مقذمه
یىی اص اثضاسٞبیی و ٝثٚ ٝاػغٝی آٖ ٔیتٛاٖ ٌبْ ثضسٌی دس استمبء ػالٔت خبٔؼ ٚ ٝثٟجٛد ویفیت  ٚؿیٜٛی ص٘ذٌی ٔرشدْ
ثشداؿت ،آٔٛصؽ سفتبس ثٟذاؿتی  ٚتغییش ٍ٘شؽ ٔشدْ ٔ ٚؼؤِٚیٗ ٘ؼجت ث ٝپیـٍیشی اص ثیٕبسی ث ٝػٙرٛاٖ اثرضاس وّیرذی
تٛػؼ ٝاختٕبػی اػت .دس ایٗ ساػتب ٔٛضٛع استمبء ػالٔت أشٚص ٜث ٝػٛٙاٖ یه ٔف ْٟٛوّیذی دس تٛػؼ ٝخٛأغ ث ٝحؼبة
ٔی آیذ.
استمبی ػالٔت ثذیٗ ٔؼٙی اػت ؤ ٝشدْ ثذا٘ٙذ چٍ ٝ٘ٛػالٔتـبٖ سا حفظ ٕ٘بیٙذ  ٚثتٛا٘ٙذ تحت ٞش ؿشایغی ؿیٜٞٛبی
ص٘ذٌی ػبِٓ سا سػبیت وٙٙذ.

فرمول سبده ارتقبی سالمت
استمبی ػالٔت= آٔٛصؽ ػالٔت  +خذٔبت ثٟذاؿتی ٔٙبػت  +ػیبػتٞبی ٍٕٞب٘ی  ٚالذأبت ٔحیغی

