
 صورتجلسه شوراي آموزشي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 51/9/93:  زمان جلسه  ۱۲:شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 عضو شوراي آموزشي خانم رباني عضو شوراي آموزشي خانم غفاريان دبير شوراي آموزشي خانم رجبي

خانم دكتر عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي
 اخباري

 عضو شوراي آموزشي آقاي كفاش عضو شوراي آموزشي

   عضو شوراي آموزشي خانم اعالني نماينده شبكه آران و بيدگل در شوراي آموزشي آقاي دكتر كاووسيان 

   عضو شوراي آموزشي آقاي جزايري عضو شوراي آموزشي سلمانيآقاي

نماينده واحد بهداشت آقاي معمارينماينده شبكه آران و بيدگل در شوراي آموزشي خانم گندمي
 حرفه اي 

  

    عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :موارد مطروحه 

 : مطرح شدتوسط واحد بهداشت روان »  سال  2-12تربيت مربي مهارتهاي فرزند پروري براي والدين كودكان «  كارگاه آموزشي  •
 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، محتواي آموزشي:  مستندات ارائه شده به شورا 
ت ارزشـيابي برنامـه و كـارگروهي    نيازسـنجي انجـام شـده و نامـه وزارت مبنـي بـر اجـراي برنامـه ، سـواال          :مستندات ارائه نشده بـه شـورا   

 ، فرم مشخصات مدرسين  

 :مقرر شد
 .مستندات نيازسنجي انجام شده و نامه وزارت مبني بر اجراي برنامه به شوراي آموزشي ارائه گردد  •
. ان و بيـدگل مـي باشـند   از مراكـز بهداشـتي درمـاني كاشـان و شـبكه آر     )مامـا و بهداشـت خـانواده   (گروه هدف برنامـه مربيـان مهارتهـاي فرزنـد پـروري       •

مربيــان مراكزبهداشــتي درمــاني آران و بيــدگل نيــز بــا . نفــره مطــابق ليســت واحــد بهداشــت روان آمــوزش خواهنــد ديــد  30گــروه  2مربيــان كاشــان در 
 . همكاري واحد بهداشت روان شبكه آران و بيدگل در كالسي مجزا كه در شبكه برگزار خواهد شد آموزش خواهند ديد

 )تغيير در برنامه آموزشي ، تعداد مدرسين، ساعت تئوري و عملي برنامه و هزينه اجراي برنامه (نجي و مشخصات دوره اصالح گرددفرم نيازس •
 .انجام خواهدشد%) 50(و نمره كارگروهي %) 50(ارزشيابي برنامه بر اساس نمره پس آزمون  •
 .به همراه ارسال مستندات الزم مي باشند) ساعته 5/1ه جلس 6(شركت كنندگان ملزم به اجراي يك دوره آموزش براي والدين  •
 . ساعت آموزش مي باشد 24روز مطابق  4طول دوره آموزشي  •
 .را كسب نمود 75ساعت كار عملي مصوب و امتياز  15ساعت تئوري و  9اين برنامه بصورت  •

 :از واحد بهداشت حرفه اي مطرح شد »ثبت اطالعات اختصاصي در سامانه جامع بازرسي« كارگاه آموزشي  •
 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، نامه وزارت مبني بر اجراي برنامه ، فرم مشخصات مدرس   : مستندات ارائه شده به شورا  
 ، سواالت تئوري و عملي ، محتواي آموزشي: مستندات ارائه نشده به شورا 

 .كارشناس بهداشت حرفه اي كاشان و شبكه آران و بيدگل و پزشكان طب كار اجرا خواهد شد كاردان و اين برنامه جهت گروه هدف  •
واحـدهاي بازديـد شـده     ثبـت اطالعـات   منـوط بـه   ( نمـره كـار عملـي   % 50و ) پـس آزمـون و كـارگروهي    (نمـره كالسـي   % 50ارزشيابي برنامه براسـاس   •

 .شد  مي با) در سامانه  مركز 
 .در غير اينصورت از كل امتياز دوره محروم خواهند شد . ره كار عملي را كسب كنند نم% 60شركت كنندگان بايد  •
 . مصوب گرديد 63و كسب امتياز ) ساعت عملي 6ساعت تئوري و  6(ساعت آموزشي 12اين برنامه با   •

 . از سري برنامه هاي آموزش مداوم مطرح و براي گروه هدف پزشك مصوب گرديد» 1داخلي «برنامه  •

 
 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

  



 صورتجلسه شوراي آموزشي

  ارزيابي برنامه هاي آموزشي: عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 1/9/93:  زمان جلسه ۱۱: شماره جلسه
 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

نماينده شبكه آران و بيدگل  آقاي دكتر كاووسيان   عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي دبير شوراي آموزشي خانم رجبي
 در شوراي آموزشي

 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري عضو شوراي آموزشي غفاريانخانم عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي

نماينده شبكه آران و بيدگل خانم گندمي
 در شوراي آموزشي

 عضو شوراي آموزشي خانم اعالني  عضو شوراي آموزشي خانم رباني

 آموزشيعضو شوراي  آقاي كفاش عضو شوراي آموزشي آقاي جزايري عضو شوراي آموزشي آقاي سلماني

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :موارد مطروحه 
 : مطرح شد توسط مركز آموزش بهورزي»  تدوين چك ليست براساس مدل زنجيره اي فرآيند «  برنامه آموزشي  •

نتـايج نيازسـنجي انجـام شـده ، فـرم نيازسـنجي و مشخصـات دوره ، محتـواي آموزشـي ، سـواالت ارزشـيابي            :  مستندات ارائه شده بـه شـورا   
 برنامه

 فرم مشخصات مدرسين   :مستندات ارائه نشده به شورا 
 :موارد ذيل در خصوص نحوه اجراي برنامه فوق مصوب گرديد −

و در كـاردان و كارشـناس ســتادي از كاشـان و شـبكه آران و بيــدگل     ســپس  ،پـايش   كميتـه اعضــاي  برنامــه در حـال حاضـر  گـروه هـدف    •
 . بودخواهند پرسنل محيطي نهايت 

 .مي باشد)  با روش مدل زنجيره اي فرآيند  پايش چك ليستتهيه (نحوه ارزشيابي برنامه بصورت عملي  •
 .اجرا خواهد شد) ساعت12(و عملي ) ساعت 8(برنامه بصورت تئوري  •
 .  مصوب گرديد  77اعت آموزش و كسب امتياز س 20اين برنامه با  •
 : توسط مركز آموزش بهورزي ارائه شد »آشنايي با فرآيند و دستورالعمل آموزش كاركنان« برنامه  •
 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، محتواي آموزشي ، فرم مشخصات مدرسين :  مستندات ارائه شده به شورا  
 ارزشيابي برنامه  سواالت :مستندات ارائه نشده به شورا 

