهي      - 
  .اء مطالعه و دستورالعمل آن جهت كاركنان معاونت بهداشتي معادل سازي شودتدريس هيئت علمي توسط اعض

 - CD ل داده شديجهت بررسي به خانم رجبي تحو»  آلودگي هوا « هاي آموزشي خانم بخشنده فر و آقاي فتحي مقدم در مورد.  

دكتر ياوري تبار و خانم رجبـي  تهيه شده توسط خانم صدف مقرر شد توسط آقاي  » بهداشت حرفه اي در منزل « جزوه آموزشي - 
 .نيز بررسي و نتيجه نهايي به فرد اعالم شود

. عنايت به اينكه ايشان بدون هماهنگي با شورا اقدام به تكثيـر نمـوده اسـت    بااعضاء  جزوه آموزشي آقاي محبوبي پس ازبررسي توسط - 
 .را كسب نمود 
 .را كسب نمود 

تهيه شده توسط خانم رجبي پس از بررسي مقرر شد ضمن ساده تر كردن جزوه اقدام بـه  »  قواعد طراحي سئوال« جزوه آموزشي  - 
 .تكثير جهت كارشناسان ستادي بنمايد

ه توسط واحد بهداشت روان بررسي شده مقرر گرديده باتوجـه بـه موضـوع    از آقاي آقاجانزاد»  پدران و كودكان« موضوع آموزشي  - 
 .پيشنهادي واحد بهداشت روان اقدام شود و سرفصل ها را براين اساس تهيه و جزوه آموزشي را ارائه نمايد

ظرسـنجي انجـام شـده از    از خانم ها ترنجي نژاد و دكتر افسانه قلي پور باتوجه به نتايج ن»  راهنماي تغذيه تكميلي« جزوه آموزشي  - 
گروه هدف و ارتقاء شاخص در زمينه بهبود رشد كودكان داراي اختالل رشد مصوب شد ارزش غـذايي هـر دسـتور غـذايي را مشـخص      

 .نمايند و سپس جهت چاپ و تكثير اقدام گردد
 .از خانم ها مشهدي و عبيري پس از بررسي جهت چاپ تائيد شد » زردي يا يرقان نوزادان « پمفلت - 
 .از آقاي مجيد موجودي باتوجه به نيازسنجي واحد مربوطه موافقت نشد»  كم كاري تيروئيدي در نوزادان« موضوع آموزشي  - 
 

  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 

   :تعداد متون رد شده 
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  : جلسه حاضرين در
  سمت نام خانوادگي نام و

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده

  مسئول شوراي آموزشي
  شوراي آموزشيعضو 
  شوراي آموزشيعضو 

  عضو شوراي آموزشي
  ارزيابي جزوات آموزشي :موارد مطروحه

  :مصوبات 
بررسي و مقرر شد ، رنگ زمينه پمفلت تغييـر كـرده و پـس از چـاپ و توزيـع توسـط آمـوزش         »بيماريهاي چشمي در نوزادان و كودكان «  پمفلت * 

 بهداشت ارزيابي و نتايج آن به شورا ارائه گردد
  ساعت مصوب گرديد 

از آقاي نخودكار و خانم دكتر اخباري مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شـد توسـط آمـوزش بهداشـت نتـايج ارزيـابي از مراكـز         »تغذيه سالمت « پمفلت  * 
  استخراج و به كميته ارائه شود

از خانمها فاطمه واثقي ، اعظم مديحي ، زهرا نخي مقرر گرديد براي ارزيابي نهايي توسط پرسـنل محيطـي بـه مراكـز      »روز ملي سالمت زنان « گاهنامه  -
  ارسال شود

 در تهران برگزار گرديد اين برنامه در شورا مطرح و مصوب گرديد 
 .ب نخواهد شدمقرر گرديد تمام افراد جهت حضور در برنامه هاي خارج از شهرستان قبالً با رابط آموزشي هماهنگ گردد در غير اينصورت امتياز كالس محسو -
واقدامات مرتبط با آن از آقاي فتحي مقدم و خانم بخشنده فر توسط خانم غفاريان بررسي و در شورا مطرح آموزشي اضطرارهاي آلودگي هوا  CDمقرر گرديد  -

 .گردد
 از خانم رجبي توسط خانمها ترنجي نژاد و غفاريان خوانده و نظر ايشان به شورا اعالم گردد »قواعد طراحي سوال « متن آموزشي  - 
 ها مشهدي و ليال عبيري در شورا مطرح و جهت بررسي بيشتر به خانم غفاريان تحويل گرديد از خانم »زردي در كودكان « پمفلت آموزشي  - 
 مقرر شد چك ليست ارزيابي كالس آموزشي اجرا شده توسط خانم ترنجي تهيه و به شورا ارائه شود - 
 رسال گرددمقرر شد نواقص متون آموزشي تايپ و ازطريق دبير شورا يامعاون محترم بهداشتي به واحد مربوطه ا - 
 مقرر شد ليستي از مصوبات شورا كه نياز است واحد ها بدانند توسط خانم ترنجي تفكيك و سپس به واحدها ارسال گردد - 
 فرمت ارزيابي پمفلت پس از بررسي به واحدها ارسال شود - 

 ي متون آموزشي توسط گروه هدف و پرسنل اختصاص يابدنمره كاربرد مجموعه آموزشي به نتايج حاصله ارزياب% 
در مركـز  برنامه هاي آموزش مداوم مورد بررسي قرار گرفته و آموزشهاي مورد نياز گروه هدف شامل در سيستم انتخـاب شـده تـا بـه اطـالع كليـه همكـاران         - 

 بهداشتي رسانده شود
 رار گرفت و مورد موافقت قرار نگرفتازمجموعه پنج برنامه آموزش مداوم دندانپزشكان مورد بررسي ق - 

  گروه هدف عنوان مورخ
  ماما –پزشك   كارگاه تشخيص و درمان اختالالت رشد در كودكان و نوجوانان  
  پزشك  كارگاه آموزشي پيشگيري ، تشخيص و درمان بيماريهاي قلبي عروقي  
  ماما –پزشك  ويژه پزشكان عمومي  

  پرستار - ماما –پزشك   كنفرانس علمي يك روزه تروماي هسته اي  
  ماما –پزشك   كنفرانس علمي يك روزه كاهش مرگ و مير مادران باردار  