تعبریف:
آٔٛصؽ ػالٔت آٖ ثخؾ اصٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی اػت و ٝثش تأثیش ػٛأُ سفتبسی ثش ػالٔت تىیٕٛ٘ ٝد ٚ ٜثب ٔشدٔی آغبص
ٔیؿٛد و ٝػبِٓ ثٛد ٚ ٜػاللٙٔٝذ ث ٝتٛػؼٔ ٝؼیبسٞبی ػالٔت فشدی  ٚاختٕبػی ٞؼتٙذ  ٚث ٝآٟ٘ب دس ٌؼتشؽ ؿریٜٞٛربی
ص٘ذٌی ٔؤثش دس حفظ  ٚاستمبی ػالٔت وٕه ٔیوٙذ.
آٔٛصؽ ػالٔت ٞش چٙذ ٚظیف ٝای اػت ثشای تٕبْ ٔشالجیٗ ػالٔت أب ثذ ٖٚاتىبی ث ٝؿرٛاٞذ  ٚسػبیرت اػرتب٘ذاسدٞبی
آٔٛصؽ ػالٔتٕ٘ ،یتٛاٖ ث ٝتأثیش آٖ أیذی داؿت  ٚتٛػؼ ٝآٔٛصؽ ػالٔت ٔتىی ثش ؿٛاٞذ ٔ ٚجتٙی ثش خبٔؼر٘ ،ٝیبصٔٙرذ
عشاحی ػبختبسی ٔٙؼدٓ ،ػّٕی ٕٞ ٚب ًٙٞثشای سٞجشی ٔذاخالت آٔٛصؽ ػرالٔت دس ػرغٛم ٔختّری ػیؼرتٓ اسا رٝ
خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی وـٛس ٔیثبؿذ.
دس ایٗ ساػتب تیٓ پضؿه خب٘ٛاد ٜسا ٔیتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ آٔٛصؽ دٙٞذٌبٖ ،ثشلشاس وٙٙذٌبٖ استجبط ،اعالع سػرب٘بٖ ،خّرت
حٕبیت وٙٙذٌبٖ ثشای ػالٔت ثب ٞذف تٛإ٘ٙذػبصی افشاد  ٚخٛأغ دس ٘ظش ٌشفت.
دس ایٗ لؼٕتٚ ،ظبیی ٔشتجظ ثب آٔٛصؽ ػالٔت ثشای تیٓ پضؿه خب٘ٛاد ٜاسا  ٝؿذ ٜاػت تب اػضبی تیٓ پغ اص فشاٌیرشی
آٖ دس وّیٝی ٔذاخالت آٔٛصؽ ػالٔت خٛد ،آٖ سا ث ٝوبس ٌیش٘ذ.
ا٘تظبسات آٔٛصؽ ػالٔت اص تیٓ ػالٔت:1
 -1اخضای عشاحی ٔذاخّ ٝآٔٛصؽ ػالٔت ( )TPSثٌ ٝیش٘ذٌبٖ خذٔت سا ِیؼت وٙٙذ.
 -2عجم ٝثٙذی ٘یبصٞب  ٚسٚؽ ا٘دبْ ٘یبصػٙدی دس آٔٛصؽ ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت سا ؿشم دٙٞذ.
 1گرٍّی از صاحثاى داًش ٍ هْارت در حَزُ خذهات تْذاشتی درهاًی ّستٌذ کِ تستِ ی خذهات سطح اٍل را در اختیار جاهعِ تعریف شذُ قرار هی-
دٌّذ ٍ هسؤٍلیت آًاى تا پسشک خاًَادُ است (شاهل :تَْرز ،کارداى ٍ کارشٌاس حرف پیراپسشکی ٍ .)...
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 -3ساٜٞبی تؼییٗ اِٛٚیتٞبی آٔٛصؽ ػالٔت سا ثیبٖ ٕ٘بیٙذ.
 -4ا٘ٛاع سٚؽٞب  ٚف ٖٛٙآٔٛصؿی سا ؿشم دٙٞذ.
٘ -5حٜٛی اسصؿیبثی ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی سا ؿشم دٙٞذ.
ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؿی ثش اػبع آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ ثشای ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت:
یه ثش٘بٔٔ ٝؤثش آٔٛصؽ ػالٔت٘ ،یبص ث ٝثش٘بٔٝسیضی دلیك  ٚحؼبة ؿذ ٜداسد .اِٚیٗ ٔشحّ ٝدس ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؽ
ػالٔت ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ ،اسصیبثی ٘یبص  ٚخٛاػتٞٝبی ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت ٘ ٚیبصػٙدی ٔیثبؿذ .ػپغ اِٛٚیتثٙذی ٘یبصٞب،
عشاحی  ٚاخشای ٔذاخّ ٝثش اػبع ٘یبصٞب كٛست ٔیٌیشد  ٚدس ٟ٘بیت ،اسصؿیبثی اص وُ ثش٘بٔ ٚ ٝتِٛیذ اعالػبت ا٘دبْ ٔی-
ؿٛد.
دس ایٗ كٛست اػت ؤ ٝیتٛاٖ اعٕیٙبٖ یبفت ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت ث ٝد٘جبَ آٔٛصؽ ،اٍ٘یض ٜتغییش سفتبس سا داؿت ٚ ٝثش٘بٔٝ
آٔٛصؿی ،اثش ثخـی الصْ سا خٛاٞذ داؿت.

ث ٝعٛس وّی ٔشاحُ ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؽ ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ ثشای ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت دس ایٗ ٔدٕٛػ ،ٝؿبُٔ ٔشاحُ صیش ٔی-
ثبؿذ:
٘ -1یبصػٙدی آٔٛصؿی اص ٌیش٘ذٌبٖ خذٔت  ٚاِٛٚیتثٙذی ٘یبصٞب
 -2عشاحی  ٚاخشای ٔذاخّ ٝآٔٛصؿی
 -3اسصؿیبثی  ٚتِٛیذ اعالػبت

ثروبمٍ ايل-

ویبزسىجی آمًزشی از گیروذگبن خذمت ي ايلًیت ثىذی ویبزَب

یه ثش٘بٔٔ ٝؤثش آٔٛصؽ ػالٔت ثٌ ٝیش٘ذ ٜخذٔت ،ثبیذ ثش اػبع اخشای دلیك ٘یبصػٙدی آٔٛصؿی كٛست ٌیشد.