 :مصوبات اجراي برنامه به قرار ذيل مي باشد −
 .اين برنامه جهت كاردان و كارشناس واحدهاي ستادي فني كاشان وشبكه  آران وبيدگل برگزار مي شود  •
 .بود خواهد % ) 50ارائه طراحي يك برنامه آموزشي (و عملي %) 50پيش آزمون و پس آزمون (ارزشيابي برنامه بصورت تئوري  •
 . مصوب گرديد71ساعت آموزش و كسب امتياز 6اين برنامه با  •
 : توسط مركز آموزش بهورزي مطرح شد » آموزش تخصصي برنامه هاي سالمت« برنامه  •
فــرم نيازســنجي و مشخصــات دوره ، محتــواي آموزشــي ، فــرم مشخصــات مدرســين ، ســواالت ارزشــيابي :  مســتندات ارائــه شــده بــه شــورا  

 برنامه
  - :ت ارائه نشده به شورامستندا 

 :مصوبات اجراي برنامه عبارتند از −
 .اين برنامه جهت افراد جديد الورود معاونت برگزار مي شود  •
 .با تهيه جزوه آموزشي بدو خدمت اجراي قسمتي از اين برنامه بصورت غير حضوري خواهد بود •
 . نمره پس آزمون مالك موفقيت در دوره خواهد بود% 60حضوري و كسب  دورهحضور فعال شركت كننده در  •
 . مصوب گرديد 5/75ساعت آموزش و كسب امتياز  30اين برنامه با  •
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 



 ورتجلسه شوراي آموزشيص
 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه22/8/93 :زمان جلسه10:شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي
 سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

نماينده شبكه آران و بيدگل در  آقاي دكتركاووسيان عضو شوراي آموزشيفاريانغخانميدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 شوراي آموزشي

 عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي نماينده واحد بهداشت محيطآقاي زارعيعضو شوراي آموزشيخانم كچوئي
نماينده شبكه آران و بيدگل درخانم گندمي

 شوراي آموزشي
 عضو شوراي آموزشي خانم رباني نماينده واحد بيماريهاي واگيرآقاي محبوبي

 عضو شوراي آموزشي آقاي كفاش نماينده واحد بهداشت محيطآقاي مومنيعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي
    عضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباري

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي  :وارد مطروحه م

 : از واحد مبارزه با بيماريهاي واگير مطرح شد»  Sheepبراساس مدل تب مالت  آموزش «كارگاه  -

 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، محتواي آموزشي ، نامه رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير مبني بر اجراي برنامه :  مستندات ارائه شده به شورا 

 سواالت ارزشيابي برنامه ، فرم مشخصات مدرسين  : مستندات ارائه نشده به شورا 
 

 :موارد ذيل در خصوص نحوه اجراي برنامه فوق مصوب گرديد 

 ) اهداف ، هزينه و گروه هدف  . (گرددو تكميل فرم نيازسنجي  ومشخصات دوره اصالح  •

 د فرم نيازسنجي براي گروه هدف ديپلم و زير ديپلم با اهداف و سرفصل جداگانه تدوين شو •

جلب مشاركت : معاونت و شبكه آران و بيدگل  واحدهاي ستادياز  ؛محيط و بهورزان بهداشت پرسنل بيماريها ، : كاشان و شبكه آران و بيدگل گروه هدف برنامه از مراكز  •
مربي هم چنين  و  مبارزه با بيماريهامربي دروس بهداشت محيط و  :؛ از مركز آموزش بهورزي بيماريهاي واگير مبارزه با محيط ، بهداشت  مدارس ، آموزش سالمت، مردمي ، 
 . محيط دانشكده  خواهند بودبهداشت 

 .واحد مبارزه با بيماريهاي شبكه آران و بيدگل براي گروه هدف شبكه برنامه را اجرا خواهند كرد  •

 . شركت كنندگان از سازمانهاي مخاطب توسط كارشناس برنامه دعوت خواهند شد •

 .سنجيده خواهد شد %) 50(و كارگروهي %)50(ارزشيابي برنامه با آزمون تئوري  •

 .ارسالي از مراكز،  تا پايان سال ، به مركز آموزش بهورزي گزارش شود Sheepمستندات آموزش به روش  ارائهنتايج اثر بخشي برنامه با  •

 .  اجرا گردددر شبكه آران و بيدگل نيز  برنامه ، ارزشيابي و تعيين اثربخشيمصوبات  فوق در خصوص روش اجرا  •

 .  ساعت آموزشي مصوب گرديد 6و  5/65اين برنامه با كسب امتياز  •
 

 : از واحد بهداشت محيط مطرح شد » و فرايند خود كنترلي وخود اظهاري جامع مديريت بازرسي13آئين نامه ماده  «برنامه آموزشي   -

فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، محتواي آموزشي ، نامه رئيس مركز سالمت محيط وكار مبني بر اجراي برنامه ،فرم مشخصات :  مستندات ارائه شده به شورا  
 مدرسين ، محتواي برنامه

 سواالت ارزشيابي برنامه : مستندات ارائه نشده به شورا 
 

 . و بهورزان مي باشند بهداشت محيط ستادي  و محيطي گروه هدف  برنامه پرسنل •

 .انجام خواهد شد ) ثبت اطالعات در سامانه%) ( 80(و عملي %)20(ارزشيابي برنامه براساس كسب نمره تئوري  •

از كل امتياز كسب كنند در غير اين صورت  نمره عملي را % 60گان بايد حداقل شركت كنند ، ازآنجا ئيكه توانمندي پرسنل در انجام كار عملي هدف اصلي برنامه مي باشد •
 . د شدنآموزشي دوره محروم خواه

 . ساعت آموزش مصوب گرديد 34و 77ين برنامه با كسب امتياز ا •
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 



 ورتجلسه شوراي آموزشيص
 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :عنوان جلسه معاونت بهداشتي: مكان جلسه  93/ 7/ 26  : زمان جلسه  9: شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي
نام و نام  سمت خانوادگي

 سمت خانوادگي

نماينده شبكه آران و  آقاي دكتر كاووسيان  
 بيدگل در شوراي آموزشي

نماينده شبكه آران و بيدگل در  گندميخانم 
 شوراي آموزشي

 يدبير شوراي آموزش خانم رجبي

نماينده واحد مبارزه با  آقاي مدبر عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي
 بيماريهاي واگير

خانم دكتر 
 اخباري

 عضو شوراي آموزشي

 عضو شوراي آموزشي خانم رباني نماينده واحد گسترش خانم نوابي عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي
 عضو شوراي آموزشي آقاي كفاش   عضو شوراي آموزشي سلماني آقاي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :وارد مطروحه م
 : از واحد گسترش مطرح شد» دستورالعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي  «برنامه  -

 

 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، نامه وزارت مبني بر اجراي برنامه:  مستندات ارائه شده به شورا 
 سواالت ارزشيابي برنامه ، فرم مشخصات مدرسين و محتواي آموزشي: مستندات ارائه نشده به شورا 