  
  



 
  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات

  : تعداد كل مصوبات 
  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

   :تعداد متون بررسي شده 
   :تعداد متون رد شده 
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  : جلسه حاضرين در
  سمت نام خانوادگي نام و

  آقاي دكتر دهقاني
  خانم رجبي

  خانم ترنجي نژاد
  اريانخانم غف

  خانم اعالني
  خانم اكبرزاده
  خانم ايلياتي
  خانم صدف

  قائم مقام معاون بهداشتي
  مسئول شوراي آموزشي

  شوراي آموزشيعضو 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  آموزشي رابط
  رابط آموزشي

  جزوات آموزشي بررسي و  امور اداري واحدارزيابي برنامه هاي آموزش واحد بهداشت حرفه اي ،  :موارد مطروحه 

  :مصوبات 
ورا مورد بررسي قرار گرفت مقرر گرديد پس از انجام هماهنگي هاي الزم برنامه و نحوه اجراي برنامه و طرح درس بطور كامل تحويل ش ساعت 

 .شود
هماهنگي اجراي برنامـه هـاي تشـكيالت بهداشـت حرفـه اي و پـايش و نظـارت بـر عملكـرد  «  همايش كشوري* 

  .دانشگاه بصورت كارگروهي اجرا گردد EDCساعت در اسفند ماه در سالن  
جهت گروه هدف كارشناسان ستادي مطرح و مقرر شد هزينـه   »توانمندسازي كاركنان در حوزه سالمت « وان برنامه آموزشي عن* 

  .كتاب شرايط ثبت نام و نحوه اجرا توسط خانم اعالني پيگيري و جهت اجراي برنامه در سال آينده برنامه ريزي هاي الزم انجام شود
از آقايان دكتر مرتضي پنجه شاهي و اميرحسين نمديان پس از بررسي پمفلت  »ادان و كودكان بيماريهاي چشمي در نوز« پمفلت  -

  .اصالحات الزم انجام شده و تحويل شورا گردد

از خانم رجبي در جلسه مطرح و مقرر شد باتوجه به نياز و ضرورت آن و همچنـين مصـوبه    »قواعد طراحي سئوال « جزوه آموزشي  - 
 .اين جزوه تهيه گرددشوراي رابطان آموزشي 

از آقاي محبوبي ويژه كاركنان مراكـز بهداشـتي درمـاني مقـرر شـد از واحـد        »مقابله با آلودگي پديكلوزيس « راهنماي آموزش  - 
 .بهداشت مدارس نظرخواهي گردد

 .آموزشي نمايند مقرر گرديد واحدها ، آموزشهاي مرتبط با واحد و واحد مرتبط با برنامه را فهرست وار اعالم و تحويل شوراي - 
 .مقرر گرديد جهت هماهنگي برنامه هاي آموزشي جلسه اي با آقاي دكتر الماسي و آقاي دكتر يوسفيان گذاشته شود - 

  
 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات

  : تعداد كل مصوبات 
  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 
   :تعداد متون رد شده 
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  : جلسه حاضرين در
  سمت نام خانوادگي نام و

  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده
  خانم اعالني

  شوراي آموزشيعضو 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  جزوات آموزشي بررسي آموزش بهداشت و واحد ارزيابي برنامه هاي آموزش واحد بهداشت حرفه اي ،  :رد مطروحه موا

  :مصوبات 

 .ر گرفت مقرر گرديد اين برنامه در دو روز براي هر گروه اجرا و كار گروهي نيز در پايان برنامه قرار            داده شودمورد موافقت قرا 
 » اصول طراحي بسيج هاي اطالع رساني آموزشي و تدوين پيام براي ترويج برنامه هاي سـلالمت « برنامه آموزشي * 

  .مورد موافقت قرار گرفت 

  .ساعت عملي آموزشي را از كالس خشكسالي دريافت نمودند 

  از خانم زينب باقري  » راهكارهاي مقابله و پيشگيري از خشكسالي«  - 

  يان اميد رضا حمامي زاده و احسان زارعي از آقا» و بهداشت محيط  خشكسالي«  - 

  از آقاي عباس شيرين و خانم ناهيد رئيسي » و راهكارهاي مقابله با آن  خشكسالي آمار«  - 

  از آقاي اعتصام و خانم ها خاتمي و دالل زاده»  خشكسالي «پاورپوينت  - 

آقايي از آقاي اللهيار »اي بهداشتي عوامل زيان آور محيط كار در مشاغل صافكاري ، نقاشي و توصيه ه«  متن آموزشي - 

 .مقرر شد مطالب ساده تر و روان تر نوشته و ساير اطالعات انجام شود

عنوان آموزشي آشنايي با بيماريهاي چشمي قابل پيشگيري در كودكان از آقاي دكتر پنجه شاهي ، آقاي نمـديان پـس از بررسـي مقـرر      - 

  . اني در سيستم پمفلت تهيه گرددگرديد به دليل نبودن چنين عنو

  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات

  : تعداد كل مصوبات 
  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 
   :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  هداشتي معاونت ب: مكان جلسه  - 3  25/8/89:زمان جلسه-2   86 :شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم اكبرزاده
  خانم اعالني

  خانم ترنجي نژاد
  خانم صدف

  آقاي سلماني
  آقاي رجبي

  خانم غفاريان  :غائبين در جلسه 

  مسئول شوراي آموزشي
  آموزشيعضو شوراي 

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

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

  ارسواحد بيماريهاي واگير ، واحد بهداشت محيط و بهداشت مد, ارزيابي برنامه هاي آموزشي واحد بهداشت حرفه اي  :موارد مطروحه 

  :مصوبات 
جهت گروه هدف بهورز ، بهيار ، مبارزه با بيماريها ، ماما ، بهداشت خانواده ،  »بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن «  برنامه آموزشي* 

ني كه واكسيناسيون را انجام مي دهند اجرا شـود و اجـراي برنامـه بصـورت تئـوري و      مورد موافقت قرار گرفت مقرر گرديد برنامه جهت كسا 
 .دشعملي خواهد  و ملي خواهد بود و ارزشيابي برنامه بصورت تئوريعمشاهده كار 

