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کارشناس برنامه  :دکترمحمد رضا کریمی

شیوه نامه ارزشیابی جلسات آموزشی
برگسار شده در قالب برنامه آموزش مبتنی بر شواهد

چرخه آموزش مبتنی بر
شواهد

از هْوتریي قسوت ّبی ثرًبهِ آهَزش هجتٌی ثر ضَاّذ  ،ارزضیبثی است .ارزضیبثی هجتٌی ثرضَاّذ در دٍ ًَثت ثِ
هٌظَر ایدبد اهکبى سٌدص اثرثخطی هذاخلِ آهَزضی اًدبم هی ضَد .
نوبت اول ارزشیابیpre test:
ًَثت اٍل تَسط ضخع آهَ زش دٌّذُ ٍ از اٍلیي ًفر از فراگیراى کِ ثِ هحل آهَزش ٍارد هی ضَد اًدبم هی ضَد ثِ
ایي ترتیت کِ از اٍلیي فراگیر ٍارد ضذُ ثِ هحل آهَزش سَاالت ارزضیبثی طراحی ضذُ در استبى هتٌبست ثب هَضَع
آهَزش پرسیذُ ضذُ ٍ ثِ ّر سَال ًورُ هتٌبست ثب پبسخ فراگیر ٍ پبسخ استبًذارد در ًظر گرفتِ ضذُ در استبى دادُ
هی ضَد سپس ایي ًورات درفرم " گسارش ارزضیبثی از خلسبت آهَزضی ثرگسار ضذُ تَسط ثَْرزاى" و در ستون
پیش بیىی شدي بدیه مىظور ثبت می شود
نوبت دوم ارزشیابی post test:
.ووبت دوم ارزشیابی حذاقل ّ 6فتِ ٍ حذاکثر ّ 21فتِ پس از آهَزش فراگیر ٍ تَسط کبرداى یب کبرضٌبس ثِ ضیَُ
هراخعِ ثِ در هٌسل فراگیری کِ ًَثت اٍل ٍ پیص از آهَزش ضخع آهَزش دٌّذُ از اٍ ارزضیبثی ثِ عول آٍردُ  ،ثب
ثْرُ گیری از سَاالت ضٌبختی ٍ رفتبری طراحی ضذُ تَسط استبى هتٌبست ثب هَضَع خلسِ آهَزضی غَرت هی
گیرد ٍ ًورُ کست ضذُ در ًَثت دٍم را در ستَى در ًظر گرفتِ ضذُ درفرم " گسارش ارزضیبثی از خلسبت آهَزضی
ثرگسار ضذُ تَسط ثَْرزاى" ثبت می ومایىد.
ارسال گسارش به مر کس بهداشت شهرستان:
فرم ّبئی کِ ّن ًتبیح ارزضیبثی ًَثت اٍل(پیص از هذاخلِ آهَزضی ) ٍ ّن ًتبیح ارزضیبثی ًَثت دٍم ( 6تب ّ 21فتِ
پس از هذاخلِ آهَزضی) در آًْب ثطَر کبهل ثجت ضذُ است در پبیبى ّرفػل ثِ هرکس ثْذاضت ضْرستبى ارسبل هی
گردد.ثب هقبیسِ ًتبیح ًَثت اٍل ٍ دٍم ثػَرت تکی ٍ یب خوعی هی تَاى ثرًبهِ ریسی هذیریتی در خػَظ اثرثخص تر
ًوَدى هذاخالت آهَزضی را اًدبم داد ٍ ایي ًتبیح هْوتریي ضَاّذ قبثل استفبدُ در ًیبز سٌدی آهَزضی آیٌذُ ًیس
هی تَاًذ هحسَة ضَد.

آموزش بر مبناي MUST KNOW & DO
ثبیذ تَخِ ًوَد کِ خْت ارزضیبثی ٍ هقبیسِ ٍاقعی ًتبیح هذاخالت خلسبت آهَزضی ثرگسار ضذُ در قبلت ثرًبهِ
آهَزش هجتٌی ثر ضَاّذ در ضْرستبًْب سئَاالت ٍ پبسخ ّبی یکسبى ضذُ در استبى تذٍیي ضذُ است هی ثبیست در
توبهی ارزضیبثی ّب از آًْب استفبدُ ضَد
ثبت کامل گسارش جلسات آموزشی در دفتر خانه بهداشت:
پس ثرگساری خلسبت آهَزضی ثَْرز ثبیذ هطخػبت خلسِ را در دفتر ثرًبهِ ّبی آهَزضی خبًِ ثْذاضت ثِ طَر کبهل
ثجت گردد ٍ ،از طرفی کبرداى ٍیب هبهبی هٌطقِ ثبیذ ًظبرت کبهل ثر ًحَ ثر گساری ٍثجت کبهل داضتِ ثبضٌذ.
در ضوي الزم است کبرداى ًتبیح ارزضیبثی را در دفتر درج کٌذ تب ثَْرز ًیس اطالع پیذا کٌذ.
مرکس بهداشت شهرستان :
در هرکس ثْذاضت ضْرستبى ًتبیح ارزضیبثی خلسبت آهَزش هجتٌی ثر ضَاّذ ٍاغل ضذُ ٍارد فبیل اکسل()EXCEL
تْیِ ضذُ هی گرد ّر سِ هبُ یکجبر اطالعبت خلسبت ارزضیبثی ضذُ فػل را در قبلت فبیل اکسل( )EXELثِ هرکس
ثْذاضت استبى ارسبل هی ًوبیذ.در ایي راستب الزم است:
ّ -2ر سِ هبُ یکجبر اطالعبت خلسبت ارزضیبثی ضذُ فػل را در قبلت فبیل اکسل( )EXELثِ هرکس ثْذاضت
استبى ارسبل هی ًوبیذ.
ٍ -1ثػَرت دٍرُ ای(حذاقل ّر ضص هبُ یکجبر) اطالعبت ارزضیبثی هَرد تدسیِ ٍ تحلیل قرار هی گیرد .
 -3در پبیبى ّر سبل کبرضٌبس هَظف است ضْرستبى هَظف است ًسجت ثِ تدسیِ ٍ تحلیل خلسبت ارزضیبثی
ضذُ در آى سبل اقذام ٍ ًتیدِ را در اثتذای سبل ثعذ ثِ هرکس ثْذاضت استبى ارسبل ًوبیٌذ.
 -4در اثتذای ّر سبل ًتبیح تدسیِ ٍتحلیل سبالًِ خلسبت آهَزضی ثبیذ در خلسِ رسوی ثب حضَر ریبست
ضجکِ ٍریئس هر کس ثْذاضت ضْرستبى ٍکبرضٌبس هسئَالى ٍاحذّب ارائِ گردد ٍگسارش آى ثِ استبى
ارسبل گردد .الزم است رئیس هرکس ثْذاضت ضْرستبى
 -5در خلسِ رسوی الرم است از از افراد هوتبز در ثرًبهِ از گرٍُ ثَْرزاى ٍکبرداًْب ٍکبرضٌبسبى تقذیر گردد
ٍخَایس ًفیس ثِ ایي افراد دادُ ضَد.

