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  غايبين جلسه حاضرين در جلسه
  سمت  نام و نام خانوادگي سمت  نام خانوادگينام و
 آقاي دكتر الماسي

  خانم رجبي
 خانم غفاريان
  خانم اعالني

  انم كچوييخ
  

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

  

  خانم ترنجي نژاد
  آقاي مسكيني

  خانم دكتر اخباري
  خانم گندمي

  

 عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

 نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل
  

  برنامه ها و توليدات آموزشي و روند چاپ توليدات در معاونت بهداشتيارزيابي  :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
 . جهت مربيان بهورزي كه قبالً در شورا مطرح شده در سال جاري اجرا شود »روانشناسي يادگيري و آموزش« مقررشد برنامه غير حضوري  •

 . به آن تعلق گرفت 
 .از واحد بهداشت محيط مصوب گرديد» فوريتهاي سالمت محيط و كار « چاپ مجدد بنر اطالع رساني ستاد  •
 .داده شد رجبي جهت مطالعه بررسي تحويل خانم » تب كريمه كنگو « متن لمينت و پمفلت  •
 .جهت طراحي اوليه مصوب گرديد» قليان «موضوع و متن بنر •
 .از خانم دكتر احترام و خانم زهرا شيخيان به دليل تكراري بودن مصوب نگرديد »تاالسمي «نوان پمفلت آموزشيع •
 از خانم دكتر احترام و آقاي دكتر كريمي دانا به دليل تكراري بودن مصوب نگرديد »تغذيه در درمان آنمي «عنوان پمفلت  •
 .بررسي شد و مصوب گرديد در زمينه لزوم انجام آن نيازسنجي انجام گيردخانم مريم حجازي راد از  » روشهاي تنظيم خانواده «عنوان پمفلت آموزشي •
تأييد شده و مقررشد متن آموزشي تهيه شـده در   دتوسط خانم مريم حجازي را »تأثير استفاده از ظروف يكبار مصرف بر سالمت جامعه«عنوان آموزشي  •

 .اختيار شورا قرار گيرد
مصوب شده و مقرر گرديد متن آموزشي را به شورا ارائـه   درابطين از خانم مريم حجازي را وجهت مراجعين  »راههاي پيشگيري از آلزايمر « ي عنوان پمفلت آموزش •

 دهند
 مصوب نگرديد دنملجهت كاركنان بهداشتي به دليل تكراري بودن و وجود عنوان مشابه در پمفلت سا »راههاي پيشگيري از آلزايمر «  آموزشي پاورپوئينت عنوان •
 از خانم دكتر احترام و آقاي دكتر كريمي دانا مصوب شده و مقرر گرديد متن آموزشي آن جهت بررسي به شورا ارائه گردد »ازدواج موفق« عنوان پمفلت  •
گرديد در جلسه بعدي با حضور مسـئول   ايي و خيران بررسي شده و مقررزنمها دكتر اخباري و ميراز خا »چگونه از افكار خودكشي رهايي يابيم« عنوان پمفلت  •

 واحد بهداشت روان بيشتر مورد بررسي قرار گيرد
 براي طراحي ارجاع شود » تغذيه در كودكان« مقرر گرديد كتابچه راهنماي اموزشي  •
 عضا به واحد آموزش سالمت تحويل داده شدعوامل خطر سرطانها از آقاي دكتر پنجه شاهي و آقاي جزايري با درج نظرات ا »هفت گام تا سالمتي« فرم الف پوستر  •
از خانم حيمده غفاريان و خانم ترنجي نژاد با انجام نيازسنجي تأييد شده و مقرر گرديد مـتن آموزشـي بـه     »مشكالت شيشه و پستانك « عنوان پمفلت آشنايي با  •

  شورا ارائه گردد 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات

  : نامه هاي مصوب شده تعداد كل بر
  : تعداد متون بررسي شده 

  :تعداد متون رد شده 
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  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  غايبين جلسه حاضرين در جلسه
  سمت  نام و نام خانوادگي سمت  ينام خانوادگنام و
 آقاي دكتر الماسي

  آقاي مسكيني
  خانم رجبي

  خانم دكتر اخباري
 خانم غفاريان
  خانم اعالني
  خانم كچويي

  

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

  وزشيعضو شوراي آم
  

  خانم ترنجي نژاد
  خانم گندمي

 عضو شوراي آموزشي
  نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل

  

  برنامه ها و توليدات آموزشي و روند چاپ توليدات در معاونت بهداشتيارزيابي  :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
 ابتدا خالصه اي از جلسه قبلي شورا ارائه گرديد  •
 . اعالم نموداطالع رساني را العات آموزش بهداشت در مورد رسانه هاي توليد شده به غير از بنرهاي خانم اعالني گزارش خود از اط •
طي نموده اند مورد تشويق نظر به اينكه درصدي از توليدات آموزشي بدون هماهنگي شورا و آموزش سالمت به چاپ رسيده است مقرر شد توليدات آموزشي كه روند شورا را  •

 ويژه قرار گيرند
 مورد با كسب امتياز به چاپ رسيده است  پنج 

طي كمك بگيرنـد وسـپس بـه    چون نيروهاي محيطي در مورد توليد رسانه در سال جاري فعاليتي نداشته اند مقررشد واحدهاي معاونت در هنگام تهيه رسانه از نيروهاي محي •

 بهترين طرح ارائه شده امتيازاتي تعلق گيرد
درخواستهاي رسانه خود را با تكميل فرم الف و ب جديد و از طريق اتوماسيون بـه معـاون بهداشـتي    با تغييراتي كه از سال آينده در فرم الف وب داده مي شود ، كليه واحدها  •

  ارائه نمايند
 ارائه نمايد  را خانم گندمي در جلسه آينده گزارشي از توليدات معاونت بهداشتي آران •

كتابچه و اضافه  درديد خانم ترنجي با آقاي دكتر الماسي در مورد تغييرات جهت طراحي به آموزش بهداشت تحويل داده شد مقررگر »تغذيه كودكان «كتابچه راهنماي •

 به متخصص تغذيه و كودكان به ابتداي كتابچه و ارائه آخرين چاپ آن با نامه به وزارتخانه صحبت نمايند يدنمودن تأي
  راج و اعالم نمايدرا اسخ 

 مقرر شد در سال آينده امتيازات توليدات آموزشي همانند مقاالت و طبق دستورالعمل ها انجام شود •

  جهت پزشكان خانواده با ابالغ مصوب گرديد »احيا قلبي ، ريوي « برنامه آموزش مداوم با عنوان پايان  در •

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات

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

  :تعداد متون رد شده 
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  غايبين جلسه حاضرين در جلسه
  سمت  نام و نام خانوادگي سمت  خانوادگي نامنام و
 آقاي دكتر الماسي

  خانم رجبي
 خانم غفاريان
  خانم اعالني
  خانم كچويي
  نژادخانم ترنجي 

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

  

  آقاي مسكيني
  دكتر اخباريخانم 

  خانم گندمي
  

 عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل
  

  برنامه ها و توليدات آموزشي و روند چاپ توليدات در معاونت بهداشتيارزيابي  :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
 نجي تهيه و درجلسات آزمون توزيع و نتايج آن استخراج گرددمقرر گرديد جهت شركت كنندگان برنامه هاي آموزشي غير حضوري فرم نظر س •
 ارسال گردد بصورت واحديبرنامه هاي آموزشي محاسبه شده و از ارزيابي  ميانگين امتيازات كسب شده •
 خانم اعالني اطالعات واحد آموزش بهداشت در زمينه رسانه هاي توليد شده را جهت جلسه بعدي تهيه و ارائه نمايد  •
 اريان ليستي از توليدات مطرح شده در شورا را جهت جلسه بعدي تهيه و ارائه نمايدخانم غف •
 مايند به منظور تعديل در نتايج امتياز ات ارزيابي وكاهش ميزان خطاي احتمالي در ارزيابي هر برنامه ، اعضاي شورا تك تك آيتم ها را بررسي ن •

 . در فرم ارزيابي ثبت و مشخص گردد 
 جهت رفع اشكالت احتمالي در فرمها و ارتقاء كيفي آن با يكي از اعضاء هيئت علمي دانشگاه ارتباط برقرار شود •
تهيه كنندگان آن تقسيم گردد ، پيشنهاداتي داده شدكه تصميم نهايي ياز رسانه بين تباشد و اينكه ام فاوتدر مورد اينكه حداكثر امتياز اخذ شده براي رسانه هاي مختلف مت •

 به جلسه بعدي موكول شد 
 را اخذ نمود  
 به آن تعلق گرفت 
 را اخذ نمود 
 به آن تعلق گرفت 
 را اخذ نمود 

 نداشتن فرم الف و ب امتيازي به آن تعلق نگرفت با توجه به عدم تصويب در شوراي آموزشي واز آقاي رجبي  »شپش «پمفلت  •
 جلسه بعدي بررسي خواهد شد  به علت همراه نبودن فرم الف و ب در »نيدل استيك « •
 ه شدتحويل داد و اعضاي شورا قبالً در شورا مصوب شده جهت بررسي محتوا به واحد آموزش بهداشت »تب كريمه كنگو «عناوين لمينت و پمفلت  •
•    

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

 خانم رجبي
  ي مسكينيآقا

  خانم دكتر اخباري
  خانم اعالني
  خانم كچويي
  نژادخانم ترنجي 
  خانم گندمي

  خانم مهربان نواز
  آقاي سلماني

 دبير شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شواري آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل
  اهنماينده آزمايشگ