  .اجرا گردد  آذر ماه كه معاينات دوره اي را انجام مي دهند در ان طب كارپزشك فقط براي  »بيماريهاي شايع شغلي « برنامه آموزشي * 
ايـن   مقـرر گرديـد  . در اين روزها از مرخصي استحقاقي اسـتفاده نماينـد   و مقرر شد مشمولين اين برنامه هزينه كالس را پرداخت نموده •

 . راي ساير پزشكان نيز برنامه ريزي شودبرنامه ب
 

سرفصلها مقرر گرديد درجلسـه بعـدي    بدليل كامل نبودن »بيماريهاي ناشي از كار در كشاورزي و قاليبافان« برنامه آموزشي  •
 .مطرح شود

  
جهت گروه هدف كاردان و كارشناس خانواده ، بيماريهـا ، مامـا ،    »شناخت پرتوها و آسيب هاي ناشي از آن « برنامه آموزشي  •

 .موافقت قرار گرفت  دمور 
جهت گـروه  » بررسي ارزيابي مناطق آسيب ديده از برنامه هاي هماهنگ شده با معاونت درمان«  برنامه آموزشي •

 .هدف بهورز و بهيار تصويب گرديد
جهت گـروه هـدف پزشـك    » ض ديابتكنفرانس يك روزه كنترل و پيشگيري از عوار«از مجموع برنامه هاي آموزش مداوم  •

 .مورد تصويب قرار گرفت
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 
   :تعداد متون رد شده 
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  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان
  خانم اعالني

  خانم بخشنده فر
  آقاي سلماني
  آقاي زارعي 

  آقاي دكتر فرجي
  آقاي دكتر ژاله خواه

  ي آموزشيمسئول شورا
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
  عضو شوراي آموزشي

  مسئول برنامه بهداشت آب 
  نماينده واحد بهداشت محيط

  كارشناس واحد بهداشت محيط
  مسئول واحد بهداشت دهان ودندان
  نماينده واحد بهداشت دهان ودندان

  واحد بهداشت محيط ، واحد بهداشت دهان ودندانارزيابي برنامه هاي آموزشي  :موارد مطروحه 

 :مصوبات
رنامـه بصـورت تئـوري و    مورد موافقت قرارگرفت مقرر شد برنامه و سرفصل را تا جلسه بعـدي تحويـل شـوراي آموزشـي نماينـد و اجـراي ب       

. كارگروهي باشد و ارزشيابي آن بصورت تئوري و عملي خواهد بود مقرر شد طرح درس كامل و برنامه قبل از اجرا تحويل شوراي آموزشي شود
مورد موافقت قرار گرفت مقرر شد برنامه از طرح درس جداگانه جهت گـروه هـدف پزشـك و سـاير كارشناسـان نوشـته شـود و سرفصـلهاي          

پيشگيري و آموزش براي كارشناسان و پيشگيري و درمان براي پزشك در نظر گرفته شود مقرر گرديد جهت گروه هدف ستادي مـرتبط نيـز   
 .گروههاي هدف اضافه شود و بهبررسي 

 .مقرر شد طرح درس ها و برنامه كامل تحويل شود •
 .ساعت بصورت غيرحضوري پيشنهاد شد 
شد پيشنهاد شد تا به روشهاي ديگر اجرا شود با توجه به اينكه اين برنامه به دليل اهميت آن بصورت غيرحضوري پاسخگوي نيازها نمي با •

نيز استفاده نمايند به همين دليل مقرر شـد در   HBMتا اثربخشي بيشتري داشته باشد و براي رسيدن به اين هدف مي تواند از فرمول 
ع معضالت فعلي برنامه پس همچنين پيشنهاد شد براي رف. جلسات آينده همراه با برنامه ريزي كاربري تر اين برنامه در شورا مطرح شود

 .برنامه ريزي اجرا شود ماندها نشستي با مديران
اعتراض داشتند ضمن حضـور ايشـان در جلسـه مقـرر شـد مـتن پمفلـت را         »خشكسالي« نظر به اينكه آقاي زارعي در مورد پمفلت  •

 .بازنگري و اصالحات انجام شده و تحويل شوراي آموزشي نمايند
مورد بررسي قرار گرفتند و آموزشهاي مورد نياز گروه هدف شاغل در سيستم به شرح ذيل مصوب شـد تـا بـه    برنامه هاي آموزش مداوم  •

 . اطالع كليه همكاران در مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي رسانده شود
به عنوان آموزش ضمن خدمت  الزم بذكر است برنامه هاي آموزش مداوم دندانپزشكي به دليل اينكه در راستاي اهداف سيستم نمي باشد •

 .محسوب نمي شود
 .  مورد موافقت قرار گرفت) ساعت 

  

 امضاء حاضرين :وضعيت مصوبات

  : تعداد كل مصوبات 
  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 
   :د شده تعداد متون ر

  
            

   
  



  »صورتجلسه« 
  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  -3 14/7/89  :زمان جلسه-2  84:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي:  عنوان جلسه -4

  :حاضرين در جلسه
  سمت نام ونام خانوادگي

  دكتر حسن افضلي
  دكتر مسعود دهقاني

  آقاي ابوالفضل فالح زاده
  خانم زهره رجبي

  قاي دكتر حسين ياوري تبارآ
  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان

  معاون بهداشتي
  قائم مقام معاون بهداشتي

  مسئول امور مالي 
  دبير شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
  موزشي ونحوه بررسي توليدات آموزشيطرح مشكالت موجود در زمينه توليدات آموزشي ، وگزارش جلسات شوراي آ:موارد مطروحه 

  :مصوبات 
جهت افزايش كيفيت توليدات آموزشي و نظريه اهميت آن درآموزش جامعه و هزينه هايي كه در سيسـتم صـرف مـي شـود الزم اسـت       •

 شوراي آموزشي ، امور مالي و واحدهاي ستادي بيشتر هماهنگ باشند 
 هنامه و بنر در توليد انبوه به شوراي آموزشي ارجاع داده شود كليه متون آموزشي و توليدات آموزشي از جمله گا •
شوراي آموزشي مبني ) فرم ب (امور مالي پس از بررسي رديف اعتباري مربوطه و اعالم به شورا و واحد مربوطه ، درصورت وجود مستند  •