تؼشیی ٘یبص:
٘یبص ػجبست اص فبكّ ٝثیٗ ٚضغ ٔٛخٛد (آ٘چ ٝوٞ ٝؼت) ٚ ٚضؼیت ٔغّٛة (آ٘چ ٝو ٝثبیذ ثبؿذ) اػت .ثبیذ ث ٝخبعش ػپشد
و ٝػذْ سفغ ٘یبص ٔٙدش ث ٝؿىبیت یب ثشٚص ٔـىُ ٔیٌشدد٘ .یبص ٕٔىٗ اػت ث ٝكٛست ٘یربص احؼربع ؿرذ)Felt Need( ٜ
یؼٙی ٘یبصی و ٝثٚ ٝػیٌّ ٝیش٘ذ ٜخذٔت ،فشد یب خبٔؼ ٝتـخیق دادٔ ٜی ؿٛد  ٚیب ٘یبص ٚالؼی ( )Real Needیؼٙی ٘یربصی
و ٝتٛػظ وبسؿٙبػبٖ یب ٔتخللیٗ ػالٔت ٔـخق ٔیٌشدد ،ثبؿذ.

ثٞ ٝش حبَ٘ ،یبصٞبی احؼبع ؿذ ٜثبیذ ثٌٝ٘ٛ ٝای ٞذایت ؿ٘ٛذ و ٝدس ٔؼیش ٘یبصٞبی ٚالؼی لشاس ٌیش٘ذ.
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ٔثالً دس ٔٛسد ٌیش٘ذ ٜخذٔتی ؤ ٝجتال ث ٝدیبثت ٘ٛع د ْٚاػتٕٔ ،ىٗ اػت اص ػٛی ا ٚاػالْ ؿٛد و٘ ٝیبص ثٔ ٝلرشف داسٚ
یب ا٘ؼِٛیٗ داسد ،دس حبِی ؤ ٝتخللیٗ ػالٔت اػالْ ٔیداسد و ٝا ٚثب ا٘دبْ ٚسصؽ  ٚتغییش ػبدات غزایی ٔیتٛا٘ذ ٔـىُ
خٛد سا وٙتشَ ٕ٘بیذ.

طجقه ثنذی نیبزهب
عجم ٝثٙذی ٘یبص
٘یبص

تَغیف

تَضیح

٘یبص ٙٞدبسی

ًیازی کِ تا یک استاًذارد

اگر هْارت ،تَاًایی ٍ ٍیژگیّای هطخع یا گرٍّی

Normative Needs

هقایسِ هی ضَد.

از اضخاظ از استاًذارد تؼییي ضذُ پائیي تر تاضذ آى فرد یا

٘یبص احؼبع ؿذٜ

آًچِ هردم فکر هیکٌٌذ کِ

ٍقتی از یک فرد سؤال هیضَد کِ چِ ًیاز دارد،

Felt Needs

ًیاز دارًذ.

اٍ ًیازی را کِ احساس ًوَدُ ،تیاى هیدارد.

٘یبصٞبی ٔٛسد دسخٛاػت

آًچِ کِ هردم ترای رفغ آى

اگر ًیاز را آًچِ کِ فرد تقاضا هیکٌذ تذاًین،

Expressed Needs

اقذام هیکٌٌذ.

ایي ًَع ًیاز اضارُ تِ ٍضؼیتی دارد کِ خَد فرد ترای

٘یبصٞبی ٔمبیؼ ٝای

اهتیاز ٍیژُ ای کِ تؼضی از

ایي ًَع ًیاز زهاًی تِ ٍجَد هیآیذ کِ

Comparative Needs

هردم دارًذ ٍ دیگراى ًذارًذ.

خػَغیات یک جوؼیت کِ خذهات ٍیژُای را دریافت

٘یبص پیؾ ثیٙی ؿذ ٜیب

تفاٍت ٍضغ هَجَد تا آیٌذُ

گرٍُ دارای ًیاز ٌّجاری است ـ ضرح ٍظایف ضغلی یکی از
استاًذاردّای هؤثر است.

ترطرف ًوَدى آى اقذاهات الزم را اًجام هیدّذ.