 :موارد ذيل در خصوص نحوه اجراي برنامه فوق مصوب گرديد -
 .پرستار با سرفصل ، اهداف و برنامه آموزشي مرتبط تكميل و به شورا ارائه گردد دو فرم نيازسنجي جداگانه جهت گروههاي هدف پزشك ، ماما و •
 . گروه هدف مشابه از شبكه آران و بيدگل همزمان  آموزش خواهند ديد  •
% 80(امه نمره چك ليست پايش برن% 80و كسب حداقل ) امتياز كل% 20(نمره پس آزمون %60شيوه ارزشيابي برنامه حضور در آموزش و كسب حداقل  •

 . خواهد بود) امتياز كل 
 .مصوب گرديد 63ساعت آموزش و امتياز  6اين برنامه با  •

 :از واحد مبارزه با بيماريهاي واگير مطرح شد »ادغام واكسن پنتاواالن در برنامه واكسيناسيون« آموزش برنامه كشوري  - -
 
 
 
 

 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره :  مستندات ارائه شده به شورا 
، فرم مشخصات مدرسين و ) تئوري ، كارگروهي و عملي( نامه وزارت مبني بر اجراي برنامه ،سواالت ارزشيابي برنامه : مستندات ارائه نشده به شورا 

 محتواي آموزشي
 :در خصوص نحوه اجراي برنامه موارد ذيل مصوب گرديد -
ساعت آموزش براي ساير گروههاي محيطي  6اس بيماريها و به صورت يكروزه و ساعت آموزش جهت گروه هدف كاردان و كارشن 12برنامه دو روزه و با  •

 .شاغل در واحد بهداشت خانواده مراكز و بهورزان اجرا خواهد شد 
 . فرمهاي نيازسنجي با سرفصل ، اهداف و برنامه آموزشي متناسب با دو گروه هدف فوق آماده و به شوراي آموزشي ارائه گردد •
 داشت خانواده ، مبارزه با بيماريها ي واگير ، آمار ، مدارس ،آموزش سالمت ، رابطين ، مربيان مركز آموزش بهورزي ودانشكده  در برنامهپرسنل واحدهاي به •

 .ساعته حضور يابند 6آموزشي 
 . آموزش پزشكان از طريق آموزش مداوم انجام خواهدشد •
 .هدف فوق آموزش خواهند ديد گروه هدف مشابه از شبكه آران و بيدگل همزمان با گروههاي  •
 خواهد بود %)40(و كار عملي %)60(براساس پس آزمون ) دو روزه(روش ارزشيابي برنامه آموزشي واحد مبارزه با بيماريها  •
 . انجام خواهد شد%)40(و كارگروهي %) 60(براساس پس آزمون )يكروزه (ارزشيابي برنامه آموزشي ساير گروهها  •
 . مصوب گرديد 77اين برنامه با امتياز  •

پس از رايزني با مطرح و » سالمت مادر و نوزاد  «  آموزشي نامه معاونت درمان مبني بر شركت گروههاي هدف پزشك، ماما و پرستار  در برنامه هاي -
 .اشد مصوب نگرديدبا توجه به اينكه منبع آموزشي مرتبط با اقدامات داخل بيمارستاني مي ب. واحد بهداشت خانواده

 
 

 
 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 



 ورتجلسه شوراي آموزشيص
معاونت : مكان جلسه  93/ 7/ 12  : زمان جلسه  8: شماره جلسه

  برنامه هاي آموزشيارزيابي  :عنوان جلسه بهداشتي

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

نام و نام  سمت نام و نام خانوادگي
 سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

 يدبير شوراي آموزش خانم رجبي عضو شوراي آموزشيخانم ربانيعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي
 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري بهداشت حرفه اينماينده واحدآقاي معماريعضو شوراي آموزشيخانم كچوئي
نماينده شبكه آران و بيدگلخانم گندمي

 در شوراي آموزشي
نماينده شبكه آران و بيدگل در  آقاي دكتر كاووسيان   نماينده واحد آموزش سالمتخانم اعالني

 شوراي آموزشي
 آموزشيعضو شوراي  آقاي كفاشعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :وارد مطروحه م

 : مطرح و موارد ذيل مقررشد از واحد بهداشت حرفه اي»  حدود مجاز مواجهه شغلي  « برنامه غير حضوري -

اصالح رفتاري و همچنين هزينه اجرايي دوره اهداف  ، ينگرش و  هدف كلي و اهداف آگاهي( فرم نيازسنجي و مشخصات دوره اصالح گردد  •

  ) .شود

 .گروه هدف كاردان و كارشناس بهداشت حرفه اي كاشان و شبكه آران و بيدگل خواهند بود  •

محتواي آموزشي كتاب حدود مجاز مواجهه شغلي از گروه مولفين اعضاي كميته بازنگري و تدوين از مركز سالمت محيط و كار مي باشدومحتوا  •

 .مي گيرد در اختيار شركت كنندگان قرار PDFبه صورت 

 .نمره آزمون مي باشد % 60در دوره كسب  موفقيتمالك  •

 .اجراي آزمون طرح شود  جهتسوال به صورت تستي و تشريحي  40حداقل  •

• PDF  دبير شورا ارائه گرددبه  وزارت مبني بر ا جراي آموزش ودستور نامهمحتواي آموزشي به همراه. 

هماهنگي  هورزيبا مركز آموزش ب.... ) گروه هدف ، انجام نظرسنجي حين اجراي آزمون و هماهنگي زمان اجرا ، دعوت از(جهت اجراي آزمون  •

 شود 

 ، فرم نيازسنجي و مشخصات دوره سواالت آزمون ، محتواي آموزشي:  مستندات ارائه شده به شورا 

 نامه وزرات مبني بر اجراي برنامه: مستندات ارائه نشده به شورا 

 . مصوب گرديد 67 آموزش و امتيازساعت  15اين برنامه با  •

 :شد  وموارد زيرمصوب از واحد بهداشت حرفه اي مطرح»  روانشناسي كار براي كارشناسان بهداشت حرفه اي  « برنامه غير حضوري -

اجرا مجددا با توجه به اينكه اجراي اين نوع مباحث آموزشي به صورت غير حضوري نتيجه بخش نمي باشد، پس ازايجاد تغييراتي درروش  •

 .دركميته مطرح گردد  

  :شدمقرر  از واحد بهداشت خانواده مطرح» بهداشت و طب سالمندان  « آموزشي  برنامه -

 و اجراي برنامه به كميته ارائه شده  مستندات كامل، )808729نامه با سريال (  قبلي به واحد بهداشت خانواده مطابق مصوبات ارسال شده •

 .مجدداً مطرح و ارزيابي گردد مجرد خانم مهندس سركاربا حضور برنامه



 :  كه نتايج به شرح ذيل ميباشداز واحد آموزش سالمت مطرح  »مهارتهاي ارتباطي و فنون تدريس «  آموزشي برنامه -

سوالت پيش آزمون و پس آزمون ، فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ،  از گروه هدف  نيازسنجي انجام شده:  مستندات ارائه شده به شورا 