 به تأييد از نظر چاپ و تعداد ، اقدام نمايد 
 ير معاونت هماهنگي الزم را درخصوص فرايند جديد چاپ و تكثير متون آموزشي انجام دهد مقرر شد امور مالي با واحد چاپ و تكث •
 شوراي آموزشي بايستي براي بررسي متون آموزشي زمان منطقي را در نظر بگيرد تا سير بررسي متون طوالني نشود  •
مختلف از ابتـداي سـال برنامـه ريـزي نماينـد و      واحدهاي ستادي شايسته است جهت توليدات آموزشي ساليانه خود به مناسبتها و ايام  •

 ضرورتي به اقدامات اضطراري در چاپ توليدات آموزشي نمي باشد
درصورت وجود موارد اضطراري كه از نظر معاون بهداشتي تأييد شده باشد ، شوراي آموزشي نيز جلسه اضطراري داشته باشند و در اين  •

  .مورد به روند بررسي ها سرعت بيشتري بدهند
 موارد عادي در نظر گرفته شود % 

واحدهاي ستادي مي توانند بعضي آموزشها را از طريق اينترنت به گروه هدف خود به خصوص كارمندان ارائه نمايند و در اين موارد نيـز   •

 پس از تأئيد شوراي آموزشي امتياز الزم را كسب نمايند 
 جهت بررسي متون آموزشي از نظر علمي در صورت نياز از اعضاي هيئت علمي نيز استفاده شود مقررشد  •
بـا توجـه بـه    ... مقررشد در جزوات آموزشي نام فرد تهيه كننده قيد شـود ولـي در توليـدات آموزشـي ماننـد پمفلـت ، پوسـتر ، بنـر و          •

 شوراي آموزشي گواهي مربوطه و امتيازات الزم را كسب نمايد استانداردهاي موجود وزارت نام معاونت يا سازمان قيد شود و از

 

 



 

مقرر شد شوراي آموزشي جلسه اي با معاون مركز بهداشت شهرستان آران و بيدگل و مسئول آموزش كاركنان آن معاونت جلسه اي در  •

اين تجربيـات در آن شهرسـتان صـورت    خصوص قوانين اجرايي آموزش و فرايندهاي آن داشته باشند تا هماهنگي الزم در زمينه اجراي 

 گيرد 
 . مقرر شد واحدها جهت تهيه پمفلت و توليدات آموزشي قبالً ضرورت تهيه و چاپ آن را دقيق بررسي و سپس اقدام نمايند •
اننـد  مقرر شد واحد آموزش سالمت فرمت ارزشيابي توليدات آموزشي پس از توزيع در بين گروه هدف را طراحي نمايند تـا واحـدها بتو   •

 .   نتايج ارزشيابي توليدات خود در جامعه هدف را ارائه نمايند
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 

   :تعداد متون رد شده 

  

            

   

  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  13/7/89  :زمان جلسه-2  83:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
  بررسي توليدات آموزشي :موارد مطروحه 

 :مصوبات
  .گاهنامه تهيه شده توسط خانم واثقي بررسي شود و مقرر گرديد در صورت وجود ضرورت پس از اصالح و رفع اشكاالت وارده اقدام به چاپ گردد  •
صدف بررسي شـد و مقـرر گرديـد     تهيه شده توسط خانم مرضيه »آشنايي با ماسكهاي تنفسي و انواع فيلترهاي آن «  متن آموزشي •

 . منابع ذكر شده و بصورت كاربردي و ساده تر تهيه شودو از يكي از اعضاي هيئت علمي نظرخواهي شود
از آقاي غالمعباس اعتمادي پور ، خانمها مرضيه صدف ، زهرا آريـايي پنـاه بررسـي شـد و مقـرر       »ارگونومي كار با كامپيوتر« متن آموزشي  •

 .  كاربردي تر و خالصه تر و از تصاوير مناسب استفاده شود و همچنين مقرر شد از نظر هيئت علمي نيز استفاده شود گرديد متن آموزشي
 .امتياز دريافت نمود 

از خانم سلطان نظاري با توجه به نظر خواهي از واحد مربوطه ستادي و اعضاي شورا مقـرر شـد    »وران نوجوانيمشكالت د« عنوان آموزشي  •

 .سرفصل هاي آموزشي و بيان ضرورت دقيقتر نوشته شده و براساس مستندات باشد
شده در شوراي بعـدي مطـرح    اصالحاز خانم نزادي و آقاي زراعتي مقرر شد اشكاالت  »خشكسالي و راههاي مقابله با آن« جزوه آموزشي  •

 . گردد
 .امتياز دريافت نمود 

   

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

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

   :شده  تعداد متون رد

  
            

   
  



  »صورتجلسه« 
  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  -3 6/7/89  :زمان جلسه-2  82:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي:  عنوان جلسه -4

  :حاضرين در جلسه
  سمت نام ونام خانوادگي

 خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان

  وراي آموزشيمسئول ش
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  عضو شوراي آموزشي 
 ارزيابي برنامه آموزشي:موارد مطروحه

  :مصوبات 
  بي پيش آزمون ، پس آزمون و نمره عملي خواهد بود مقررشد اجراي برنامه تئوري وكارگروهي باشد و به صورت ارزشيا. مورد موافقت قرار گرفت  

 ساعت عملي آموزش را از كالس خشكسالي دريافت نمودند  
  از آقاي جواد سلماني ، محبوبه بخشنده فر ، مليحه كچويي»  

  از سيد علي اكبر سيدي ، امين پرآور، محسن فتحي مقدم، زهره رافعي  

  از آقايان حسين صالحي و محمد ابراهيم پور  »ر منطقه ارزيابي آسيب پذيري خط« چك ليست : ج 

از آقاي نيكويي نژاد و خانم باقري بررسي شد و مقرر گرديد گروه  »راهكارهاي مقابله و پيشگيري از خشكسالي « متن آموزشي :  د

 هدف مشخص و منابع گردد و مطالب پيوسته نوشته شود 
  ساعت آموزشي تأئيد شده و در صورت    

 نياز واحد به چاپ پمفلت اصالحات الزم صورت گيرد      
از آقاي محمد زراعتي و خانم ربابه نـزادي جهـت بررسـي بيشـتر تحويـل خـانم       » خشكسالي و راههاي مقابله با آن « جزوه آموزشي  •