کردُاًذ ،تا خػَغیات جوؼیت دیگری کِ ّواى خذهات
را دریافت ًکردُاًذ ،هطاتِ تاضذ.
ٔٛسد ا٘تظبس

تفاٍت ٍضغ هَجَد ،تا ٍضؼیت هطلَب در آیٌذُ تا تَجِ تِ
ضرایط ٍ تحَالتً ،یازّای جذیذی را تِ ٍجَد هیآٍرد.

Expected Needs
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٘ یبصػٙدی ثٟذاؿتی سٚؿی اػت و ٝدس آٖ ٔؼب ُ ٔ ٚـىالت ثٟذاؿتی ٔشدْ ث ٝعٛس ٚالؼی  ٚاص ٘ضدیه ثشسػی ٚ
ؿٙبػبیی ؿذ ٚ ٜثشاػبع ٔؼیبسٞبیی وٙٔ ٝدش ث ٝاستمبء ثٟشٚ ٜسی ٔیؿ٘ٛذ اِٛٚیت ثٙذی  ٚخٟت اخرشا ا٘تخربة
ٔیؿ٘ٛذ.

آ٘چ ٝاص پضؿىبٖ خب٘ٛاد ٜدس ثش٘بٔ٘ ٝیبصػٙدی ٔٛسد ا٘تظبس اػت:
 .1ؿٙبخت ٚضؼیت ٔٛخٛد ٔٙغم ٝتحت پٛؿؾ اص ٘ظش ؿبخقٞبی خٕؼیتی (تؼذاد خٕؼیت ،تشویت ػٙی ،خٙؼی ٚ
لٔٛی خبٔؼ ،ٝتؼذاد تِٛذٔ ،شي ،اصدٚاج ،عالق ٟٔ ٚبخشت  ،)... ٚػبختبسٞب  ٚػربصٔبٖٞربی اختٕربػی دخیرُ دس
ػالٔت  ٚثٟذاؿت ٔٙغم ،ٝظشفیت خبٔؼ ٝاص خٟت ا٘دبْ وبسٞبی ٌشٞٚی ،آثٟبی ساوذ  ٚخبسیٔ ،حُٞبی ٍٟ٘ذاسی
داْ  ،)... ٚػغح ػٛاد  ٚسفب ٜاختٕبػیٚ ،ضؼیت التلبدی (ٔٙجغ دسآٔذ ،دػتشػی ث ٝغزا  ٚاؿرتغبَ ٔ ،)... ٚشاورض
اسا  ٝدٙٞذ ٜخذٔبت ثٟذاؿتی ،پٛؿؾ خذٔبت ثٟذاؿتی ٔب٘ٙذ تٙظیٓ خرب٘ٛادٚ ،ٜاوؼیٙبػری ،ٖٛآة آؿربٔیذ٘ی
ػب ِٓ ،ساثغیٗ ػالٔت ،آٔٛصؽ ثٟذاؿت ٙٔ ٚبثغ ٔبِی ،تدٟیضاتی  ٚپشػّٙی دس دػتشع خٟت حُ ٔـىُ ػالٔت.

 .2ؿٙبػبیی اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی ثب ٕٞىبسی دثیش تیٓ (ثٟٛسص ٔٙغم )ٝو ٝؿبُٔ افشاد صیش ٔیثبؿذ:
پ ضؿه ٔؼؤٔ َٚشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ،وبسداٖ یب وبسؿٙبع ٘بظش خب٘ ٝثٟذاؿت ،ثٟٛسص یب ثٟٛسصاٖ خب٘ ٝثٟذاؿرت
و ٝدثیش تیٓ ٘یبصػٙدی ٘یض ٔیثبؿٙذ ،دٞیبس سٚػتبی اكّی ،س یغ ؿٛسای اػالٔی سٚػتبی اكّیٕ٘ ،بیٙذٞ ٜش یه
اص ٔمبعغ تحلیّی ٔذاسع (ٔذیشاٖ یب ٔؼّٕبٖ ثٛیظ ٜافشاد ثٔٛی) ٔؼرتمش دس سٚػرتبی اكرّیٕ٘ ،بیٙرذ ٜساثغریٗ
ػالٔت ٔٙغم ٝتحت پٛؿؾ خب٘ ٝثٟذاؿت  ٚیه ٘فش اص فؼبِتشیٗ اػضبی ؿٛسای ثٟذاؿتی ٔٙغم ٝتحرت پٛؿرؾ
خب٘ ٝثٟذاؿت.