 آموزشي ، فرم مشخصات مدرسين ، محتواي آموزش ، سواالت آزمون 

 سواالت كارگروهي : مستندات ارائه نشده به شورا 

 : درمورد  اجراي برنامه فوق موارد زير مصوب شد

 . ارائه شده دوروزه اجراشود و مدت زمان كارگروهي افزايش يابد سرفصلهاي تعدد اين برنامه با توجه به  •

 . كليه سرفصلهاي تعيين شده در برنامه اجرايي آموزش گنجانده و اجرا شود •

 .گروه هدف كليه پرسنل مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي كاشان خواهند بود •

ديپلم و زير ديپلم  ، كارشناس  -نيازسنجي جهت سه گروه پزشك ، كاردان  تحصيالت گروه هدف ، فرمهايسطح بودن  فاوت با توجه به مت  •

 .تنظيم شود 

 .نمره كار گروهي خواهد بود  %60نمره پس آزمون و % 40ارزشيابي كالس براساس  •

به مركز آموزش بهورزي  پايان سالتا  )بر اساس تعيين ميزان ارتقاء استفاده از روشهاي مختلف حين آموزش در مراكز(اثر بخشي اجراي كالس  •

 .ارسال گردد 

 . قرار گيرد پس از اجراي كالس ، محتواي آموزش به صورت جزوه در اختيار شركت كنندگان  •

 . شدمصوب  72 ساعت آموزش و امتياز 12اين برنامه با  

 
 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
  :مصوبات اجرا شده تعداد 

 :نشده تعداد مصوبات اجرا

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي : عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 15/6/93:زمان جلسه 7: شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

نمايندگان شبكه آران و بيدگل در شوراي  آقاي دكتر كاووسيان  شوراي آموزشي دبير خانم رجبي
 آموزشي

 عضو شوراي آموزشي آقاي كفاش

 خانم گندمي عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي

 عضو شوراي آموزشي خانم رباني عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي

   نماينده واحد بهداشت دهان ودندان آقاي دكتر فرجي شوراي آموزشيعضو  آقاي سلماني

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :موارد مطروحه 

 :از واحد بهداشت روان مطرح و مقررشد  »روان   سالمت برنامه هاي « آموزشي كارگاه  
 . روان به مركز آموزش بهورزي ارسال شود  سالمت اسامي گروه هدف رابطان  •

 .انجام خواهد شد  ، %)50(بر اساس آمارهاي ارسالي و پايش از مراكز ، ميزان ارتقا شاخصهاي برنامه و %) 50(ارزشيابي برنامه با پيش آزمون و پس آزمون  •

 . ماه پس از اجرا به مركز آموزش بهورزي ارسال شود 6حداكثر تا ميزان امتياز كسب شده  شركت كنندگان از ارتقا شاخصهاي برنامه  •

 .مستندات نيازسنجي استخراج شده از چك ليستهاي پايش به كميته ارائه گردد  •

  . ماه بعد از اجراي كارگاه استخراج و به مركز آموزش بهورزي ارسال شود 6اثربخشي برنامه  •

 .مه هاي بهداشت روان به تفكيك گروه هدف برگزار گردداين برنامه جهت كليه گروههاي هدف مجري برنا •

به دبير شورا الزم  به صورت  جداگانه تنظيم و به همراه ساير مستندات فرمهاي نيازسنجي و مشخصات دوره جهت گروههاي هدف پزشك ، كاردان و كارشناس و بهورز  •
  .ارائه شود

 . مصوب گرديد 67.8ساعت آموزش و امتياز  20اين برنامه با  •

 فرم نياز سنجي مشخصات دوره ، مستندات نيازسنجي آموزشي از گروه هدف ، فرم مشخصات مدرسين :  مستندات ارائه شده به شورا 

 ده از چك ليست پايشمحتواي آموزشي ، سواالت ارزشيابي ، مستندات نيازسنجي استخراج ش: مستندات ارائه نشده به شورا 

 .براي پرسنل ستادي از واحد بهداشت دهان و دندان مطرح شد»  دانستنيهاي بهداشت دهان ودندان « برنامه آموزشي 

 :مقررشد    

 . اين برنامه به صورت حضوري و با امتياز آموزش عمومي جهت كليه پرسنل دانشگاه برگزار گردد   •

 .وبيدگل مجري برنامه در شبكه مذكور خواهند بودواحد بهداشت دهان ودندان شبكه آران  •

نتخاب و فرم مشخصات با توجه به اينكه جهت آموزش كليه پرسنل نياز به مدرسين بيشتري هست ، دندانپزشكان فعال در آموزش با نظر واحد بهداشت دهان و دندان ا •
 .مدرسين جهت ايشان تكميل و به مركز آموزش بهورزي ارسال شود 

 .برنامه با پيش آزمون و پس آزمون خواهد بودارزشيابي  •

 . سنجيده خواهد شد ، فقط جهت پرسنل ستادي معاونت ، ماه پس از اجراي دوره 3اثر بخشي دوره براساس اطالعات ماندگار ،  •

 .  امه به قسمت نياز سنجي  اين فرم اضافه شودمتني در خصوص اهميت اجراي برن .فرم نيازسنجي دوره براساس مصوبات فوق تنظيم و به مركز آموزش بهورز ارسال شود •

 .مصوب شد 60امتياز ساعت آموزشي و  4اين برنامه با  •

 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، فرم مشخصات مدرسين :  مستندات ارائه شده به شورا 

 سواالت ارزشيابي برنامه ، محتواي آموزش : مستندات ارائه نشده به شورا 

 حاضرينامضاء  وضعيت مصوبات

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 

 

 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي : عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 8/6/93:زمان جلسه 6: شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

نماينده شبكه آران و بيدگل در  آقاي دكتر كاووسيان  دبير شوراي آموزشي خانم رجبي
 شوراي آموزشي

 عضو شوراي آموزشي آقاي كفاش

 نماينده شبكه آران و بيدگل  گندميخانم عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي

   عضو شوراي آموزشي خانم رباني عضو شوراي آموزشي آقاي سلماني

   نماينده واحد بهداشت خانواده خانم مهندس عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :موارد مطروحه 
 بين اعضاي شورا بحث و تبادل نظر انجام شد   ،ابتدا در مورد يكسانسازي نحوه امتياز دهي برنامه هاي آموزشي با توجه به مستندات موجود 

 :توسط  واحد بهداشت خانواده مطرح و موارد ذيل مقرر شد» طب و بهداشت سالمندي « برنامه آموزشي •
شهريور ماه در برنامه طب و بهداشت سالمندي آموزش مداوم شركت  20و19پزشكان فعال در برنامه مراقبت سالمند با انتخاب كارشناس برنامه وبا ابالغ در تاريخهاي  

 .آموزشي برخوردار شوند  ساعت 12نموده و از 

 .داده شود ليست اسامي پزشكان مذكور  جهت صدور ابالغ به مركز آموزش بهورزي تحويل  

 .حضور و غياب پزشكان در روزهاي اجرا توسط مركز آموزش بهورزي انجام شود 

جهت پرسنل واحد بهداشت خانواده و بيماريهاي  ، فوق و با مطالب متناسب با گروههاي هدف ي با عنوانكالس آموزش، با هماهنگي و كمك پزشكان آموزش ديده  
 .مراكز و همچنين بهورزان برگزار شود 