 ساعت آموزش مي باشد  
از آقـاي محمدرضـا صـامعي پـس از پـذيرش در شـوراي        »آماده سازي و حفظ و احياء آب انبارها بـراي وضـعيت بحـران   «  •

  ساعت آموزشي اقدام خواهد شد 



از آقايان زارعي و حمامي زاده بررسي شد و به لحاظ تكراري بودن و كـاربردي نبـودن جهـت     »خشكسالي و بهداشت محيط« پمفلت  •

ت و نيازسنجي انجام شده توسـط واحـد مربوطـه در خصـوص چـاپ پمفلـت       ساعت آموزشي تأييد نشد همچنين مقرر شد در صورت ضرور 

 مراحل اصالحات كامالً انجام شود
از خانم زهرا كريمي بررسي شد و به لحاظ كاربردي نبودن در سيستم ، آموزشي نبودن مطالـب بـه نداشـتن گـروه     » خشكسالي « موضوع  •

 هدف مناسب و مناسب نبودن متن مورد موافقت قرار نگرفت 
از آقايان دكتر پنجه شاهي ، مستوري ، جزايري ، اعتمادي پور وخانمها دكتر مرضـيه   »سالمت قلب در محيط كار « كتابچه آموزشي  •

 اخباري ، ميرزايي، صدف ، آريايي پناه جهت بررسي بيشتر به آقاي دكتر ياوري تبار تحويل داده شد
 .آموزشي تهيه و در جلسه بعدي شورا مطرح نمايد مقرر شد خانم اعالني چك ليست استاندارد جهت توليدات  •
با توجه به اهميت توليدات رسانه اي در معاونت بهداشتي مقرر شد جلسه اي با معاون محتـرم بهداشـتي و مسـئول محتـرم امـور مـالي در         •

 لسه مذكور آماده و ارائه نمايد معاونت برگزار گردد قرار شد سركار خانم اعالني نيز آمار رسانه هاي توليد شده در معاونت را جهت ج
مقرر شد گروه ماما با .از برنامه هاي آموزش مداوم جهت گروه هدف پزشك و ماما مصوب گرديد  »پيشگيري از بارداري«كنفرانس علمي  •

  توجه به آزمون انجام شده جهت شركت در اين برنامه از مرخصي روزانه استفاده كند 

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : داد كل مصوبات تع

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 

   :تعداد متون رد شده 

  

            

   

  



  »صورتجلسه« 
  معاونت بهداشتي: مكان جلسه  -3 30/6/89  :زمان جلسه-2  81:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي:  عنوان جلسه -4

  :حاضرين در جلسه
  سمت نوادگينام ونام خا

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان
  خانم اعالني
  آقاي صالحي

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

  نماينده آموزشي واحد مبارزه با بيماريها      
  بي برنامه آموزشي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير و برررسي متون آموزشي و گزارش جلسه رابطان آموزشي ونياز سنجي بهورزانارزيا:موارد مطروحه 

  :مصوبات 
بررسي و مقرر شد طرح درس و سرفصل هاي برنامـه بصـورت كـاملتر تهيـه تـا درجلسـات        »آنفلوانزاي انساني وپرندگان « برنامه آموزشي 

 ح گرددبعدي مطر
مقرر گرديد جهت كاردانان ستادي كه آموزش دانشجويان در عرصه هاي مديريت را به عهده دارند گواهي تدريس از طـرف مركـز آمـوزش بهـورزي      •

 صادر شود
تهيه شده توسط آقاي فتحي مقدم آقاي نخودكـار ، خـانم كچـويي ، مطـرح و مقررشـد       »مواد غذايي مفيد براي ترك سيگار« پمفلت  •

 الني بررسي نمايد كه پمفلت مذكور قبالً چاپ شده است و يا در حال چاپ مي باشدخانم اع
•  CD  »       روشهاي گندزدايي در آرايشگاهها و ضد عفوني گنـدزدايي محـيط بيمارسـتان و مقابلـه محيطـي بـا

 ل خانم اعالني شد از آقاي جواد سلماني توسط ساير اعضا بررسي شده وتحوي»  آنفلوانزا و فيلم مانور پرسنل بهداشت محيط

پس از بررسي توسط اعضا مقرر گرديـد از واحـد آمـوزش سـالمت نيـز       از خانم مهدي زاده »اثرات خشكسالي و پيامدهاي آن « پمفلت  •

 نظريه خود را اعالم نمايند
جبي مقرر شـد سـاير   از آقايان اميد رضا حمامي زاده و احسان زارعي پس از مطالعه توسط خانم ر »خشكسالي و بهداشت محيط« پمفلت  •

 اعضاي شورا نيز مطالعه و نظريه خود را اعالم دارند 
از آقاي الهيار آقـايي   »اهميت رعايت بهداشت حرفه اي در كارگاههاي صافكاري ، نقاشي و رادياتور سازي « پمفلت   •

 يرادات وارده مرتفع گرددبا توجه بررسي انجام شده و اشكاالتي آن قرار شد توسط خانم غفاريان تحويل به فرد شود تا ا

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  2: تعداد كل مصوبات 
  1: تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  4: تعداد متون بررسي شده 
  - :تعداد متون رد شده 

  
  
  
  
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  9/6/89  :زمان جلسه-2  80:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : ن جلسه عنوا - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  آقاي دكتر دهقاني
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان
  آقاي صالحي

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

  ماينده آموزشي واحد مبارزه با بيماريها      ن

  :موارد مطروحه  - 

  :مصوبات 
ورت تئوري كارگروهي انجام شده و ارزشيابي برنامه بصورت پيش آزمـون وپـس آزمـون و    مورد موافقت قرار گرفت مقرر شد اجراي برنامه بص 

  . كار گروهي خواهد بود
ري وكارگروهي باشد و ارزشيابي برنامه بر اساس نمرات پيش آزمون و پس آزمون مورد موافقت قرار گرفت مقرر شد اجراي برنامه بصورت تئو 

  و نمره عملي خواهد بود
از خانمها نـامور ، خانـدايي ، دهقـاني ، دكتـر اخبـاري و      » اختالالت يا بيماريهاي نيازمند مراقبت ويژه در نوجوانان و جوانان« جزوه آموزشي 