  نماينده واحد بهداشت محيط

 خانم غفاريان
  

 عضو شوراي آموزشي
  

  برنامه ها و توليدات آموزشي و روند چاپ توليدات در معاونت بهداشتيارزيابي  :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
عملي در خارج ساعت اداري جهت پرسنل كاشان و توسط خانم مهربان نواز ارائه گرديد ، اين برنامه بصورت تئوري و  »تشخيص ميكروسكوپي سل« برنامه آموزشي •

نيازسنجي وعـدم ارائـه   زمينه با توجه به مباحث ارائه شده در .مايشگاه زيدي اجرا خواهد شد مدرس خانم عبدالشاه و محتواي آن كتاب آزمايشگاه مي باشدزآران وبيدگل در آ
 .سب نمود و مصوب نگرديد را ك 

بيان گرديد مـدرس  الم ها پرسنل آزمايشگاه حين خواندن مهارتي مشكالت علت پيشنهاد اين برنامه توسط خانم مهربان نواز مطرح شد  »انگل شناسي« برنامه آموزشي •
رسنل علوم آزمايشگاهي كاشان و آران و بيدگل اجرا خواهد شـد سـواالت   اين برنامه آقاي دكتر هوشيار تعيين گرديده كه در خارج ساعت اداري ، در آزمايشگاه زيدي جهت پ

 را كسب نمود  
شد ، با توجه به اهداف واحد بهداشت محيط مقرر شد ابتدا مانور توسط آقاي سلماني مطرح  » مداخالت سيستم بهداشت در حوادث و باليا « برنامه آموزشي  •

كـالس   جهـت  هـا نيازو براسـاس  نامـه  ريكروزه جهت نيروهاي بهداشت محيط و مبارزه با بيماريهاي كاشان وآران وبيدگل انجام شده و سپس برحسب مشكالت موجـود در ب 
 نيز برگزار شود  ) بهورز، پزشك (اير گروههاي هدف همچنين مقرر شد اين مانور براي سگردد  برنامه ريزيآموزشي 

توسط  »آموزشي در سالمت نيازسنجي« جهت رفع اشكالت برنامه هاي آينده مقرر شد كالس  ،نيازسنجي برنامه هاي آموزشي نحوهبا توجه به اشكاالت موجود در  •

  .مركز آموزش بهورزي در سال جاري برگزار گردد
توسط خانم گنـدمي مطـرح شـد كـه در شـوراي       »نظارت ، بازرسي و كنترل مراكز و كارگاههاي توليدي مواد غذايي شيوه هاي «  برنامه آموزشي •

 مصوب گرديده است  
 در شبكه آران با كاشان يكسان باشد  ،يد رسانه هاارزيابي وكسب نظرات قبل از تولمقرر گرديد فرم  •
زشـي مطـرح   ودر شـوراي آم ضرورت تهيه آن بيشتر توجيه شود و مجدداً  حد بهداشت خانواده آران مقرر گرديداپيشنهادي از و»  تغذيه مادران شيردهپمفلت «  •

     گردد
ئـه  بهداشت خانواده نظرات خود را در ايـن زمينـه بـه شـورا ارا     اعضاي شورا و  واحد مقرر شدو خانم گندمي مطرح  توسط » گريه و بي قراري شيرخوار پمفلت « •

  .دنده
 مقرر شد پس از تنظيم فرم الف وب در شورا مجدداً ارزيابي گرددو خانم گندمي مطرح توسط  »رابطه متقابل مادر وكودك  پمفلت « •
توسط شهرداري  كه كتابچه نمونه اين.مقرر شد  كتابچه اي در زمينه مراقبتهاي دوره نوزادي جهت مادران عالقمند تهيه گرددبهتر است با توجه به تعدد پمفلتهاي كودكان   •

  . هاي بعدي مطرح گردد واحد بهداشت خانواده در جلسه وبه شورا ارائه شود ونتايج بررسي اعضاي شورا  توسط خانم ترنجي نژاد تهيه شده تهران
  

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

 خانم رجبي
  ي مسكينيآقا

  خانم اعالني
  خانم كچويي
  نژادخانم ترنجي 
  خانم گندمي
  خانم غفاريان

 دبير شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده شورا در شبكه آران وبيدگل
  عضو شوراي آموزشي

  خانم دكتر اخباري
 

  
 

  

  عضو شوراي آموزشي
 

  

  :طروحهموارد م
  ارزيابي برنامه ها و توليدات آموزشي و روند چاپ توليدات در معاونت بهداشتي   -
 ITمه نرم افزاري با هماهنگي جهت ثبت دقيق فعاليتهاي آموزشي و سرعت عمل در اجراي امور مربوطه و استخراج شاخصهاي مورد نياز ،مركز آموزش بهورزي تصميم دارد  برنا -

 تهيه نمايد
  

  :ات مصوب
خـانم غفاريـان بـا همكـاري آقـاي       مقـرر شـد   و قبالً به اعضا شورا ارائـه  »  اعضاي هيئت علميدستورالعمل اجرايي جهت صدور گواهي آموزشي «  •

 به شورا ارائه نمايند وده و معادل سازي نمرا دستورالعمل مربوطه مسكيني و خانم ترنجي نژاد 
اعضاي شورا نظرات خود را در رابطـه بـا آن اعـالم كـرده و      شدتوسط خانم رجبي تهيه گرديده كه مقرر  »موزشيفرم امتياز بندي برنامه هاي آ«  پيش نويس  •

 سپس جمع بندي نهايي صورت گيرد
  مركز آموزش بهورزي جهت انجام كارهاي آموزشي نيازمند نيروي انساني مي باشد كه با آقاي مسكيني در اين زمينه هماهنگي شد •
ت اطـالع  ني بعنوان عضو شورا و نماينده واحد آموزش سالمت نتايج نظر سنجي از داخل و خارج دانشگاه در مورد كليه توليـدات را در جلسـات شـورا جهـ    خانم اعالمقرر شد  •

 اعضاء مطرح نمايد
واحد مربوطه فيـدبك  به دارد و نتايج براي افاغنه مشخص شد اين پمفلت براي اين گروه هدف كار آيي ن» پمفلت شپش«  پس از بررسي واحد آموزش سالمت درمورد •

    داده شده است 
 مقرر شد برنامه بصورت. كچويي مطرح گرديد مليحه جهت نيروي هاي بهداشت محيط كاشان و آران وبيدگل توسط خانم  »مدارس مروج سالمت « برنامه آموزشي  •

را بـه شـورا ارائـه نماينـد ايـن       با تغييرات ايجاد شـده برنامه اجرايي و سواالت  ،شدعملي همراه باد و ارزيابي با پره تست و پست تست و نمره كاروكار گروهي اجرا ش عملي و 
 ماه درمركز آموزش بهورزي اجرا خواهد شد  ساعت مصوب گرديده ودر دي 

اجـراي آزمـون غربـالگري سـرطان      همزمان بـا ت پزشكان معاونت بهداشتي كاشان توسط خانم متقي از واحد گسترش مطرح شد اين برنامه جه »ADR« آموزشي  برنامه •
  .شدمصوب ساعت براي ساير گروههاي هدف  

 نمايند  اقدامشد و مقرر گرديد آقاي مسكيني در اين زمينه  مطرحمجدداً اطالع رساني امور اداري در زمينه مأموريتهاي آموزشي كارشناسان به رابط آموزشي  •
صحبت شد و مقرر گرديد در اين زمينه با شورا همكـاري   أمين اعتبار توليدات آموزشيبا آقاي توكلي مسئول واحد امور مالي در زمينه لزوم همراه بودن فرم الف و ب جهت ت •

 ،داشته باشند در ضمن تغييراتي در فرم الف وب لحاظ گردد تا در مرحله نهايي فرم توسط مسئول امور مالي جهت تأمين اعتبار تأييد گردد
توليـدات   ارائه وعدم ات آموزشي توسط نيروهاي ستادي به منظور عدم احجاف در حق نيروهاي محيطيبر اهميت طي مراحل فرم الف وب جهت توليد همچنين اعضاي شورا •

 كردند  تأكيد آموزشي با كيفيت پايين
 .ه استدان مصوب گرديردر شوراي آ 

آموزشـي از نظـرات    ياعـالوه بـر نظـرات اعضـاي شـور      گرديـد مقـرر  ،بررسي و وزارت  كارشناس كشوري با توجه به رايزني انجام شده با »ر روانپوست «روند بررسي نقد •
  .گرافيست نيز استفاده شود

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات

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

  :متون رد شده  تعداد
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  غايبين جلسه حاضرين در جلسه
  سمت  نام و نام خانوادگي سمت  نام خانوادگينام و
 آقاي دكتر الماسي

  رجبي خانم
  خانم دكتر اخباري

  خانم اعالني
  خانم كچويي
  نژادخانم ترنجي 

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

 
  آقاي مسكيني
  خانم غفاريان
  خانم گندمي

 
  

 
  عضو شوراي آموزشي 

  يعضو شوراي آموزش
  ا در شبكه آران وبيدگلرنماينده شو

  برنامه ها و توليدات آموزشي و روند چاپ توليدات در معاونت بهداشتي ارزيابي  :موارد مطروحه
 معرفي كتاب ايدز توسط جناب آقاي دكتر الماسي  - 
  گزارش برنامه ريزي جهت كارگاه نيازسنجي و اعتباريابي آزمونها توسط خانم رجبي - 

  

  :مصوبات 
ا مطرح و با چك ليست استاندارد رسانه رطراحي و محتواي آن وجود دارد ، در جلسه شويوه شبر  يتوزيع شده ، و ايراداتدر سراسر كشور كه  » وستر سالمت روانپ«  •