فرم نياز سنجي و مشخصات دوره ، فرم مشخصات مدرسين ، نتايج نيازسنجي ( مستندات برگزاري كارگاه براي گروه هدف غيرپزشك قرر شد سركار خانم مهندس م  
 . تحويل دهندارزيابي توسط اعضاي كميته ، به مركز آموزش بهورزي  جهت را تكميل و )  انجام شده از گروه هدف به همراه سواالت ارزشيابي برنامه

 . پس آزمون و كارگروهي خواهد بود ،پيش آزمون انجام ارزشيابي برنامه جهت گروه هدف غير پزشك با  

حداكثر تا شش ماه پس از ج و با توجه به نيازسنجي انجام شده  در اين برنامه ، نتايج اثر بخشي برنامه پس از اجرا با تكميل چك ليستهاي پايش برنامه سالمند استخرا 
 .به دبير شورا تحويل داده شوداجرا 

 . را مطرح نمود» برنامه عملياتي «  مركز آموزش بهورزي كارگاه آموزشي 

 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره ، نامه وزارت مبني بر اجراي برنامه ، فر م مشخصات مدرس ، محتواي تدريس:  مستندات ارائه شده به شورا 

 -: مستندات ارائه نشده به شورا 

 : مقررشد

 . گروه هدف برنامه مربيان ثابت مركز آموزش بهورزي  باشند 
 .انجام شود  تئوري و عملي  ارزشيابي برنامه بصورت 
، مالك  هر درس  برنامه عملياتيتعيين شده در با توجه به اهداف  رآموزيكسب مهارت مربي در هدايت دانش آموزان بهورزي جهت نگارش برنامه عملياتي و اجراي كا 

 .موفقيت در دوره خواهد بود 
 .مصوب شد  78ساعت آموزشي و كسب امتياز  12اين برنامه با  

 .به تصويب نرسيد مطرح و  » روش شناسي در تحقيقات كاربردي«و »  پيشگيري و سوء مصرف مواد«از سري برنامه هاي آموزش مداوم برنامه 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 

 

 
 



 صورتجلسه شوراي آموزشي

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي : عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه 4/5/93:زمان جلسه 5:شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام خانوادگينام و

نماينده شبكه آران و بيدگل در شوراي  آقاي دكتر كاووسيان   دبير شوراي آموزشي خانم رجبي
 آموزشي

 عضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري

   خانم گندمي عضو شوراي آموزشي خانم كچوئي

 آموزشيعضو شوراي  آقاي كفاش
 آقاي مستوري

 نماينده واحد مبارزه با بيماريها
  

 آقاي محقق

 خانم باقري عضو شوراي آموزشي آقاي سلماني
عضو هئيت علمي دانشكده پرستاري و 

 مامايي

  

   نماينده واحد بهداشت خانواده خانم مديحي عضو شوراي آموزشي آقاي رجبي

   نماينده واحد بهداشت روان ميرزاييخانم عضو شوراي آموزشي خانم رباني

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :موارد مطروحه 

 .توسط  واحد مبارزه با بيماريهاي غير واگير مطرح شد» بيماريهاي مزمن تنفسي « برنامه آموزشي •
 فرم نياز سنجي مشخصات دوره ، فرم مشخصات مدرسين، صورتجلسه كميته آسم و آلرژي دانشگاه:  مستندات ارائه شده به شورا 
 ، نامه وزارت مبني براجراي برنامه)تئوري وكارگروهي(سواالت ارزشيابي : مستندات ارائه نشده به شورا 

 :موارد ذيل در زمينه اجراي برنامه بيماريهاي مزمن تنفسي مصوب گرديد 
 :اين برنامه از معاونت بهداشتي و شبكه آران و بيدگل به شرح ذيل خواهند بودگروه هدف  

 ، بهورزان )بيماريها ، محيط ، حرفه اي (پرسنل بهداشت خانواده مراكز،كاردان و كارشناس : پرسنل محيطي 

 ت و جلب مشاركتهاي مردمي پرسنل ستادي از واحدهاي  بهداشت خانواده، مدارس ، محيط ، حرفه اي  ، غيرواگير ، آموزش سالم
 فرم نيازسنجي جهت دو گروه هدف زير ديپلم و باالي ديپلم تكميل  و به شورا ارسال شود  
 .مدرسين با توجه به سطح تحصيالت گروه هدف انتخاب شوند  
 اهداف برنامه در فرم نيازسنجي تصحيح و تكميل گردد  
 . برنامه كالس با در نظر گرفتن زماني جهت انجام كارگروهي تنظيم گردد 
 . انجام خواهدشد% )40( و كارگروهي% )60(ارزشيابي كالس با آزمون تئوري 
 . هزينه انجام كالس در فرم نيازسنجي تصحيح شود 
 . عيين مي شودت ،از مراكز توسط شركت كنندگان آموزش به مردمجلسات اثر بخشي برنامه با ارسال آمار 
  .مصوب گرديد 60ساعت آموزشي و امتياز  6اين برنامه  با  

 :توسط خانم باقري مطرح گرديد »درمان و مشاوره اختالالت جنسي، تشخيص «كارگاه آموزشي 
 . ساعت آموزشي اجرا خواهد شد 30روز كامل و با  3مردادماه طي  15-17اين برنامه در تاريخهاي  
 .توسط شركت كنندگان پرداخت خواهد شد هزينه اجراي برنامه  
 . دارندگان مدارك مامايي ، بهداشت خانواده ، پرستار، روانشناس از دانشگاه خواهند بود: شركت كنندگان  
 .ارزشيابي برنامه با پيش آزمون و پس آزمون انجام مي گردد  
  .گردد مقرر شد مستندات نيازسنجي از گروه هدف جهت اجراي برنامه به شورا ارائه 

 فرم نيازسنجي و مشخصات دوره :  مستندات ارائه شده به شورا 
 شركت كنندگان، فرم مشخصات مدرسين ، سواالت ارزشيابي برنامه مردم و  نيازسنجي از و مسندات  نتايج :  مستندات ارائه نشده به شورا 



 . مصوب شد 72اين برنامه با امتياز  
 :توسط واحد بهداشت خانواده مطرح و موارد زير مصوب شد  »جمعيتيجديد  سياستهاي كارگاه آموزشي «