  امتياز دريافت نمود 
  امتياز تعلق گرفت 

CD  پرسـنل بهداشـت   روشهاي گندزدايي در آرايشگاهها ، ضدعفوني و گندزدايي محيط بيمارستانها، مقابله محيطـي بـا آنفلـوانزا ، فـيلم مـانور      «آموزشي
  از آقاي جواد سلماني پس از بررسي مقرر گرديد به صورت جزوات آموزشي و جداگانه تهيه شود» محيط

از آقاي گلشن و خانم كچويي پس از بررسي اعضاي شورا مقرر گرديد اصالحيه بر اساس » روغنهاي خوراكي و روشهاي نگهداري آن« جزوه آموزشي 
  .عدي مطرح گرددنظريه شورا انجام و در جلسه ب

از خانم زهرا منصوري جهت گروه هدف رابطين و مادران خانه دار بررسي شد و نظر به اينكه جهـت ايـن گـروه هـدف     » بيماري بوتوليسم « متن آموزشي 
  كاربردي نمي باشد مقرر گرديد بصورت كارت تهيه و تحويل شوراي آموزشي گردد

 
  

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : مصوبات تعداد كل 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  2/6/89  :زمان جلسه-2  79:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  اوري تبارآقاي دكتر حسين ي
  خانم ترنجي نژاد
  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان
  آقاي صالحي

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

  نماينده آموزشي واحد مبارزه با بيماريهاي واگير

  ات آموزشيارزيابي برنامه آموزشي پيشگيري ومبارزه بيماريهاي واگير بررسي جزو:موارد مطروحه  - 

 :مصوبات
پس از بررسي سرفصلهاي برنامه مقرر شد بصورت كامـل تـر آورده و   ›› نظام مراقبت بيماريهاي واگير در حوادث غير مترقبه‹‹ برنامه آموزشي 

  درجلسه بعدي مطرح گردد
  ار گرفتاز خانم ها ليال عبيري و ام البنين مشهدي مورد تأييد قر» تنبلي چشم « موضوع آموزشي با عنوان 

از خانم ها ليال عبيري و ام البنين مشهدي پس از بررسي مورد تأييد قرار گرفـت و مقـرر گرديـد بصـورت     » زردي يا يرقان در نوزان« پمفلت 
  كاربردي تر براي عموم تهيه گردد

  ار نگرفتاز خانم زهرا منصوري به دليل تكراري بودن مورد موافقت قر» ترويج تغذيه با شير مادر « متن آموزشي 
  عنوان گروه هدف جهت مديران مدارس تغيير پيدا كند»اختالالت با بيماريهاي نيازمند مراقبت ويژه در نوجوانان و جوانان« جزوه آموزشي 
ـ  » ورزش در دوران بارداري و پس از زايمان « متن آموزشي  د و از خانم ها ليال عبيري و ام البنين مشهدي بدليل وجود كتابچه در انتظـار تول

  پمفلتهاي مربوطه در اين راستا مورد موافقت قرار نگرفت  
از خانمها الهام محمودي و ليال احمدي بدليل كاربردي نبودن جهت گـروه هـدف مـورد    » اهميت بيماري فشارخون در زنان « جزوه آموزشي 

  نظر مورد موافقت قرار نگرفت
پـس از بررسـي مقررشـد بـه     » در روشهاي اعتدال بخشيدن به كار و زندگي راههاي حفظ شأن و ارزش فردي در محيط كار « متن آموزشي 

  صورت متن آموزشي كوتاه و يا بصورت پمفلت تهيه شود 
از خانم ها فاطمه واثقي ، اعظم مديحي ، دكتر زهرا نخي پس از بررسي مقـرر گرديـد بـراي گـروه     » تقويت عضالت كف لگن« متن آموزشي 

  زوه و پمفلت تهيه شود هدف پرسنل و مادران بصورت ج
تهيه شده از آقاي جواد رجبي ، توسط اعضاء شورا بررسي گرديد و مقرر شد اين جزوه را تهيه و تحويل » ويژه نامه گزارش بيماريهاي واگير« 

  شوراي آموزشي نمايد 
مقرر گرديد منابع ذكر شود ، فونت  از خانم فاطمه عبدالشاه پس از بررسي» روشهاي تشخيص آزمايشگاهي توبركلوزيس سل « متن آموزشي 

  سايز كوچك شود و تصوير داشته باشد و بصورت كتابچه تهيه شود
  از آقاي مجيد محقق فر با توجه به وجود پمفلت هاي مختلف در اين زمينه مورد موافقت قرار نگرفت » سل« پمفلت 

  صورت پمفلت تهيه و تحويل شوراي آموزشي گردد  از خانم الهه محمدي مقرر شد به» مهارتهاي فرزند پروري« متن آموزشي 
برگرفته از موسسه ايمني و بهداشت شغلي از خانم زهره صباغي بررسي و مقرر گرديد جزوه به صورت كامل » استرس شغلي« جزوه آموزشي 

   تر تهيه گردد ، از منابع معتبر استفاده شود، از واحد بهداشت روان نيز در تهيه جزوه كمك گرفته شود
  از آقاي مجيد محقق فر پس از بررسي مقرر گرديد بصورت كاربردي تر تهيه شود » توصيه هاي غذايي در ديابت « پمفلت 

  از خانم الهه محمدي بدليل تكراري بودن مورد موافقت قرار نگرفت» رشد و تكامل در كودكان « جزوه آموزشي 
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :عداد مصوبات اجرا شده ت

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  12/5/89  :زمان جلسه-2  78:شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  سين ياوري تبارآقاي دكتر ح

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اكبرزاده
  خانم صدف

  آقاي جزايري وآقاي مستوري
  آقاي محبوبي

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

  نماينده آموزشي واحد حرفه اي
  نماينده آموزشي واحد مبارزه با بيماريهاي غير واگير

  حد مبارزه با بيماريهاي واگيرنماينده آموزشي وا

  ارزيابي برنامه آموزشي پيشگيري ومبارزه بيماريهاي واگيرو غير واگير و بهداشت حرفه اي  :موارد مطروحه  - 