با هماهنگي دبير وزارت و واحدهاي ذيربط  ها نيز مطابقت داده شد و پس از دريافت نظرات اعضا مقرر شد سركار خانم اعالني نسبت به تهيه فيدبك به معاون محترم سالمت
 . شوراي آموزشي اقدام نمايد

مقرر گرديـد   ، استخراج و در جلسه قرائت نمودند  باتوجه به نياز مراكز به چاپ مجدد اين پمفلت » شيشه« در مورد پمفلت نتايج نظرات گروه هدف زنان را خانم اعالني  •
 .اقدام شود تايج براي چاپ مجدداعضاي شورا مجدداً بررسي وپس از اعالم ن

در ايـن  و توسط واحد آموزش سـالمت  ع شود رسانه هاي توليدي اين معاونت به دبير شورا  و واحد سالمت  نيز ارجا ا در موردهنظرات دريافت شده از ساير دانشگاهمقرر شد  •
 .جلسات مطرح گردد

د نـ به شورا ارسال و با توجه به نياز سريعتر اقدام نماي »الف وب  «مطرح و مقرر گرديد در قالب فرم »نزاآنفلوا« درخواست واحد بيماريهاي واگير جهت تهيه رسانه براي  •
   .خانم اعالني مسئول پيگيري مي باشند 

بـه  مراكـز     ير شـورا و مقرر شد از طريق دب از سري برنامه هاي آموزش مداوم جهت پزشكان مصوب گرديد » ايدز و تجويز منطقي آنتي بيوتيكها«  برنامه هاي  •
 . اطالع رساني شود

اعضاي شـورا نظـرات خـود را مجـدداً ارائـه       مقررشد و لحاظ گرديده استتا حدي  رات در ليفلتيتوسط خانم اعالني مطرح گرديد تغي »ليفلت قلب« نتايج نظر سنجي  •
 نمايند و در صورت نهايي شدن براي چاپ مجدد اقدام شود 

مطرح شده در جلسه  »اصول تغذيه در زنان باردار با افزايش وزن زياد« و » در زنان باردار با افزايش وزن كم اصول تغذيه « عنوان پمفلت  •
   گرددآن اقدام  ييه متن و طراحهجهت تمقرر شد قبل توسط نماينده شبكه آران و بيدگل با توجه به بررسي واحد آموزش سالمت عنوان مذكور مورد تأييد قرار گرفت و 

 پس از تكميل مستندات 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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  غايبين جلسه حاضرين در جلسه
  سمت  نام و نام خانوادگي سمت  نام خانوادگينام و
 آقاي دكتر الماسي

  خانم رجبي
  خانم دكتر اخباري

  خانم اعالني
  يخانم كچوي

  خانم ترنجي 
  خانم  غفاريان
  خانم گندمي

  آقاي احمدي 
  خانم مهندس مجرد
  خانم مهربان نواز   

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

  بيدگلعضو شورا و نماينده شبكه آران و 
  شبكه آران و بيدگلنماينده 

  نماينده واحد بهداشت خانواده
  نماينده واحد آزمايشگاه

 
  آقاي مسكيني

 
 
 
 
 

  

 
   عضو شوراي آموزشي

 
 
 
 
 
 

  

  برنامه ها و توليدات آموزشي و روند چاپ توليدات در معاونت بهداشتي ارزيابي  :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
 و كارشناسـان  انجام شـده از  ارزيابي مهارتي براساسبا توجه به بازديدهاي انجام شده ،  مطرح شد توسط خانم غفاريان »بي كودك سالم ارزيا« برنامه آموزشي كارگاه  •

 . ساعت مصوب گرديد 
 : دمطرح ش تر توسط خانم مهربان نوازو مجهت آشنايي پرسنل آزمايشگاه با روش كار بافت »اصول بيوشيمي « برنامه آموزشي كارگاه  •

بـا   آنارزيـابي   كـه  باشـد  عمليسخنراني و اجراي كالس بصورت  مقررشد.در ساعت غير اداري توسط آقاي دكتر سلطان آموزش خواهند ديد  و در آزمايشگاه فاطميه زيدي 
و محتواي تدريس بـه شـورا ارائـه گـردد ايـن       عمليد مقرر گرديد طرح درس كاملتر به همراه سواالت تئوري و اشب ستي و با احتساب نمره عمليپيش آزمون و پس آزمون ت

 . مصوب گرديد ساعت 
 : مطرح شد توسط خانم مهندس مجرد »منطقه اي ميانساالن « برنامه آموزشي كارگاه  •

دراجراي برنامه و آموزشهاي بعدي  تا مي شود هسته آموزشي ميانساالن تشكيلو پس از اجرا جهت دانشگاه علوم پزشكي كاشان و چند دانشگاه اطراف در كاشان اجرا گردد  
 رابطـين ،يهاي غير واگير و تغذيـه و بهداشـت روان   بهداشت خانواده و مبارزه با بيمار، زي ، بهور گسترش شركت كنندگان اين كارگاه از واحدهاي ستادي شامل نمايندكمك 

 به شورا ارائه گردد و تكميل 
در كـه   مي باشـد در امر آموزش رابطين فعاليت دارند كه گروه هدف آن پرسنل بهداشت خانواده مطرح شد انم مهندس مجرد توسط خ »يائسگي« برنامه آموزشي كارگاه  •

   .در صورت ارائه مدارك و كسب نمره حد نصاب جهت دريافت مجوز اقدام خواهد شد ين به شورا ارائه گرددو مشخصات مدرس 

مطرح  را »اصول تغذيه در زنان باردار با افزايش وزن زياد « و »اصول تغذيه در زنان باردار با افزايش وزن كم« پمفلت  عناوينخانم گندمي  •
 .واحد بررسي نمايد تا كارهاي انجام شده در اين راستا بيشتر بررسي شود و در جلسه آينده مجدداً مطرح گردد نرم افزاريبرنامه نمودند مقررشد واحد آموزش سالمت در 

  آموزش مطرح گردد يو مقرر گرديد جهت كسب مجوز در كميته اجرايتوسط خانم گندمي ارائه  هرا كسب نمود 

 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 در جلسه 
  سمت  غايبين جلسه سمت  نام خانوادگينام و

 آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي
  خانم اعالني
  خانم كچويي
  خانم ترنجي 

  غفاريانخانم  
  خانم گندمي
  خانم مديحي

  خانم دهقاني    

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي دبير

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

  عضو شورا و نماينده شبكه آران و بيدگل
  نماينده واحد بهداشت خانواده

  نماينده واحد امور مالي

 
  آقاي مسكيني

 
 
 
 
 
 

  

 
   ضو شوراي آموزشيع

 
 
 
 
 
 

  
  توليدات در معاونت بهداشتي  چاپبرنامه ها و توليدات آموزشي و روند ارزيابي  :موارد مطروحه

  

  :مصوبات 
مطرح شده توسط خانم مديحي ، نيازسنجي انجام شده و گروه هدف نيروهاي بهداشت خانواده شهر  » امنيت كنتراسپتيوها« برنامه  •

بهداشت خانواده آن شبكه اجـرا گـردد   توسط مسئولين بهداشت خانواده آران وبيدگل جهت گروه هدف  يكارگاه مشابهدر صورت تصويب . 
 را كسب نمود   

 : ارائه شده توسط خانم دكتر اخباري مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفت  » لبخند« پوستر •
  .گردد استفادهگشاده  ييويادخدا ور بجاي كلمه لبخند از واژه هايي مانند. 
 . در زمينه عملكرد شورا موارد زير مصوب گرديد •
 كل نيروها با توجه به نياز واحد طراحي نمايد شوراي آموزشي براي سال آينده يك تقويم زمانبندي آموزشي براي - 
 . حتي االمكان زمان اجراي برنامه هاي آموزشي برحسب اولويت نيازسنجي و امتياز كسب شده توسط هر برنامه باشد - 
 . كليه توليدات قبل از ارائه به واحد آموزش سالمت در قالب فرم الف وب در شوراي آموزشي مطرح گردد - 
سند امور مالي جهت چاپ توليدات آموزشي باشد و امور مالي بدون وجود اين فرم حق پرداخت هزينه هاي توليـدات   فرم الف و ب ضميمه - 

 آموزشي را ندارد
 . در زمينه توليدات آموزشي شبكه آران و بيدگل نيز مشابه معاونت بهداشتي كاشان عمل گردد - 

   

 امضاء حاضرين  وضعيت مصوبات 
  : تعداد كل مصوبات

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

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

 آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي
  خانم اعالني
  خانم كچويي
  خانم ترنجي 
  خانم  غفاريان
  خانم گندمي

  آقاي مسكيني
  خانم خاندايي 

  خانم صدف  
  آقاي محبوبي 

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي دبير

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  ه شبكه آران و بيدگلعضو شورا و نمايند

  عضو شوراي آموزشي
  نماينده واحد مدارس

  نماينده واحد بهداشت حرفه اي
  نماينده واحد بيماريهاي واگير

  برنامه ها و توليدات آموزشي و روند تأييد توليدات در معاونت بهداشتي ارزيابي  :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
آقاي محبوبي ، محتواي آن جزوه بيماريهاي زئونوز از وزارتخانـه  مطرح شده توسط  » زبيماريهاي زئونو«  غير حضوري برنامه آموزشي - 

 .  را كسب نمودامتياز  
يماريهـاي واگيـر ، حرفـه اي و محـيط و مـدير مركـز       نفر از پزشكان معاونت بهداشتي با انتخاب واحد بيماريها و كارشناس مسئول واحد ب 