 .مستندات نيازسنجي انجام شده از پرسنل مراكز به شورا ارسال شود 
 . فرم نيازسنجي و مشخصات دوره جهت دو گروه زير ديپلم و باالي ديپلم تكميل و به شورا ارسال گردد 
 . ه جزواحدهاي حرفه اي ، محيط ، مالي و اداري خواهند بودگروه هدف ستادي ، پرسنل كليه واحدهاي ستادي ب 
 از گروه هدف محيطي پرسنل واحد بهداشت خانواده مراكز ، بهورزان و كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها دعوت خواهند شد  
 .ديدخواهند  آموزششبكه آران و بيدگل نيز  درگروههاي هدف مشابه  
 .ون و پس آزمون خواهد بودارزشيابي برنامه با پيش آزم 
مي  ،  تعييناثر بخشي برنامه با ميزان آموزش داده شده توسط شركت كنندگان  و ارسال  تغييرات حاصله درشاخصهاي باروري پس از آموزش در مراكز 
 . شود
 مصوب شد  69ساعت آموزشي و امتياز  6اين برنامه با  

 شخصات دوره فرم نياز سنجي و م:  مستندات ارائه شده به شورا 
 نيازسنجي انجام شده از پرسنل ، فرم مشخصات مدرسين ، سواالت ارزشيابي برنامه  مستندات :مستندات ارائه نشده به شورا 

»  دارگزش جانواران زهر«، » در مدارس سالمت نوجوانان و جواناننظام مراقبت « ، » سامانه بازرسي بهداشت حرفه ايآموزش «برنامه هاي 

مصوب شده در شوراي آموزشي شبكه آران و بيدگل مطرح و مقرر شد مركز آموزش بهورزي » آموزش ضابطين خاص قضايي در حوزه بهداشت «و  
 . .برنامه هاي آموزشي در كاشان مقايسه و ادغام نمايد فرمهاي ارسالي از شبكه را  با فرمهاي نياز سنجي و مشخصات دوره

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 

 

 
 

 

  



 ورتجلسه شوراي آموزشيص
  ارزيابي برنامه هاي آموزشي :عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه13/3/93:زمان جلسه 4: شماره جلسه

 غايبين جلسهحاضرين در جلسه
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

نماينده شبكه آران و  آقاي دكتر كاووسيان عضو شوراي آموزشيخانم كچوئييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 بيدگل در شوراي آموزشي

شوراي نماينده شبكه آران و بيدگل در خانم گندميعضو شوراي آموزشيآقاي كفاش
 آموزشي

 عضو شوراي آموزشي خانم رباني

  نماينده واحد بهداشت خانوادهخانم مهندس مجردعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي
 عضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

 عضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخباري
 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :وارد مطروحه م

 .آموزش بهورزي وكاركنان مطرح شدتوسط  مركز » spss «برنامه •
فرم نياز سنجي مشخصات دوره ، برنامه اجرايي ، فرم مشخصات مدرسين، مستندات نيازسنجي انجام شده از پرسنل :  مستندات ارائه شده به شورا 

 ستادي

 سواالت كار عملي  ، محتواي برنامه: مستندات ارائه نشده به شورا 

مقرر شد جهت برگزاري كارگاه مراكز آموزش بهورزي  .كارشناسان ستادي كاشان و شبكه آران وبيدگل خواهند بود گروه هدف اين برنامه كاردانها و  
 .هماهنگي الزم را با معاونت پژوهشي انجام دهد

 .پيش نياز شركت در دوره گذراندن مهارتهاي هفت گانه مي باشد 

 .ك ورود به دوره بعدي خواهد بودالهمچنين م كارعملي در پايان هر سطح مي باشد وارزشيابي برنامه ارائه  

 . مصوب گرديد 75اين برنامه با كسب امتياز) ساعت عملي  6ساعت تئوري  6(ساعت آموزشي مي باشد  12هر سطح داراي  

مطرح و موارد ذيل از سري كتب خود آموز مهارتها وفنون آموزش براي مربيان توسط مركز آموزش بهورزي » تكنولوژي آموزشي«  برنامه غيرحضوري •
 . مصوب شد

  .گروه هدف كليه پرسنل فني ستاد معاونت و شبكه آران وبيدگل خواهند بود  

 . تهيه سواالت همكاري نمايندطراحي و اعضاي شورا در  

 .مالك موفقيت در آزمون خواهد بود ، نمره كل % 70كسب  

 ، ي آموزشيمحتوا و مشخصات دوره، فرم نيازسنجي )نامه وزارت (نياز سنجي :  مستندات ارائه شده به شورا 

 ، سواالت ارزشيابي  : مستندات ارائه نشده به شورا 

 .شددر شورا مصوب  74ساعت آموزشي و امتياز  30اين برنامه با  

 .ب گرديداز برنامه هاي آموزشي واحد بهداشت خانواده مطرح و موارد ذيل مصو »آلزايمر  «كارگاه •

 .فرم نيازسنجي دوره جهت دو گروه هدف زير ديپلم و باالي ديپلم با اهداف و سرفصل متناسب به هر گروه تكميل گردد 

 . تنظيم و ارائه شود و نحوه اجرا و مدرسين جديد برنامه اجرايي كارگاه با در نظرگرفتن زمان براي ارائه كار عملي 

 .واحد بهداشت خانواده و بيماريهاي مراكز شهري و روستايي كاشان و شبكه آران و بيدگل خواهند بودپرسنل برنامه  بهورزان،  گروه هدف  

 .ارزشيابي برنامه به صورت آزمون تئوري و كارگروهي خواهد بود  

 كلي نيازسنجي مشخصات دورهفرم :  مستندات ارائه شده به شورا 

 مستندات نيازسنجي ، سواالت ارزشيابي تئوري وكارگروهي ، محتواي آموزشي  : مستندات ارائه نشده به شورا 

 . مصوب گرديد 67ساعت آموزش وامتياز 6اين برنامه با  

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 



 ورتجلسه شوراي آموزشيص

  ارزيابي برنامه هاي آموزشي :عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه3/3/93: زمان جلسه  3:شماره جلسه
 غايبين جلسهحاضرين در جلسه

نام و نام 
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

نماينده شبكه آران و  آقاي دكتر كاووسيان عضو شوراي آموزشيدكتر اخباريخانميدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 در شوراي آموزشي بيدگل

 عضو شوراي آموزشي خانم رباني عضو شوراي آموزشيخانم كچوئيعضو شوراي آموزشيآقاي كفاش
نماينده شبكه آران و بيدگل در خانم گندميعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي

 شوراي آموزشي
  

   نمايده واحد جلب مشاركت مردميخانم اميديعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي
 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :وارد مطروحه م

 .از واحد بهداشت روان مطرح شد »باز آموزي مربيان پيشگيري از اعتياد «برنامه
   ارزشيابيسواالت ،  كالس  ، برنامه اجرايي فرم نياز سنجي  و مشخصات دوره: مستندات ارائه شده به شورا  

 ، محتواي آموزشي فرم مشخصات كليه مدرسينمستندات نيازسنجي ، : مستندات ارائه نشده به شورا 

 :مقررگرديد •

 .گروه هدف اين برنامه مربيان پيشگيري از اعتياد از مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي كاشان و آران و بيدگل باشند  

 .ان برنامه آموزشي تغيير كندعنو 

 . تعيين گرديد)با تاييد واحد بهداشت روان(ساعت   30آموزش به مردم به مدت % 60و ) با كسب امتياز پس آزمون (حضور % 40ارزشيابي كالس روش  