  :مصوبات 
به صورت غيـر حضـوري جهـت گـروه هـدف      ›› آشنايي با دستورالعمل هاي كشوري نظام مراقبت بيماريهاي غير واگير‹‹ برنامه آموزشي  •

 مورد موافقت قرار گرفت  
 ساعت در دو نوبت اجرا شود 

مقرر گرديد سواالت براي گروه هدف پزشكان از تمام سرفصلها و براي ساير گروهها به غير از مبحث روان و تشخيص و درمان و سـواالت   •

 بصورت تركيبي شامل چهار جوابي ، نقطه چين و تشريحي باشد 
 از مصوب شدن اين برنامه دركميته اجرايي دانشگاه زمان آزمون بعداً اعالم گردد مقرر گرديد پس  •

يد اين برنامه بصورت تئوري و عملي پخش فـيلم اجـرا و وسـايل حفاظـت فـردي دركـالس باشـد و        مورد موافقت قرار گرفت مقرر گرد 

 ارزشيابي بصورت پيش آزمون و پس آزمون اجرا گردد 
      مورد موافقت قرار نگرفت 
  را كسب نموده اند امتحان مجدد برگزار نگردد 

  
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  1/4/89  :مان جلسهز-2  77:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اكبرزاده
  خانم غفاريان
  آقاي مستوري

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

  نماينده آموزشي واحد مبارزه با بيماريهاي غير واگير

  ارزيابي برنامه آموزشي پيشگيري و مبارزه با بيماريها واگير و بررسي توليدات آموزشي  :موارد مطروحه  - 

  :مصوبات 
هت گروه هدف مجريان برنامـه كـاردان وكارشـناس خـانواده ، كـاردان و كارشـناس       ج›› كم كاري مادر زادي تيروئيد ‹‹ برنامه آموزشي  •

 مورد موافقت قرار گرفت 
 مقرر گرديد اين برنامه بصورت عملي اجرا گردد و ارزشيابي برنامه بصورت پيش آزمون و پس آزمون اجرا گردد  •
از خانم ها دكتر اخباري و مريم ميرزايي پس از بررسي مقرر شـد  » با مواد مخدر و راههاي پيشگيري از اعتياد  آشنايي« جزوه آموزشي  •

 اهميت موضوع بيان شود ، منابع جزوه مشخص گردد ، فهرست داشته باشد و از تصاوير مناسب استفاد گردد 
نم فاطمـه عبدالشـاه پـس از بررسـي مـتن آموزشـي مـورد        ازخا) سل (روشهاي تشخيص آزمايشگاهي توبركلوزيس « مجموعه آموزشي  •

 موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد جزوه را تحويل شوراي آموزشي دهد
 مقرر گرديد از نظرات هيئت علمي درخصوص جزوات مرتبط استفاده شود  •
 مورد موافقت قرار نگرفت ويژه مديران مدارس از خانم نامور و آقاي احمد زاده به دليل تكراري بودن موضوع Aآنفلوانزاي  •
 مقرر شد عناوين و جزوات آموزشي زير توسط اعضاي شورا بررسي و نظر خود در جلسه بعدي اعالم نمايند •

  )خانم غفاريان و آقاي دكتر ياوري تبار(روغنهاي خوراكي و روشهاي نگهداري آن از آقاي گلشن و خانم كچويي : الف 

       )        خانم غفاريان (ي محقق فر توصيه هاي غذايي در ديابت از آقا: ب 

  )آقاي دكتر ياوري تبار(ارگونومي كار با كامپيوتر از آقاي اعتمادي پور ، خانم صدف ،خانم زهرا قطبي فر : ج 

  )خانم ترنجي نژاد(اختالالت يا بيماريهاي نيازمند مراقبت ويژه نوجوانان و جوانان ازخانم نامور : د 

  
 اء حاضرينامض  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  9/3/89  :زمان جلسه-2  76:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  متس نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  خانم غفاريان

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اكبرزاده
  آقاي رحيمي

  آقاي مستوري

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

  نماينده آموزشي واحد مبارزه با بيماريهاي واگير
  نماينده آموزشي واحد مبارزه با بيماريهاي غيرواگير

  ارزيابي برنامه آموزشي پيشگيري ومبارزه بيماريهاي واگيرو غير واگير ، برررسي جزوات آموزشي  :مطروحه  موارد - 

  :مصوبات 
مورد موافقت قرار گرفت مقرر شد اجراي اين برنامه بصورت براي گروه هدف پزشك بصورت كيس ريپورت و براي سايرگروهها بصـورت ايفـاي نقـش     
 نمره تئوري باشد 

بصورت غيـر حضـوري بـراي گـروه هـدف مامـا ، پزشـك        ›› هاي كشوري نظام مراقبت بيماريهاي غير واگيرآَشنايي با دستورالعمل ‹‹ برنامه آموزشي  - 
به بيماريها و خانواده اجرا شود مقرر گرديد پس از مطالعه دقيق توسط واحد سرفصلهاي آموزشي مناسب براي هر گروه هدف مشخص و موارد آزمون 

از آقـاي سـلماني پـس از بررسـي مقـرر گرديـد       ›› اقدامات بهداشتي در شـرايط اضـطراري   ‹‹  يطور دقيق در جلسه بعدي مطرح گردد جزوه آموزش
 كاربردي تر نوشته و وظيفه پرسنل هم در اين شرايط بصورت شفاف بيان شود 

نواده ، مورد موافقـت قـرار   پيشنهاد خانم ليدا مومن پس از بررسي و نظر خواهي از واحد بهداشت خا›› مشاوره قبل از حاملگي ‹‹ تهيه مقاله آموزشي  - 
 نگرفت

از خانم ليدا مومن باتوجه به اينكه قبل از تهيه جزوه بايستي نسبت به ارائه موضوع آموزشي در شـوراي  ›› اضافه وزن و چاقي چيست‹‹ جزوه آموزشي  - 
 ار نگرفتآموزشي اقدام مي نمود و همچنين مطالب تهيه شده براساس منابع علمي معتبر نمي باشد مورد موافقت قر

از خانم ليال حسن زاده بررسي و با توجه به اينكه اين موضوع در راستاي نيازهـاي آموزشـي معاونـت نمـي باشـد      ›› كيست تخمدان ‹‹ جزوه آموزشي  - 
 مورد موافقت قرار نگرفت