 . و ساير مستندات توسط آقاي محبوبي به جلسه شورا ارائه شود  

مطروحه توسط خانم صدف با   » خطرات سموم مورد استفاده در كشارورزي و آئين نام هاي مربوطه« برنامه آموزشي - 

گروه هدف به سواالت اين برنامه جواب صحيح داده اند كه با توجه به اهميت موضوع ، برنامه اموزشي بـراي گـروه هـاي هـدف بهداشـت      %

 اجرا مي گردد مجريان برنامه از مهندسين اداره جهاد كشاورزي خواهند بود و )كاشان و آران وبيدگل(محيط روستايي و بهداشت حرفه اي 

و پـس   آزمـون نمره پاياني منوط به اجراي كالس آموزشي براي كشاورزان توسط شركت كنندگان خواهد بود مقرر گرديـد سـواالت پـيش    

 را كسب نمود  

:  آقـاي عباسـي   مطرح شده توسط  »سندروميك با بيماريهاي آميزشي   اه تربيت مربي برخوردكارگ«  برنامه آموزشي   - 

قرار است كارگروه فني توسط واحد بيماريها تشكيل شده و برنامـه   اديد مي باشد در زمينه نحوه اجركشوري و ج يآميزش ه بيماريهايبرنام

جهت  محتواي تدريس و سواالت كشوري طراحي شده است كارشناسان آران و بيدگل . دانشگاه آموزش خواهند ديد   EDCروز در سالن  

سـواالت پـيش آزمـون پـس      و CD ) به صورت (واي تدريسمحت: شدتوسط واحد بيماريها توجيه خواهند شد مقرر  خودآموزش نيروهاي 

) جهت نيروهاي ستادي كاشان بعداً برنامه ريزي انجام مي شود( آزمون و فرم مشخصات مدرسين توسط آقاي عباسي به شورا ارسال گردد 

  را كسب نمود  



با توجه به محدود بودن تعداد مدارس كه اين برنامـه  . خاندايي مطرح گرديد توسط خانم  » مدارس مروج سالمت «برنامه آموزشي  - 

مراكز مشمول طرح در كاشان و آران و بيـدگل برگـزار    هاياجرا مي شود مقرر گرديد كالس جهت نيروهاي بهداشت خانواد و بيماريدر آن 

 ول طرح ادامه خواهد داشت ارس مشمرا كسب نمود اجراي اين برنامه در سالهاي بعد در صورت افزايش مد 
درضمن واحد هاي بهداشت محيط و حرفه اي در صورت اجراي كالس فوق براي نيروهاي كاردان و كارشـناس محـيط وحرفـه اي جهـت      

 . كسب امتياز آموزشي بايد قبالً مستندات اجراي كالس را به مركز آموزش بهورزي تحويل دهند

برنامه غير حضوري آشنايي با داروهـاي   «و »داشت روان در محيط كارهمايش به« خانم گندمي دو عنوان آموزشي  - 

مقرر گرديد مستندات را بصورت كامل بـه   .مطرح نمودند ،را كه در شوراي آموزشي آران و بيدگل مصوب گرديده بود  »خانه بهداشت 

 .مركز آموزش بهورزي تحويل دهند 
مربيان بهـورزي  در كالسهاي آموزشي كه  شدمقرر  بهورزان و ساير نيروها، در نظارت با توجه به اهميت آموزش مربيان بهورزي وكاربرد آن  - 

 .  شركت داشته باشدمربي بهورزي آران و بيدگل نيز  ندكاشان حضور دار

در شورا مطرح شد و مصوب گرديد با تكميل فرم الف مجدداً در شورا مطـرح   »پيش بسوي سالمت روان « نامه تهيه بنر با عنوان  - 

 . دد گر

در اين خصوص تكميل و ب از واحد بيماريها توسط خانم اعالني در شورا مطرح شد با توجه به اينكه فرم الف »شپش « پمفلت با عنوان  - 

 مقرر شد مانند ساير توليدات فرايند مربوطه را طي نمايدشده و ن
  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات

  : وب شده تعداد كل برنامه هاي مص
  : تعداد متون بررسي شده 

  :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
   معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  90/ 7  /10 :زمان جلسه-2  109: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

 خانم رجبي
  دكتر اخباريخانم 

  خانم كچويي
  خانم ترنجي 
  خانم  غفاريان

  خانم اميدي 
  خانم مهربان نواز 

  آقاي مسكيني 

 شوراي آموزشيدبير
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  نماينده واحد رابطين
  نماينده آزمايشگاه

  عضو شوراي آموزشي

   در معاونت بهداشتيو روند تأييد توليدات  برنامه ها و توليدات آموزشي ارزيابي :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
جهت مربي هاي رابطين كه دوره را نگذرانده اند مطرح شده توسط خانم اميدي  »كارگاه روش آموزشي رابطين « برنامه آموزشي  - 

انجام خواهد شد و سپس روزهاي اجراي  ي الزمابطين هماهنگكه توسط واحد ر   EDCسالن : مكان  .كتاب آموزش مربي رابطين : محنوا 

 مركز آموزش بهورزي اطالع داده مي شود به كالس جهت صدور ابالغ 
نفر به انتخاب واحد رابطين از بين مسئول رابطين مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي كاشان و آران و بيدگل و مربيان بهـورزي كـه    

 آموزش دوره را دارند  نياز به
 و به صورت كارگروهي و ارزيابي هر فرد براساس ارزشيابي تئوري و عملي خواهد بود) ساعت عملي  
 .ا اخذ نمود ر 

 كتاب اشكال دارويي: محتوا  :مطرح شده توسط خانم اميدي  »كارگاه اشكال دارويي وروش استفاده از آنها « برنامه آموزشي  - 

از سواالت آخر كتاب استفاده شده كه مقرر گرديد اساتيد دعوت شده با توجـه بـه موضـوعاتي كـه     : سئواالتآموزشي رابطين  تباز سري ك

 بـود  سه روزه برنامه ريزي شده: برنامه آموزشي  . طراحي نمايند  سواالت تئوري و عملي در حد كارشناسي و تخصصي تر آموزش مي دهند

  )هر هفته يكروز(روز و بصورت فشرده تر اجرا شود  

توسـط مركـز آمـوزش     حـد رابطـين  مراكز بهداشتي درماني كاشان و آران وبيدگل طبـق ليسـت وا  در مسئول رابط  كليه افراد: گروه هدف 

  را كسب نمود  

  

  مطرح شده توسط خانم دكتر اخباري» همايش سالمت روان « برنامه آموزشي  - 

سالمت روان در معنويت و سـالمت روان در خـانواده توسـط     ،موضوع دو آموزش پيرامون: مهرماه به مناسبت هفته روان محتواي آموزشي  

باتوجه به اينكه همايش يكـروزه اسـت پزشـكان    : روه هدف گ. خانم دكتر عصاريان و اجراي پانل گروه روانپزشكيآقاي دكتر ساداتي نژاد و 



: محـل اجـرا    .)نيمي از افراد واحد به انتخاب مسئول واحد+ مسئول واحد (، پرسنل ستادي كليه نيروهاي بيماريهاو )از بهداشت خانوادهنفر 

  به مدتآمفي تئاتر دانشكده پزشكي 

  .ساعت مصوب گرديد  

  . )امتياز چون پيش آزمون و پس آژمون ندارد 

 مطرح شده توسط خانم مهربان نواز » كارگاه هماتولوژي و آشنايي با انجام روش دستي شمارش« برنامه آموزشي  - 

  .يشگاههاي معاونت بهداشتي كاشان و آران وبيدگل ، سواالت پيش آزمون و پس آزمون تشريحي طرح شده است كليه پر سنل آزما :گروه هدف

  .مصوب گرديد 

 ي آموزشي ارسال گردد مقرر گرديد محتواي تدريس و فرم مشخصات مدرسين به شورا - 

 ، طراحي شده توسط واحد سالمت روان مورد ارزيابي قرار گرفت  » لبخندپوستر «  - 

  .تصاويري از خنده افراد با سنهاي ميانسالي و سالمندي به جاي تصوير كودكان گذاشته شود. 
با پر  ابتدا كليه رسانه ها: الف: طي هماهنگيهاي انجام شده با رياست محترم مركز بهداشت شهرستان جناب آقاي دكتر دهقاني مقرر گرديد - 

گيـر در صـورت   مورد ارزيـابي قـرار    توسط واحد مربوطه ، واحد آموزش سالمت و اعضاي شوراسپس شورا مطرح شده و  كردن فرم الف در

 تأئيد به تهيه آن اقدام شود
 . تحويل امورمالي گردد) تأييد در شورا( ، نامه درخواست هزينه اعتبار به همراه فرم الف وبجهت تأمين اعتبار براي كليه رسانه ها :ب   - 

  
 امضاء حاضرين ضعيت مصوباتو

  : تعداد كل مصوبات
  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 
  :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
   معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  90/ 7  / 3:زمان جلسه-2  108: شماره جلسه-1
  آموزشي شوراي : عنوان جلسه  - 4

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

 آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي

  خانم غفاريان
  خانم كچويي
  خانم ترنجي 

  آقاي مسكيني 
  خانم گندمي
  آقاي رجبي 

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي دبير

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

  را و نماينده شبكه آران و بيدگلعضو شو
  نماينده بيماريهاي واگير

   ، نحوه بررسي برنامه هاي آموزشي و توليدات شبكه آران وبيدگل برنامه ها و توليدات آموزشيارزيابي  :موارد مطروحه

  :مصوبات 
  :  مطرح شده توسط آقاي رجبي )   AEFI( واكسن كنفرانس علمي يكروزه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن و عوارض 