 .ال گرددليست اسامي مربيان جهت تعيين پست سازماني ايشان و همچنين دعوت به كالس سريعا به مركز آموزش بهورزي ارس 

 .مصوب گرديد   69 ساعت آموزش و كسب امتياز 6اين برنامه با  

  .شدمطرح  جلب مشاركتهاي مردمي از واحد »  رابطين دستورالعمل ها و فرمهاي جديد –اولين كارگاه آموزشي آيين نامه اجرايي «  عنوان آموزشي •

 و مشخصات دوره،فرمهاي كارگروهي نيازسنجي فرم، برنامه اجرايي ، فرم مشخصات مدرسين محتوا ، : مستندات ارائه شده به شورا  

 ) نامه وزارت (، نياز سنجي : مستندات ارائه نشده به شورا 

بهورزي  گروه هدف اين برنامه كليه پرسنل واحد بهداشت خانواده مراكز شهري و روستايي داراي رابط از كاشان و شبكه آران و بيدگل و همچنين مربي 
 .مربيان مرتبط از دانشكده هاي بهداشت و پزشكي  خواهند بود و 

 . دوره آموزشي گروه مسئول رابطين شبكه آران و بيدگل در كاشان و بقيه پرسنل شبكه ، در آران و بيدگل برگزار خواهدشد 

 .ارزشيابي كالس براساس نمره كارگروهي در كالس خواهد بود  

حداكثر (با ارزيابي محاسبه شاخصهاي ارسالي از مراكز و همچنين ارزيابي صحت آمار ارسالي از مراكز پس از سه دوره ارسال آمار  نتايج اثر بخشي دوره 
 . استخراج و به شورا ارائه گردد) تا پايان شهريور ماه

 . مصوب گرديد  65ساعت آموزش و امتياز  6اين برنامه با  

 .از واحد جلب مشاركت مردمي مطرح و موارد زير مصوب شد »در باليا و حوادث غير مترقبه كمكهاي اوليه و امداد رساني «برنامه 

 .عنوان برنامه با توجه به دستورالعملهاي آموزش كاركنان به امداد رساني در باليا و حوادث غيرمترقبه تغيير يابد 

 . طالعه و شركت در آزمون در اختيار گروه هدف قرار گيردجهت م) كتاب آموزشي رابطين به همراه كتاب واكنش سريع يك امدادگر( منابع  

 .پس از مطالعه و شركت در آزمون و استخراج نتايج ، كالس عملي با توجه به نتايج آزمون برگزار گردد 

از قبيل تغيير در عنوان برنامه، اهداف نگرشي و عملكردي ،برنامه اجرايي و نحوه اجراي (تغييرات پيشنهادي اعضاي شورا در مورد نحوه اجراي برنامه  
 .. در فرم نياز سنجي و مشخصات دوره لحاظ شده و فرم مجددا به مركز آموزش بهورزي ارسال شود...) برنامه و

بهداشت خانواده مراكز شهري و روستايي داراي رابط كاشان و آران و بيدگل و مربي بهورزي و مربيان مرتبط از دانشكده هاي  گروه هدف برنامه پرسنل 
 . بهداشت و پزشكي  خواهد بود

  و مشخصات دوره نيازسنجي فرمبرنامه اجرايي ، ، فرم مشخصات مدرسين محتوا ، : مستندات ارائه شده به شورا  

 



 .)مطابق مصوبه جديد سواالت آزمون ارسال شود( ، سواالت ارزشيابي)نامه وزارت (، نياز سنجي : نشده به شورامستندات ارائه  

 .مصوب گرديد 61و كسب امتياز ) ساعت حضوري و عملي  6ساعت غيرحضوري و  6(ساعت آموزش  12اين برنامه با  

 
 :شدليست عناوين برنامه هاي آموزش مداوم مطرح و موارد ذيل مصوب  •

نظر  . وروانشناس باليني مصوب شد) پرستاري ، بهداشت عمومي(بررسي وجهت گروه هدف پزشك عمومي ،كاردان وكارشناس   »آلزايمر«برنامه آموزشي 
مراه ديگر به اينكه اين برنامه با عنوان كنفرانس علمي داراي مجوز آموزش ضمن خدمت كاركنان نمي با شد ، مقررشدفرم نيازسنجي و مشخصات دوره به ه

يك برنامه آموزشي جهت گروه هدف هاي مرتبط توسط كارشناس محترم برنامه تكميل و جهت طرح در شوراي آموزشي به مركز آموزش مستندات اجرايي 
 .بهورزي و كاركنان تحويل گرددتا براي ساير نيروها اقدام شود

 . ان نبوده و مصوب نشدبه دليل داشتن عنوان كنفرانس ، داراي مجوز آموزش ضمن خدمت كاركن» كنفرانس علمي سل«برنامه  

مطرح وجهت گروه هدف پزشك عمومي ودندانپزشك  با رعايت )  از برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي يزد (  »آزمون غيرحضوري ايدز« 
 . امتياز مصوب شد  50سقف 
 .جهت گروه هدف دندانپزشك مصوب گرديد »پريودانتيكس« برنامه 

  
 ينامضاء حاضر وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورتجلسه شوراي آموزشيص
  ارزيابي برنامه هاي آموزشي :عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه13/2/93: زمان جلسه  2: شماره جلسه

 غايبين جلسهدر جلسهحاضرين



نام و نام 
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت خانوادگي

 عضو شوراي آموزشي آقاي كفاش عضو شوراي آموزشيخانم كچوئييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
آقاي دكتر
 كاووسيان

نماينده شبكه آران و بيدگل
 در شوراي آموزشي

 شبكه آران و بيدگلنمايندهخانم گندمي
 در شوراي آموزشي

  

   عضو شوراي آموزشيخانم ربانيعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي
   نماينده واحد بيماريهاي واگيرآقاي عباسيعضو شوراي آموزشيآقاي رجبي

   نماينده واحدآموزش سالمتآقاي دهقانزادهعضو شوراي آموزشي خانم دكتر اخباري

 ارزيابي برنامه هاي آموزشي :وارد مطروحه م

مطرح  » HIVدر برنامه نظام مراقبت عفونت HIV SDكارگاه آموزشي نحوه استفاده از كيت تشخيص سريع «  برنامه واحد بيماريهاي واگير با عنوان •
  :شد

 طرح درس ، برنامه اجرايي : مستندات ارائه شده به شورا  

 رم مشخصات مدرسين ، مستندات نيازسنجي ،سواالت كارگروهي  ، محتواي آموزشيف: مستندات ارائه نشده به شورا 

 اسامي گروه هدف به همراه پست و رشته شغلي آنها توسط نماينده واحد بيماريهاي واگيرتعيين و به مركز آموزش بهورزي ارسال گردد  

ي دوره ، برنامه آموزشي، هزينه ، پست و رشته شغلي شركت تغيير در هدف كل( اصالحات نوشتاري فرم نيازسنجي و مشخصات دوره آموزشي  
 .انجام شود) كنندگان