 محيطي نيز نظر خواهي شود پس از بررسي مقرر شد كه توسط كارشناس›› آشنايي با ماسكهاي تنفسي و انواع فيلترهاي آن‹‹ جزوه آموزشي  - 
چگونه با كـودك بـي اشـتها    ‹‹ از خانم مهناز داور پس از بررسي مقرر شد كه بصورت دو پمفلت با عنوانهاي ›› تغذيه كودكان باالي يكسال‹‹ پمفلت   - 

 تهيه گردد، ›› تغذيه كودكان باالي يكسال ›› ‹‹ برخورد كنيم 
اري پس از بررسي مقرر گرديد كه خانم رجبي با آقاي سلماني هماهنگيهاي الزم درخصـوص دليـل   جزوه آموزشي اقدامات بهداشتي در شرايط اضطر - 

 ارسال جزوه آموزشي به مراكز بدون دريافت مجوز از شوراي آموزشي اعالم گردد 
 مقرر شد عناوين و جزوات آموزش ذيل توسط خانم رجبي بررسي و نظر خود را در اين موارد اعالم دارند - 

  از آقاي حسين گلشن و خانم مليحه كچويي فرد ›› روغنهاي خوراكي و شرايط نگهداري و مصرف ‹‹ ه آموزشي جزو: الف 
  از آقاي محسن فتحي مقدم و خانم محبوبه بخشنده فر›› اضطرارهاي آلودگي هواد و اقدامات مرتبط با آن‹‹ جزوه آموزشي : ب 

  از آقاي فتحي مقدم ، مليحه كچويي و آقاي نخودكار››  
  از آقاي الهيار آقايي ›› اهميت رعايت بهداشت حرفه اي دركارگاههاي صافكاري نقاشي رادياتورسازي ‹‹ پمفلت آموزشي : د 

CD  با آنفلوانزاو آلودگي هوا از خانم بخشنده فر روشهاي گندزدايي در آرايشگاهها ،ضد عفوني و گندزدايي ، محيط بيمارستان ، مقابله محيطي‹‹ آموزشي  
  از آقاي اعتمادي پور ، خانمها مرضيه صدف  ، زهرا قطبي فر››ارگونومي كار با كامپيوتر‹‹ متن آموزشي :ي

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  20/2/89  :زمان جلسه-2  75:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  دكتر ياوري تبار
  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده
  خانم جاللي

  خانم مهندس مجرد 

  ول شوراي آموزشيمسئ
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  رابط آموزشي واحد امور مالي
  رابط آموزشي واحد بهداشت خانواده

  ارزيابي برنامه آموزشي واحد امور مالي ، و بهداشت خانواده ،بررسي برنامه هاي آموزش مداوم:موارد مطروحه  - 

  :مصوبات 
جهت گروه هدف بهداشت خـانواده ، مامـا، بهـورزان ،بهيـاروو كـاردان      ›› رگاه سوانح مسموميتها و سوختگي در مانا كا‹‹ برنامه آموزشي  - 

 مورد موافقت قرار گرفت 
 ماه انجام خواهد شود  

جهت گروه هدف پزشك ، پرسنل بهداشت خانواده ، بيماريها و كارشناسان ستادي مرتبط به ›› ادغام سالمت سالمندان‹‹ كارگاه آموزشي  - 
 امتياز مورد موافقت قرار گرفت  
 امتياز مي باشد  
 مورد موافقت قرار گرفت 

 مقرر گرديد ارزشيابي به صورت پيش آزمون و پس آزمون انجام شود  - 
برنامه هاي آموزش مداوم مورد بررسي قرار گرفت و آموزشهاي مورد نياز گروه هدف شاغل در سيستم انتخاب شـد تـا بـه اطـالع كليـه       - 

 همكاران در مراكز بهداشتي رسانده شود
  فگروه هد عنوان  مورخ رديف

 پزشك  كنفرانس علمي يكروزه غربالگري ، تشخيص و درمان هيپوتيروئيدي در نوزادان  12/3/89و / 5/3  1

  پزشك   ››مانا‹‹كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال  28/6/89الي27/6  2

  اما،علوم آزمايشگاهي،دندانپزشكپزشك ،پرستار ،م  كنفرانس علمي يكروزه تازه هاي نوپديدي و جهانگيري آنفلوانزا  8/7/89  3

  پزشك ،پرستار ،ماما برنامه مدون بيماريهاي مقاربتي  9/8/89  4

 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات 

  :تعداد مصوبات اجرا شده 
   :تعداد مصوبات اجرا نشده 

  
  
  
  

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

  معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  2/2/89  :هزمان جلس-2  74:شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين درجلسه 
  سمت نام ونام خانوادگي

  خانم زهره رجبي
  دكتر ياوري تبار
  خانم غفاريان

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اكبرزاده
  آقاي سلماني
  خانم صدف 

  مسئول شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  راي آموزشيعضو شو
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  رابط آموزشي واحد بهداشت محيط
  رابط آموزشي واحد بهداشت حرفه اي

 ارزيابي برنامه آموزشي واحد بهداشت ، و بهداشت حرفه اي  :موارد مطروحه  - 
 -   

  :مصوبات 
 ساعتي در بعد از ظهر و بصورت ايفاي نقش ، كارعملي برگزار گردد و  ارزشيابي آن بصورت پيش آزمون و پس آزمون انجام شود 
مورد موافقت قرار گرفت مقرر گرديد اجراي برنامه بصورت سخنراني و نمايش فيلم باشد، و ارزشيابي بصورت پيش آزمون پس آزمـون و   

 اين برنامه در ارديبهشت ماه اجرا گردد 
 اجرا شود  EDCدر سالن  

 يران ،كارشناسان ستادي ومسئولين واحد ها مصوب گرديد جهت گروه هدف مد›› مديريت استرس‹‹ سمينار  - 
  مصوب شد دستورالعمل فرم الف و ب به صورت كامل به نيروهاي محيطي آموزش داده شود - 
   

  
 امضاء حاضرين  :وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  :تعداد مصوبات اجرا شده 

   :تعداد مصوبات اجرا نشده 
  
  
  
  

  
            

   
  

 