مقررشد بهورزي با واحد امور اداري و گسترش هماهنگ پزشكان مراكز شهري و روستايي : گروه هدف   EDC سالن: مكان اجرا     17/8/90: تاريخ اجرا 
  نمايد

  خواهد كرد  اقدام ور دعوتنامهدص نسبت به مركز آموزش بهورزينسبت به رايگان كردن آن و بعد از تعيين ليست مدعوين واحد بيماريها 
  .شود  مي مركز آموزش بهورزي انجامتوسط  ، حضور وغياب و نظر سنجي در كالس

  موارد زير مصوب گرديد  آران و بيدگل ها و توليدات آموزش شبكه هدرمورد نحوه ارزيابي برنام
 در مركز بهداشت مشابه معاونت بهداشتي كاشان  يتشكيل شوراي آموزش -

مركز بهداشت شهرستان يا نماينده تام االختيار ايشان در شوراي آموزشي جهت هماهنگي بيشتر و ارائه نظرات آن شبكه  محترم ر هفته معاونحضور ه -
  در كليه موارد مطروحه

، فـرم   4تكميـل فـرم    هاي آموزشي در شوراي آموزشي مركز بهداشت شهرستان وارزيابي برنامه هـا و در نهايـت تكميـل فـرم ارزيـابي و      بررسي برنامه -
نيازسنجي انجام شده جهت انجـام ايـن مداخلـه بـه      و مستندات ، برنامه كالس يا كارگاه ، نمونه سوالت پيش آزمون و پس آزمون ينمشخصات مدرس

 مطرح گردد   و پس از بررسي جهت هماهنگي بيشتر و ارزيابي نهايي در شوراي آموزشي معاونت بهداشتي  مستندصورت 

 رك فوق براي ارائه دركميته اجرايي آموزش دانشگاه پس از ارزيابي نهايي تحويل نماينده معاونت در كميته اجرايي آموزش داده شود كليه مدا -

، توسط فرد ياافراد تهيه كننـده تكميـل و بـه شـوراي مركـز      ) پيوست(كليه توليدات آموزشي نيز براساس فرم الف وب و دستورالعمل نحوه تكميل آن  -
 موزشي معاونت بهداشتي ارائه گردد آارسال مي شود و سپس نظرات جمع بندي شده در شوراي بهداشت 

كيفيـت   به دليل اهميت توليدات آموزشي از نظر كيفي وكمي و هزينه بر بودن اين توليدات لذا بررسي و تصميم گيري در شورا مي تواند موجب ارتقـاء  -
  دومعاونت ش دودر .... تكراري و توليدات و پيشگيري از چاپ توليدات با عناوين 

اهه گذشته مطرح و مقرر شد خانم گندمي كليه مستندات الزم جهـت ارائـه در جلسـه كميتـه     مكليه برنامه هاي آموزشي اجرا شده در شبكه در شش  -
 به مركز آموزش بهورزي ارسال نمايد را آموزش دانشگاه 

 . فرم ب و فرم چهار ارسال مي گردد پيشنهادات آموزشي و رسانه هاي شش ماهه دوم در قالب -

 بديهي است در ارزيابي برنامه هاي آموزشي و توليدات آموزشي نظر شبكه به عنوان عضو شورا نقطه قوتي براي شورا خواهد بود -

   ا به جلسات بعدي موكول شدهواحد رابطين و بهداشت روان بررسي اين برنامه  ازبا توجه به عدم حضور دو نفر از مدعوين  - 
 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  90/  6 / 13:زمان جلسه-2  107: شماره جلسه-1
  راي آموزشي شو: عنوان جلسه  - 4

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

 آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي
  خانم كچويي

  غفاريانخانم 
  خانم اعالني

  آقاي مستوري
   آقاي محبوبي

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي دبير

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  يرنماينده واحد بيماريهاي غيرواگ
  نماينده واحد بيماريهاي واگير

  برنامه ها و توليدات آموزشي ارزيابي  :موارد مطروحه
  

  :مصوبات 
 را كسب نمود 
ا ابالغ باجرا خواهد شد كه جهت پزشكان معاونت  EDCدر سالن  »سمينار تشخيص و درمان فشارخون باال «مهرماه سال جاري 

 اداري مصوب گرديده است 
اجرا ) گير و غيرواگيرمحيطي و ستادي وا(سوال از جزوه اي كه تهيه شده جهت پرسنل كاردان وكارشناس بيماريهاي كاشان و آران وبيدگل  

 ساعت آموزشي مصوب گرديد 
 مقرر شد جهت ارتقاء برنامه هاي آموزشي از تجربيات مربيان بهورزي در امر آموزش گروههاي  هدف به ويژه بهورزان استفاده شود •

 :همچنين موارد زير در اين جلسه مصوب گرديد -
 داده شود )رابط آموزشي( بهورزي وكاركنانبه واحد آموزش  رونوشت در سمينارهاي كشوري ناسان ستاديكارشحضور  دو ابالغ -
  پيگيري شودارائه بازخوراند در جلسه كارشناسان همراه باشد اين امر توسط امور اداري  با حضور پرسنل در جلسات كشوري -
  بايگاني شودري جهت استفاده ديگر پرسنل آموزشي برنامه هاي كشو CD جزوات و كتابهاو در دفتر معاونت -

و  نماينده معاونت در كميته اجرايي آموزشگواهي آموزشي پرسنل شركت كننده در برنامه هاي كشوري منوط به اطالع قبلي منظور نمودن  -
 توسط فرد براي ديگر پرسنل خواهد بود  انتقال آموزشهاهمچنين 

و همچنين  پايان خدمت ، شروع بكار ورونوشت جابجايي و انتقالامور اداري  را مقرر شدبا توجه به مشكالت مطرح شده توسط دبير شو - 
  به مركز آموزش بهورزي و كاركنان نظام سالمت ارسال نمايد را پرسنل تصدي پست

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات

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

  :عداد متون رد شده ت

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
   معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  6/6/90:زمان جلسه-2   106: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي

  خانم دكتر اخباري
  خانم كچويي
  خانم ترنجي 

  آقاي مهندس زارعي 
  آقاي صالحي

  خانم مهندس صدف

  معاون بهداشتي
  دبير شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده واحد بهداشت محيط
  نماينده واحد بيماريهاي واگير

  نماينده واحد بهداشت حرفه اي
  توليدات آموزشي  برنامه ها وارزيابي  :موارد مطروحه

  

  :مصوبات 
  : مطروحه توسط آقاي زارعي »كنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان «  برنامه آموزشي •
  .مي باشندنيروهاي بهداشت محيط كاشان و آران و بيدگل : روه هدف برنامه كشوري بوده و گ 

  . اله دهقاني ليفات دكتر روحسم شناسي و كژدم زدگي از تأكتابهاي آفات بهداشتي و روشهاي مبارزه پاك با آنها ، : محتواي آموزشي 
كه نياز به مقرر گرديد قبل از كالس با توزيع يكسري سواالت بين نيروهاي بهداشت محيط در جلسه ماهيانه بهداشت محيط نيازسنجي انجام شود تا مواردي

وري بهورزي و محل كار عملي آزمايشگاه حشره شناسي ئمحل كالس ت .خواهد بود لي همراه با نمره پره تست و پست تست و نمره عمليكارعم ساعت 
  را كسب نمود  
   گردد د مستندات جهت بررسي به شوراي آموزشي ارائه وكارشناسان بهداشت محيط براي بهورزان اجرا شمربيان بهورزي و ساعت آموزشي توسط  

  :مطروحه توسط آقاي صالحي »آموزشي تربيت مربي التور  كارگاه« برنامه آموزشي •
آموزشي شامل محتوا ، نحوه ارزشيابي و برنامه تئوري و عملي به همراه وسايل كمك آموزشي از وزارتخانه ارسال شده  نيازسنجي انجام شده ، بسته كامل  

 است
و غير  تشكيل گردد واحدهاي بهداشت محيط ، بيماريهاي واگير ن و آران وبيدگلكاشا و بهورزيابتدا هسته آموزشي از نيروهاي ستادي : مقرر گرديد  
 در مورد اعضاي هسته آموزشي قرار شد بيشتر بررسي شود . را كسب نمود  
مطرح شده توسط خانم  »آشنايي با فرمهاي آماري بهداشت حرفه اي و ارگونومي در منزل«برنامه آموزشي بازآموزي •

 وزي وجود داردنياز به باز آم د در روستاهابا توجه به اشكاالت آماري زيا :  صدف
سواالت كارگروهي و انجام پره تست و پست  ااجراي كالس بصورت كارگاهي ب. مي باشد  جزوه ارگونومي در منزل و دستورالعملهاي فرمهاي آماري: محتوا 

  خواهد بودتست و نمره عملي 
، كارشناس آمار از  )كه وظيفه جمع آوري آمار را به عهده دارندا روست از(ها محيط و مبارزه با بيماري ، بهورزان ، كاردان وكارشناس حرفه اي: گروه هدف 

   را كسب نمود 

  ويل و احد آموزش سالمت گرديداقدامات قبل از چاپ تح انجام جهت »بهداشت حرفه اي و ايمني در مدرسه « جزوه   •
 امضاء حاضرين  وضعيت مصوبات 

  : تعداد كل مصوبات 
  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 
  :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
   ي معاونت بهداشت: مكان جلسه  - 3  30/5/90:زمان جلسه-2   105: شماره جلسه-1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

 آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي

  خانم دكتر اخباري
  آقاي مسكيني
  خانم كچويي

  غفاريانخانم 
  خانم اعالني

  خانم ترنجي 
  آقاي محبوبي

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي دبير

  عضو شوراي آموزشي
  وزشيعضو شوراي آم

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

  نماينده واحد بيماريهاي واگير
  آموزشي  ها و توليدات برنامهارزيابي  :موارد مطروحه

  