 .3كذٚس اثالؽ ثشای اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی خب٘ ٝثٟذاؿت

 .4تـىیُ خّؼ ٝثب پیٍیشی دثیش تیٓ ،ثیبٖ ٚضؼیت ٔٛخٛد ،تٛضیح سٚؽٞبی خٕغ آٚسی اعالػربت ؿربُٔ ثشسػری
٘ظشات ػٕٔ ْٛشدْ خبٔؼٔ ،ٝلبحج ٝثب افشاد وّیذی خبٔؼ ،ٝثشسػی ٘ظشات وبسؿٙبػبٖٔ ،ـبٚسٔ ٜؼتمیٓ ٔحیغری،
ثشسػی ٌضاسؽٞبی فٙی ٚضغ ٔٛخٛد ٔثُ آٔبس  ٚؿبخقٞب ،ثحثٞبی ٌشٞٚی ٔتٕشوض ... ٚ
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تىٕیُ وبسثشي ؿٕبس ٜیه  ٚتحٛیُ ث ٝدثیش تیٓ ٘یبصػٙدی تب لجُ اص خّؼ ٝد٘ ْٚیبصػٙدی (ٞش یره اص

اػضبی تیٓ ثبیذ وبسثشي ؿٕبس ٜیه سا تىٕیُ  ٚتب لجُ اص دٔٚیٗ خّؼ ،ٝث ٝدثیش تیٓ تحٛیُ دٙٞذ).
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 .6تـىیُ خّؼ ٝد٘ ْٚیبصػٙدی ثب پیٍیشی دثیش  ٚدسخٛاػت اص اػضبء خٟت تىٕیُ وبس ثشي ؿٕبس٘ ٚ 2 ٜیض تىٕیُ
وبس ثشي ؿٕبس 2 ٜتٛػظ پضؿه

 .7خٕغ ثٙذی ٘ظشات ٕ٘ ٚشات اػضبء ثٞ ٝش ؿىُ  ٚثجت دس وبس ثشي ؿٕبس3 ٜ

 .8اػالْ  6اِٛٚیت ثشتش ثب تٛخ ٝثٕ٘ ٝشات وؼت ؿذ ٜدس فشْ ؿٕبس ٚ 1 ٜاسػبَ ثٔ ٝشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ

 .9دسیبفت پغ خٛسا٘ذ ٟ٘بیی ؿبُٔ  2اِٛٚیت وـٛسی 2 ،اِٛٚیت اػتب٘ی  6 ٚاِٛٚیت ٔحّی ،ثٕٞ ٝشا 2 ٜػّت سفتبسی
ٌ 4 ٚشٞ ٜٚذف ثشای ٞش اِٛٚیت ،اص ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ

 .11پیٍیشی ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؿی ثشای ٌشٟٞٚبی ٞذف ٔـخق ؿذ ٜثب ٔٛضرٛػبت تؼیریٗ ؿرذ ٜدس عری د ٚػربَ
( ٚ )1391-1391تىٕیُ خذٌ َٚب٘ت تٛػظ دثیش تیٓ.
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فرآینذ ثرنبمه نیبزسنجی مجتنی ثر ضواهذ توسط پسضک

تررسی ٍضؼیت هَجَد  ،ضاخػْای کویتی سازهاًْا  ،هحیط فیسیکی ٍ...

ضٌاسایی اػضای تین ًیازسٌجی ٍ پیگیری غذٍر ات ؽ
جْت اػضا تَسط دتیر

تطکی اٍ یي جلسِ ًیازسٌجی ،تیاى ٍضؼیت هَجَد
تَزیغ کارتر ضوارُ یک تیي اػضا تَسط دتیر

تکوی

کارتر

ّا ٍ تحَی

تِ دتیر قث

از جلسِ دٍم

ٍرٍد اط ػات کارتر  1در کارتر ضواُ 3 ٍ 2
تک یر کارتر  2تِ تؼذاد اػضای تین تَسط دتیر

