
 چک لیست ارزشیابی ساختاری جلسات آموزشی کارشناسان

 مرکس بهداشت شهرستان بوانات

 : روه هدف گ    : نام ونام خانوادگی مدرس            : عنوان کالس آموزشی 

 : تاریخ ارزشابی    : نام خانوادگی ارزشیابی کننده و نام     : واحد برگسار کننده 

 اهتیاز کعب ؼذُ حذاکثر اهتیاز هؼیاراهتیاز ّر  هؼیار ّا ردیف

  5/0 - (بصَرت ًَؼتاری در ٍایت بَرد یا ًوایػ اظالیذ ارائِ گردد : ) اّذاف آهَزؼی  1

  5/0 - (کتبی  pretestارزیابی اطالػات فراگیر از طریق : ) آزهَى رفتار ٍرٍدی  2

  5/0 - (دقیقِ برای ّر هَضَع  50حذاکثر  –دقیقِ  30حذاقل : ) زهاى آهَزغ  3

 :آهادُ ظازی فراگیراى ٍ ایجاد حعاظیت هَضَع  4

فرایراى را جلب ًوایذ از جولِ ایي (  Attention) در ایي راظتا هذرض بایذ با رٍؼْای هختلف بتَاًذ تورکس 

 :رٍؼْا ػبارتٌذ از 

 بیاى آخریي آهار ٍضؼیت هَجَد -1

 (تْذیذ ٍ فرصت ّا –ًقاط قَت ٍ ضؼف )تحلیل ٍضؼیت هَجَد  -2

 ارائِ ػکط ّا ٍ تاٍیر ٍیصُ ٍ تیسر جْت بیاى حعاظیت هَضَع -3

- 5/0  

 : ؼیَُ ّای ًَیي آهَزغ  5

 ایفای ًقػ -1

 ًوایػ ػولی تَظط هذرض ٍ فراگیر -2

 ًفرُ 7-9بحث گرٍُ کَچک  -3

 حل هعالِ -4

 آهَزغ ػولی در فیلذ -5

 پرظػ ٍ پاظخ -6

 آهَزغ در گرٍُ بسرگ -7

 بارغ افکار -8

 ظخٌراًی -9
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 : ٍظایل کوک آهَزؼی  6

  power pointاظالیذ  -1

 ٍایت بَرد -2

 هاکت یا هَالش -3

 فیلن آهَزؼی -4

 پَظتر آهَزؼی چٌذ ًظری -5

 ارائِ پوفلت آهَزؼی -6

 بعتِ آهَزؼی -7
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 : هحیط 7

 ظرها هٌاظب/ گرها  -1

 ًَر هٌاظب -2
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 :تؼذاد ؼرکت کٌٌذگاى 8

 ًفر 25حذاکثر تؼذاد افراد ؼرکت کٌٌذُ  -1
5/0 5/0  

 : ارزؼیابی  9

 (حذاقل دٍ ظَال در طَل آهَزغ ) ارزؼابی حیي تذریط  -1

2- Post test بِ صَرت کتبی اًجام ؼَد 
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 : ٍیصگی ّای هذرض  10

 آراظتگی لباض ٍ ظاّر -1

 بٌذی هطالب در پایاى آهَزغ پیَظتگی ٍ ًظن هٌطقی در حیي آهَزغ ٍ جوغ -2

 (هطالب در حذ داًعتِ ّای فراگیراى هطرح ؼَد ) هفَْم بَدى بیاى  -3

 ارتباط چؽوی با فراگیراى  -4

  تَاًایی هذرض در جوغ بٌذی هطالب -5

 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

2/0 

1  

  10 - هجوَع اهتیاز

 