  :مصوبات 
 زشيمحتواي آمو: از خانم واثقي  »غيرحضوري پيشگيري وغربالگري سرطان سرويكس و پستان«  برنامه آموزشي •

  .سرطان پستان از وزارتخانه مي باشد توسط واحد و كتاب براي سرطان رحم  جزوه تهيه شده : شامل
كارشناس بيماريهاي سرطان در و ) كاشان و آران وبيدگل (و روستايي و معاونت و مركز آموزش بهورزي  يماما، پزشك مراكز شهر: گروه هدف  
  امتياز كسب نمود  

   :ويژه بهورز مطرح شده توسط آقاي محبوبي »بيماريهاي زئونوز « برنامه آموزشي غير حضوري  •
  را كسب نمود  

 مصوب گرديد حضوريجهت پزشكان معاونت بصورت  »بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان« كنفرانس يكروزه  •
شروع پمفلت با گوشزد خطرات زردي به مادران جهت ايجاد  شدمقرر و جهت اصالحات الزم تحويل خانم اعالني گرديد  »زردي « پمفلت   •

 ، رنگ پمفلت هم كم رنگتر و آرامتر باشدحساسيت براي مطالعه همراه باشد 
 سواالت اضافه شود  يجهت جوابگوي واحد تهيه كننده به آخر پمفلت شماره تلفنو شود  چاپعوامل خطر به صورت قرمز و برجسته 

فلت ليشروع شود ، محل كالس در  پيام تأكيديابتداي آن با : مقرر گرديد  و ورت پيش طرح تهيه شدهبص » قلب و عروق «ليفلت   •
 لب و تصاويري كه باعث ناراحتي و انزجار مردم مي شود كمتر استفاده شودمطاز هر  ،جالب و زيبا و گيرا ستفاده شود  تصاوير از ،مشخص گردد 

ترتيب تصاوير واضافه كردن تصوير سفتي باكس ،اقدامات الزم را در كادري جدا با فونت  تغيير:  » پوستر نيدل استيك« پيش طرح   •
 ديگري بنويسند، به جاي كاركنان درماني ، كاركنان بهداشتي درماني قيد شود

د مقدمه اي كوتاه در مورمقرر گرديد ،  هجهت اصالحات الزم تحويل خانم ترنجي شد »كودكان در راهنماي تغذيهكتابچه «  •
يح راههاي افزايش اشتهاي كودكان به اول كتابچه اضافه گردد، بعضي تصاوير وترتيب آنها تغيير كرده و خواص هر غذا در زير آن در يك خط توض

  استفاده شود .... ) كره ، روغن مايع، روغن زيتون و (داده شود ، در دستور مواد غذايي براي تأمين انرژي از انواع روغنها 
ساير اشكاالت تايپي انشايي نيز در كتابچه قيد شده . تأكيد شود يرش از شير مادر به جاي شير پاستوريزه در تهيه كليه غذاهاي همراه بابه استفاده 

   . است
 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  25/5/90:زمان جلسه-2   104: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  آقاي دكتر الماسي
  آقاي دكتر دهقاني

  خانم رجبي
  آقاي مسكيني
  خانم كچويي

  غفاريان خانم
  آقاي عباسي

 معاون بهداشتي
  رئيس مركز بهداشت

  شوراي آموزشي دبير
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده بيماريهاي واگير
   عناوين آموزشيبرنامه ها و ارزيابي  :موارد مطروحه 

  

  :مصوبات 
  مقرر گرديد  -
  صبح برگزار گردد  
  يك هفته قبل از تشكيل جلسه جهت بررسي به شورا تحويل دهند  

  به واحد مربوطه ارسال گردد كتباًپس از بررسي هر برنامه آموزشي ،نتايج : ج 
  كميته فرعي شورا تهيه شده و به واحدها ارائه گردد  در رنامه آموزشيفرمت اجراي ب: د
  جهت افزايش انگيزه واحدهايي كه به نحو احسن با شوراي آموزشي همكاري مي نمايند برنامه هايي طراحي گردد : و
  : ن آموزشي بررسي شده يواعن

 شدمصوب )  دخانيات و مضرات آن به ويژه قليان(  »گاهنامه بهداشت محيط«عنوان  •
  مصوب شد) مجموعه پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي ( »راهنماي مربيان«  چهعنوان آموزشي كتاب  •
مصوب  )جهت حساس سازي خانوارها حين دعوت( » پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي  «فلت آموزشيعنوان لي  •

 گرديد 
 مردم مصوب گرديد جهت آشنايي عموم، به علت بروز بيماري  »بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو« عنوان پمفلت   •
 .اركنان بهداشتي درماني تأييد شدخاص پرسنل بيمارستان و ك »CCHF  آموزشي« ت مينلعنوان   •
 ه شدجهت بررسي نهايي به آقاي دكتر الماسي تحويل داد » مدرسهدر  يبهداشت حرفه اي و ايمن«  جزوه  •
 جبي تحويل گرديدبه خانم ر  » زردي «پمفلت  •
توسط آقاي عباسي به علت كامل نبودن مستندات به جلسه  همطرح شد »بيماريهاي مقاربتي « برنامه آموزشيارزيابي همچنين   •

  بعدي موكول شد 
  

  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

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

   :ن رد شده تعداد متو

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
  

   معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  19/5/90:زمان جلسه-2   103: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي

  دكتر اخباريخانم 
  خانم كچويي

  غفاريان خانم
  خانم اعالني

  اميديخانم 
   مستوريآقاي 

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي دبير

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  نماينده واحد رابطين

  نماينده واحد مبارزه با بيماريهاي واگير
  آموزشي  متونبرنامه ها و ارزيابي  :موارد مطروحه 

  

  :صوبات م
وري جهت اجراي برنامه تآقاي مسمطرح شده توسط » پيشگيري از عوارض بيماري فشارخون باال «  برنامه آموزشي موضوع •

  .مي باشد  و براي پرسنل شهري كشورياين برنامه كشوري بيماريابي فشارخون بصورت غير فعال در مراكز بهداشتي درماني شهري 
خواهد بود به علت همراه نداشتن طرح درس و آماده و كسب نمره عملي يابي آن با پره تست و پست تست اجراي كالس بصورت كارگروهي و ارز

  . گرديد درجلسه بعدي مستندات را جهت كسب امتياز آموزشي ارائه نمايندنشد و مقرر كامل نبودن سواالت برنامه ارزيابي 
بيماريهاي واگير وغيرواگير ، مدارس ، ساعت در مهر ماه اجرا خواهد شد همچنين كالس آموزشي مجزا جهت كارشناسان بهداشت خانواده  ،  

  . تشكيل گردد و آران و بيدگلمعاونت كاشان گسترش ، بهداشت روان ، آموزش بهداشت و رابطين از 

مطرح شده توسط  » كاردان و ديابت ، پزشك و ديابت، و بهورز و ديابت هايكتاب« برنامه آموزش غير حضوري از  •
شده و به  طراحيپزشك متفاوت و كاربردي  و آقاي مستوري اين برنامه كشوري بوده مقرر شد سواالت جهت گروههاي هدف كاردان ، بهورز

  .  ساعت مصوب گرديد 
به علت مطرح شده توسط خانم اميدي »  آئين نامه اجرائي ، دستورالعملها و فرمهاي برنامه رابطين«  برنامه آموزشي موضوع •

 همراه نداشتن مستندات مقرر گرديد در جلسه بعدي مجدداً مطرح شود
 جهت بررسي تحويل خانم دكتر اخباري شد  »ديزر «پمفلت   •
  به خانم اعالني تحويل داده شد كه پس از بررسي به خانم دكتر اخباري تحويل دهند  »راهنماي تغذيه كودكان «كتابچه   •

  جهت بررسي نهايي به خانم رجبي تحويل داده شد  »درسهبهداشت حرفه اي و ايمني در م« جزوه آموزشي   •

خانم غفاريان  به »ت بيماريهاي نيازمند مراقبت ويژه در نوجوانان و جوانان ويژه مديراناختالال «جزوه  •
  . ه شددادتحويل 

  
  

 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  17/5/90:زمان جلسه-2   102: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي

  دكتر اخباريخانم 
  خانم كچويي

  خانم ترنجي نژاد
  غفاريانخانم 
  شمس الدينخانم 

   مستورياي آق

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي دبير

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

  آزمايشگاه كارشناس
  واگير غير نماينده واحد مبارزه با بيماريهاي

  برنامه ها ارزيابي  :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 
مطرح شده توسط »  تكميل چك ليست آزمايشگاههاي معاونت بهداشتيكارگاه چگونگي «  برنامه آموزشي موضوع -

ر شد سواالت پره تست و پست تست را قبل از ارزيابي كالس با پره تست و پست تست انجام خواهد شد مقر .مصوب شدساعت آموزش تئوري  

  امتياز در ارزيابي كسب نمود 

نبودن  كافيوري به علت تآقاي مسمطرح شده توسط » پيشگيري از عوارض بيماريهاي فشارخون باال «  برنامه آموزشي موضوع -

  ميل مستندات مجدداً  در شورا مطرح شودرار شد پس از انجام نيازسنجي و تكنيازسنجي و سايرمستندات ق

  

 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  29/4/90:جلسهزمان-2   101: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  آقاي دكتر الماسي
  خانم رجبي
  خانم كچويي