 .ارزشيابي برنامه ارائه كار عملي در كالس خواهد بود  

 .اثر بخشي دوره پس از يكماه از اجراي دوره با انجام پايش مشخص و نتيجه به شوراي آموزشي ارائه گردد  

 .مصوب گرديد  77ساعت آموزشي و كسب امتياز  6اين برنامه با  

  :از واحد آموزش سالمت مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد» خبر نويسي«  عنوان آموزشي •

 .ساعت آموزشي جهت بقيه پرسنل ستادي معاونت بهداشتي برگزار گردد 6ساعت آموزشي جهت رابطان و ب سايت و  15برنامه با  

نجي دوره جهت دو گروه هدف  مذكور با سرفصلها،اهداف ، ساعت آموزشي و برنامه اجرايي مربوط به هر گروه هدف تكميل و به شورا فرمهاي نياز س 
 . ارائه شود

 .انجام خواهدشد) تهيه و ارائه يك متن خبري(ارزشيابي كالس بصورت پيش آزمون و پس آزمون وانجام كار عملي  

 . مصوب گرديد   61اين برنامه با كسب امتياز  

 طرح درس ، برنامه اجرايي ، مستندات نيازسنجي: مستندات ارائه شده به شورا  

 فرم مشخصات مدرسين ، ،سواالت كارگروهي  ، محتواي آموزشي: مستندات ارائه نشده به شورا 

 :از سري برنامه هاي آموزش مداوم عناوين ذيل مصوب گرديد •

 پزشك عمومي ، ماما و پرستار: جهت گروه هدف »مقاومتهاي ضد ميكروبي و تجويز منطقي آنتي بيوتيكها «برنامه 

پزشك عمومي، پرستار، كارشناسان بهداشت محيط ، حرفه اي و بهداشت : جهت گروه هدف » بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان«برنامه  
 عمومي ، 

آشنايي با بيماريهاي سيستميك درگير ) 2(جراحي  «، » اورژانسها -اصول كنترل و درمان عفونتها ) 1(جراحي  «، ») 2(دندانپزشكي كودكان «برنامه هاي  
 كسياندودانت در صيتشخ«  ، »آشنايي با ابزار جديد در آندودانتيكس+ پركردن كانال+ آماده كردن كانال با سيستم دوتاري  «،  »با بيماران دندانپزشكي

 دندانپزشك: جهت گروه هدف  » ديجد ليوسا و ابزار حوادث+كانال كردن آماده

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 
 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : تعداد متون بررسي شده 
 :تعداد متون رد شده 

 
 

 
 

 ورتجلسه شوراي آموزشيص
  ارزيابي برنامه هاي آموزشي :عنوان جلسه معاونت بهداشتي:مكان جلسه28/1/93: زمان جلسه  1:شماره جلسه

 غايبين جلسه حاضرين در جلسه



 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
 عضو شوراي آموزشيخانم رباني عضو شوراي آموزشيخانم دكتر اخبارييدبير شوراي آموزشخانم رجبي
 نماينده شبكه آران و بيدگل آقاي دكتر كاووسيان عضو شوراي آموزشيخانم صدفعضو شوراي آموزشيآقاي كفاش

 عضو شوراي آموزشيآقاي رجبي عضو شوراي آموزشيخانم غفاريانعضو شوراي آموزشيسلمانيآقاي
 نماينده شبكه آران و بيدگل خانم گندميعضو شوراي آموزشيخانم كچوئي

 برنامه هاي آموزشي ارزيابي :مطروحه وارد م

  :مطرح شد» سامانه جامع بازرسي و دستور العملهاي تكميل فرم بازديد« برنامه واحد بهداشت حرفه اي با عنوان •

 طرح درس ، فرم مشخصات مدرسين ، برنامه اجرايي ،سواالت كارگروهي  : مستندات ارائه شده به شورا  

 مستندات نيازسنجي ، سواالت پره تست و پست تست ، محتواي آموزشي: مستندات ارائه نشده به شورا 

و پزشكان طب كار )كاشان و آران و بيدگل( جهت گروه هدف كاردان وكارشناس بهداشت حرفه اي) ساعت عملي 5/2ساعت تئوري و  5/3(ساعت آموزشي  6اين برنامه با  •
 .رديد مصوب گ 69و امتياز ) معرفي شده از واحد بهداشت حرفه اي(

  تا پايان شهريور ماه سالجاري خواهد بود% ) 30(و تعيين اثر بخشي دوره %) 20(، كارگروهي در كالس %) 50(ارزشيابي برنامه عالوه بر پيش آزمون و پس آزمون  •

  :از واحد بهداشت روان مطرح گرديد »در مديرانپيشگيري از فرسودگي شغلي «  كارگاه آموزشي با عنوان •

 طرح درس ، فرم مشخصات مدرسين ، برنامه اجرايي كارگاه  : ئه شده به شورا مستندات ارا 

 مستندات نيازسنجي ، سواالت ارزشيابي و كار عملي ، محتواي آموزشي: مستندات ارائه نشده به شورا 

 مصوب گرديد  73جهت گروه هدف مديران دانشگاه و امتياز ) ساعت عملي 3ساعت تئوري و  3(ساعت آموزشي  6اين برنامه با 

 :از واحد بهداشت روان مطرح و موارد ذيل مصوب گرديد » مهارتهاي زندگي در محيط كار«  عنوان آموزشي •

و مشخصات دوره آموزشي با توجه به نيازسنجي انجام شده و اهميت كسب مهارتهاي فوق توسط كاركنان ستادي، مهارتها ترجيحا به صورت جداگانه با فرمهاي نيازسنجي  •
 . مختص به خود به شوراي آموزشي ارائه و سپس تدريس شود

 .ه ريزي آموزشي اين دوره اقدام نمايند با توجه به اهميت آموزش خود آگاهي، درسال جاري نسبت به برنام •

 .فرمهاي نيازسنجي و ساير مستندات دوره مذكور تكميل و به دبير شورا تحويل گردد •

 انجام گردد %) 50(و تكميل كتاب كار مهارت خود آگاهي %) 50(ارزشيابي كالس بصورت پيش آزمون و پس آزمون و كارگروهي و عملي در كالس  •

 .را كسب نمود  68ارزيابي امتياز اين برنامه در  •

مطرح و مقررشد مستندات مورد نياز جهت طرح در جلسه آينده تهيه و به دبير شورا  »آزمون جامع سالمت خانواده «پيشنهاد واحد بهداشت خانواده مبني بر اجراي •
 .تحويل شود

 .هدف دندانپزشك مصوب گرديداز سري برنامه هاي آموزش مداوم جهت گروه ») 1(دندانپزشكي كودكان  «برنامه •

 

 

 امضاء حاضرين وضعيت مصوبات 

 : تعداد كل مصوبات 

 : تعداد كل برنامه هاي مصوب شده 

 : عداد متون بررسي شده ت

 :تعداد متون رد شده 

 

 

 

 