  خانم ترنجي نژاد
  خانم اعالني

  آقاي جواد رجبي 
  خانم صدف

  خانم مديحي
  خانم اسماعيلي

 معاون بهداشتي
  شوراي آموزشي يردب

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده واحد مبارزه با بيماريهاي واگير
  نماينده واحد بهداشت حرفه اي 
  نماينده واحد بهداشت خانواده 

  نماينده واحد گسترش 
  آموزشي  و پوشه هاي برنامه هاارزيابي  :موارد مطروحه 

  

  :مصوبات 
توسط خانم »  كنترل گرد وغبار سيليس و پيشگيري از بيماري سيليكوزيس در محيط كار«  برنامه آموزشي موضوع -

پس از بررسي واعالم تعداد كارخانجات و كارگران در معرض خطر و همچنين در اولويت قراردادن كسانيكه دراين كارخانجات كار  مقرر شد صدف
  .در ارزيابي كسب نمود آموزش به همراه كار عملي و با پره تست و پست تست تشريحي اجرا مي شود امتياز  

ماعيلي با توجه به اينكه مطرح شده توسط خانم اس» برنامه نرم افزاري الكترونيك سالمت ايرانيان «  برنامه آموزشي موضوع -
و  )شهرستان كاشان وآران وبيدگل (مربيان بهورزي  ابتداگروه هدف تغيير كند ، مقررگرديد است برنامه كشوري است نيازسنجي انجام شده

 يبه اجرا در دو مرحله آموزش ببينند و سپس آموزش را به بهورزان وتيم سالمت روستا منتقل كرده و تحت نظر واحد گسترشگسترش شبكه 
و همچنين سواالت پره تست وپست تست پس از مربيان كليه كارشناسان ستادي در زمان كمتر آموزش ببيند و نظارت خواهند داشت ، طرح 

  .امتياز را كسب نمود 
با توجه به نياز سنجي كه انجام : مطرح شده توسط خانم مديحي  »گذاري IUD پايش استانداردكارگاه  « آموزشي برنامه موضوع -

هدف دربرنامه آموزشي مذكور گروه  . طرح درس براساس آيتمهايي باشد كه ماماها در آزمون قبلي نمره نياورده اند% 70داده بودند مقرر شد 
جهت ماماهاي آموزش  در نياز .آموزش خواهند ديدو كار با موالژ بصورت عملي  آران وبيدگل كاشان و ماماهاي شهر وروستا و پزشك خانواده

جهت آموزش از مدرسين دانشگاه نيز استفاده گردد و نتايج نيازسنجي و اهداف مقرر شد  تر بازآموزي دانشگاه برگزار شود فبخش خصوصي در د
  . نمودامتياز كسب  35/74پس از ارزيابي  اين برنامه. زشي براساس اولويت تعيين شده ، قبل از اجراي برنامه شوراي آموزشي ارائه گرددآمو

از آقاي رجبي نيازسنجي با توجه به آمار ماهيانه نيدل استيك واحد »  مخطر نيدل استيك را جدي بگيري«  عنوان پوستر آموزشي - 
و قالب ارائه شده توسط شوراي آموزشي  فرم الف وب تكميل شده در اين جلسه با موضوع پوستر موافقت گرديد و مقرر شدده بيماريها انجام ش

بررسي گردد و پس از آن براي طراحي اقدام شود همچنين مقرر شد پس از اجرا اثر بخشي پوستر توسط واحد آموزش سالمت مورد ارزيابي قرار 
نجام يك طرح تحقيقاتي علل نيدل استيك را نيز بررسي نمايند و از نتايج آن در جهت اجراي هدف آموزشي بهداشت گيرد پيشنهاد گرديد با ا

  . كه همان پيشگيري از نيدل استيك است بهره گيرد 
  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

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

   :اد متون رد شده تعد

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
  

   معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  13/4/90:زمان جلسه-2   100: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  خانم رجبي
  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  خانم اكبرزاده
  م ترنجي نژادخان

  خانم مهندس مجرد
  خانم ميرزايي

  شوراي آموزشي دبير
  شوراي آموزشيعضو 

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده واحد بهداشت خانواده
  نماينده واحد بهداشت روان

  ارزيابي جزوات آموزشي برنامه هاي آموزشي وارزيابي  :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 

  )ارزيابي در سال گذشته انجام شده.( ساعت براي پرسنل دوره نديده كاشان و آران و بيدگل مورد موافقت قرارگرفت 

   قبل از اجراي كالس در اختيار افراد قرار گيرد خواني باشد وبوكلت بوكلتبجاي برنامه كارگروهي  دراين  مقرر گرديد -

  استفاده شود  مهارت بيشتري دارندسال گذشته از كارشناساني كه در امر آموزش سالمندان اجراي برنامه  نتايج با توجه به -

جهت گروه هدف »  روشهاي ارتقاء روابط والد و كودك موثر در پيشگيري از اعتياد« برنامه آموزشي با اجراي  -

  .مورد موافقت قرار گرفت 

   .مقرر شد پس از اجراي برنامه آموزشي نحوه آموزش مربيان توسط واحد ارزيابي شود ونتيجه اعالم گردد  -

   .دانجام گرد عملي ارزيابي و به صورت پيش آزمون و پس آزمون اين كارگاهمقرر شد ارزيابي  - 

  .قبل از چاپ نهايي تحويل شورا گردد »شيشه « پمفلت آموزشي  - 

  . براي مردم بصورت كارت و براي پرسنل بصورت متن آموزشي تهيه گردد »راههاي پيشگيري از افسردگي « عنوان آموزشي  - 

 
  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : د متون بررسي شده تعدا

   :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
  

   معاونت بهداشتي : مكان جلسه  - 3  7/4/90:زمان جلسه-2   99: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  خانم رجبي
  خانم اكبرزاده

  جي نژادخانم ترن
  خانم غفاريان
  خانم اعالني

  خانم خاندايي

  شوراي آموزشي دبير
  شوراي آموزشيعضو 

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  رابط و كارشناس مسئول واحد مدارس
  برنامه هاي آموزشي بهداشت مدارس ، ارزيابي جزوات آموزشيارزيابي  :موارد مطروحه 

  

  :مصوبات 

خانواده ، بيماريها ، گسترش ، آموزش ( جهت گروه هدف پزشك ، ماما، خانواده ، بيماريها ، بهورز و بهيار و كارشناسان ستادي مرتبط »  سال 

  قت قرار گرفت مورد مواف 

  توجيه شوند  در اين زمينه مقرر گرديد مسئولين واحدها در جلسه كارشناسان

  كارشناسان ستادي كاشان و آران تشكيل تا درامر آموزش نيروها همكاري كنند  در مورد اين برنامه مقرر گرديد هسته آموزشي

  هد بود برنامه بصورت پيش آزمون ، پس آزمون ونمره عملي خوا اين ارزشيابي

توسط خانم اعالني استخراج و در »  اختالالت يا بيماريهاي نيازمند مراقبت ويژه نوجوانان« كتابچه فرمهاي نظرسنجي  -

  جلسه بعدي گزارش كند 

تحويل  وطراحي انجام شده و از خانم خاندايي مقرر شد اصالحات» پيامهاي سالمتي براي دانش آموزان « پمفلت آموزش   -

  . شي گرددشوراي آموز

از مردم تحويل  انجام شده نظر سنجي با توجه بهطراحي و پس زمينه تغيير كرده و  ، مقرر شداز آقاي زارعي »نان سالم « پمفلت آموزشي  - 
  شوراي آموزشي گردد

 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  23/3/90:زمان جلسه-2   98: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم اعالني
  ين ياوري تبارآقاي دكتر حس
  آقاي صالحي
  خانم صدف

  شوراي آموزشي دبير
  شوراي آموزشيعضو 

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  نماينده واحد بيماريهاي واگير
  نماينده واحد بهداشت حرفه اي 

  آموزشي و جزوات برنامه هاي آموزشي سالمت روان ، بهداشت حرفه اي ، بيماريهاي واگيرارزيابي  :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 

  حرفه اي مصوب گرديد هداشتبساعت جهت كارشناسان  

حويل شوراي از خانم خاندايي مقرر شد اصالحات الزم را انجام داده و ت» پيامهاي سالمتي براي دانش آموزان « پمفلت آموزش  - 

  . آموزشي گردد

، به علت كامل نبودن  »والد كودك موثر در پيشگيري از اعتياد ويژه مربيان طروشهاي ارتقاء رواب« برنامه آموزش  - 

  مقرر گرديد مستندات را كامل تا در جلسه بعدي شورا مطرح گردد  ارزيابي براساس فرمت آموزش سالمتمستندات 

توجه به جلسات فرمانداري و تأكيد اطالع رساني عمومي ، مقررگرديد اين پمفلت به صورت ليفلت تهيه و جهت با  »شيشه« پمفلت آموزشي  - 

  مطالعه تحويل آقاي دكتر ياوري تبار گرديد

با با توجه به اينكه مستندات نيازسنجي از طرف كارشناس واحد دقيق ارائه نشد و  »بيماريهاي منتقله از آب و غذا « برنامه آموزشي - 

پيشنهاد شد در صورت تأكيد وزارت مبني بر اجراي توجه به تكراري بودن موضوع آموزشي و نتايج باالي حاصل از اجراي برنامه در سالهاي قبل 

  .برنامه به صورت غير حضوري اجرا گردد اين موضوع نيز مقرر شد در واحد مطرح وبرنامه ريزي و نتايج در جلسه بعدي شورا ارائه گردد

 . ساعت جهت روانشناسان مجري مصوب گرديد 
  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 

   :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



   » صورتجلسه «
  

   مركز آموزش بهورزي: مكان جلسه  - 3  10/3/90:زمان جلسه-2   97: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده
  خانم اعالني

  مسئول شوراي آموزشي
  شيشوراي آموزعضو 

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  براساس چك ليست استاندارد آموزش سالمت از وزارت آموزشي كارگاهها و توليداتارزيابي  :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 

. رر گرديد از آقاي احسان زارعي پس از بررسي مق »نان خوب و توصيه هاي مفيد براي نگهداري نان « پوستر آموزشي  -

  . اصالحات الزم را انجام و تحويل شوراي آموزشي نمايد

  .عناوين كارگاهها و كالسهاي آموزشي ذيل طبق آخرين ليست ارزيابي گرديد 

 
 اديومتري و تفسير نتايج روشهاي شنوايي سنجي كارگران  - 
  GISپورتال و ر آشنايي و كار با نرم افزا - 

 بهداشت آب  - 
 بيماريهاي شايع شغلي - 
 پالپ زنده  - 
 آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان - 
 پدافند غير عامل  - 

 
 

  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 

   :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



  » سه صورتجل« 
  

  مركز آموزش بهورزي : مكان جلسه  - 3  5/3/90:زمان جلسه-2   96: شماره جلسه -1
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  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام و نام خانوادگي

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده
  خانم اعالني

  مسئول شوراي آموزشي
  زشيعضو شوراي آمو

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  
  ارزيابي كارگاهها و توليدات آموزشي براساس چك ليست استاندارد آموزش سالمت از وزارت :موارد مطروحه 

  

  :مصوبات 

  .عناوين كارگاهها و كالسهاي آموزشي ذيل طبق آخرين ليست ارزيابي گرديد 

 مع سالمنديمراقبتهاي ادغام يافته جا - 
 شناخت پرتوها و آسيبهاي ناشي از آن  - 
 قوانين و مقررات بيمه اي  - 
 بهداشت و ايمني در فرايند نانو تكنولوژي  - 
 نظام مراقبت بيماريهاي واگير در حوادث و باليا - 
 

  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : ده تعداد متون بررسي ش

  : تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



  ›› صورتجلسه‹‹ 
  

   مركز آموزش بهورزي: مكان جلسه  - 3  3/3/90:زمان جلسه-2   95: شماره جلسه -1
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  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام خانوادگي نام و

  آقاي دكتر دهقاني
  خانم رجبي

  خانم ترنجي نژاد
  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده

  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

   رئيس مركز بهداشت شهرستان
  مسئول شوراي آموزشي

  شوراي آموزشيعضو 
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

  وزارتبراساس چك ليست استاندارد آموزش سالمت از  آموزشي توليداتكارگاهها و ارزيابي  :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 

جهت گروه هدف كارشناسان ستادي يك برنامه آموزشي »كتاب اصول استانداردهاي تدوين رسانه و مداخالت« مقرر گرديد  - 

 توسطواحد آموزش سالمت گذاشته شود 

 وداز آقاي مجيد محقق فر مقرر گرديد نظر نهايي توسط واحد غير واگير داده ش» توصيه هاي غذايي در ديابت« پمفلت  - 

از خانم شهناز خاندايي مقرر گرديد ابتدا متن را طبق چك ليست تهيه و تحويل واحد آموزش »  بهداشت فردي« پمفلت آموزشي  - 

 .سالمت نمايد

 امتيازات توليدات آموزشي ذيل طبق چك ليست مربوطه مورد بررسي قرار گرفت  - 

 آقاي لساناز »  ني در رانندگانتوصيه هايي جهت پيشگيري از بيماريهاي اسكلتي عضال« پمفلت : الف  - 

 خانم واثقي تهيه شده جهت روز ملي سالمت زناناز »  گاهنامه سالمت «: ب  - 

 به مناسبت هفته سالمت از آقاي نخودكار و خانم دكتر اخباري »تغذيه و سالمت « : ج  - 

  از آقاي رجبي »التور « پوستر : د  - 

 
  

 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  27/2/90:زمان جلسه-2   94: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت گينام خانواد نام و

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده

  آقاي دكتر حسين ياوري تبار

  مسئول شوراي آموزشي
  شوراي آموزشيعضو 

  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي
  عضو شوراي آموزشي

   ارزيابي جزوات آموزشي :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 

عليرضا آقاجانزاده پس از بررسي مقرر گرديد بـا همـاهنگي بهداشـت روان     آقاي از»ودكانكتابچه پدران و ك« موضوع پيشنهادي  - 
 .تحويل شوراي آموزشي گرددو مختصرتر تهيه شده 

تهيه شده توسط خانم اعظم ترنجي نژاد خانم دكتر افسانه قلـي  » راهنماي تغذيه تكميلي كودكان زير يكسال« كتابچه آموزشي  - 
 ي تحويل شوراي آموزشي گردد كتابچه نهاي شدپور مقرر 

فقـط  پـس از بررسـي مقـرر گرديـد      با توجه به نيازسنجي انجـام شـده و   » پيامهاي سالمتي براي دانش آموزان« جزوه آموزشي  - 
 و مستندات نيازسنجي نيز پيوست شود نمايدموضوع آموزشي بهداشت فردي را بصورت پمفلت تهيه 

باتوجه به عدم حضور ايشان مقرر شد در جلسه بعدي نم دكتر اخباري خانم ميرزايي از خا»  عوارض مصرف شيشه« عنوان آموزشي  - 
 پيوست گردد  نيز فعالً مستندات نيازسنجي شركت نمايد

پس از بررسي مقـرر شـد از واحـد     با توجه به وجود پمفلت مشابه از يزد از آقاي محقق فر »توصيه هاي غذايي در ديابت«پمفلت  - 
  شود غير واگير نظر خواهي 

 
  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 

   :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  

  



  » صورتجلسه « 
  

  مركز آموزش بهورزي : مكان جلسه  - 3  21/2/90:زمان جلسه-2   93: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : ه عنوان جلس-4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام و نام خانوادگي

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده
  خانم اعالني

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

  ت آموزشي براساس چك ليست استاندارد آموزش سالمت از وزارتارزيابي كارگاهها و توليدا :موارد مطروحه 
  

  :مصوبات 

  .آموزشي ذيل طبق آخرين ليست ارزيابي گرديد توليداتعناوين كارگاهها و  

 هايپوتيروئيدي در نوزادان - 
 بيماريهاي لثه  - 
 بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن  - 
 بيماريهاي منتقله از آب و غذا  - 
 ه پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدرتربيت مربي در زمين - 
 آنفلوانزاي انساني و پرندگان - 
 پوستر همه باهم در پاكسازي روستا  - 
 پمفلت بيماريهاي چشمي  - 
 

  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : تعداد متون بررسي شده 

  : تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



  » صورتجلسه « 
  

  مركز آموزش بهورزي : مكان جلسه  - 3  20/2/90:زمان جلسه-2   92: شماره جلسه -1
  شوراي آموزشي : عنوان جلسه -4

  

  : حاضرين در جلسه 
  سمت نام و نام خانوادگي

  خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  خانم اكبرزاده
  خانم اعالني

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

  
  ارزيابي كارگاهها و توليدات آموزشي براساس چك ليست استاندارد آموزش سالمت از وزارت :موارد مطروحه 

  

  :مصوبات 

  .عناوين كارگاهها و كالسهاي آموزشي ذيل طبق آخرين ليست ارزيابي گرديد 

 در محيط كار اصول بازرسي - 
 سوانح ، حوادث و مسموميتها در مانا - 
 بيماريهاي ناشي از كار در كشاورزي و قاليبافي - 
 اصول طراحي بسيج اطالع رساني آموزشي  - 
 كتابچه پيش به سوي سالمت قلب درمحيط كار - 
 

  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات
  : تعداد كل مصوبات 

  : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

  : ون بررسي شده تعداد مت

  : تعداد متون رد شده 

  
            

   
  



  ››صورتجلسه ‹‹

   بهورزي: مكان جلسه  - 3  25/1/90:زمان جلسه-2   91 :شماره جلسه-1
 شوراي آموزشي : عنوان جلسه  - 4

  

  : جلسه حاضرين در
  سمت نام خانوادگي نام و

 خانم رجبي
  خانم ترنجي نژاد

  خانم غفاريان
  اعالنيخانم 

  آقاي دكتر ياوري تبار
 خانم اكبرزاده

  مسئول شوراي آموزشي
  شوراي آموزشيعضو 

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

  ارزيابي جزوات آموزشي  :موارد مطروحه 
  :مصوبات 

لبنين مشهدي پس از بررسي مقرر شد اصـالحات الزم انجـام شـده و    از خانم ها ليال عبيري و ام ا »زردي يا يرقان نوزاداي « پمفلت * 

 .جهت ارزيابي نهايي به شورا تحويل دهند
  .امتياز را كسب نمود 

  . امتياز كسب را نمود 

از آقايان دكتر مرتضي پنجه شاهي و اميرحسين نمديان پس از بررسي پمفلت  »بيماريهاي چشمي در نوزادان و كودكان « پمفلت * 

  .اصالحات الزم انجام شده و تحويل شورا گردد

 .امتياز را كسب نمود 
اهداف نمي باشد  عنوان آموزشي در راستاي سيستم  اينكهاز خانم آسيابان پس از بررسي باتوجه به  » فوايد آجيل«  موضوع پيشنهادي * 

  .مورد موافقت قرار نگرفت

  ده موافقت شددر تهران برگزار گردي 

  .امتياز تعلق گرفت 
 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات

  : تعداد كل مصوبات 
  : برنامه هاي مصوب شده تعداد كل 

  : تعداد متون بررسي شده 
   :تعداد متون رد شده 

  
            

   
  

 