تطکی جلسِ دٍم ،تَزیغ کارترگْای ضوارُ2
اهتیازدّی ّر یک از اػضا ،جوغ تٌذی اهتیاز آى در
کارتر 3

تکوی

فرم  ٍ 1ارسال تِ هرکس تْذاضت ضْرستاى

تکوی پ خَراًذ ضاه اٍ َیتْا ،ػل رفتاری ٍ گرٍُ
ّذف از هرکس تْذاضت ٍ اػ م تِ خاًِ ّای تْذاضت

پیگیری ترًاهِ ریسی آهَزضی ترحسة هَضَع ٍ گرٍُ ّذف ترای  2سال
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تٛضیحبت ثیـتش دس صٔی ٝٙثش٘بٔ٘ ٝیبصػٙدی وـٛسی ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ  ٚچٍٍ٘ٛی تىٕیُ فشْ  ٚوبسثشيٞب ٘یبصػٙدی ثٟذاؿتی دس ػغح وـٛس ،اػتبٖ ،ؿٟشػتبٖ  ٚخب٘ٞٝبی ثٟذاؿت ٞش  2ػبَ یىجبس ا٘دبْ ٔی ؿٛد.  11اِٛٚیت اػالْ ؿذ ٜث ٝخب٘ٞٝبی ثٟذاؿت ٔیثبیؼت  61دسكذ ظشفیت آٔٛصؿی آٖٞب سا ث ٝخرٛد اختلربف دٞرذ ٚآٔٛصؽ ثشاػبع ٘یبصػٙدی ثٟذاؿتی ٔب٘غ ا٘دبْ ٔذاخالت آٔٛصؿٟب دس دیٍش ٔٛضٛػبت ٘ ٚیبصٞبی ثٟذاؿتی ٕ٘یثبؿذ.
 ثب تٛخ ٝث ٝس٘ٚذ وبس حذالُ تؼذاد خّؼبت تیٓ ٘یبصػٙدی  2خّؼ ٝپیؾثیٙی ؿذ ٜاػت .وّیر ٝخّؼربت ثبیؼرتی دسلبِت ٕ٘ ٝ٘ٛپیـٟٙبدی (پیٛػت  )4كٛستخّؼ ٝؿذ ٚ ٜتٛػظ ٞش یه اص اػضبء حبضش دس خّؼ ٝأضبء  ٚدس ٔحُ وبس دثیرش
تیٓ ٘یبصػٙدی ٍٟ٘ذاسی ؿٛد.
 ٘ح ٜٛتىٕیُ وبسثشي  1یب وبسثشي ثجت ٔـىالت ثٟذاؿتی اػتخشاج ؿذ ٜثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ ٔ ٚلبدق ٞش یه اص اػضبء پغ اص ا٘دبْ ٘یبصػٙدی  ٚثشسػی ٚضؼیت ٔٛخٛدٔ 11 ،ـىُ ا َٚػالٔتی سا دس ػرت ٖٛد ْٚوربسثشيثجت ٔیٕ٘بیذ.
 دس ٔمبثُ ٞش ٔـىُٔ ،لبدیك ٙٔ ٚبثغ ٔٛسد اػتفبد ٜدس تؼییٗ آٖ ٔـىُ روش ٔیؿٛد ث ٝعٛس ٔثبَ ٘ٛؿرتٔ ٝریؿرٛد:ٔـبٞذٔ ٜؼتمیٓ ٔـىُ دس ٔٙغم ،ٝیب ثشٚص ٛٔ 7سد خذیذ اص آٖ ثیٕبسی دس ٔٙغم ٝیب ٘ظش ٘ 5فش اص اٞبِی و ٝثب آٟ٘ب ٔلربحجٝ
ؿذ ٜاػت.
دػتٛساِؼُٕ تىٕیُ وبسثشي  2یب وبسثشي أتیبصدٞی ٔـىالت ثٟذاؿتی دس تیٓ ٘یبصػٙدی خب٘ ٝثٟذاؿت دثیش تیٓ پغ اص دسیبفت وبسثشي  1اص اػضب ،ػت ٖٛد ْٚوبسثشي  2سا تىٕیُ وشد ،ٜػٙبٚیٗ تىشاسی سا یىی ٔیوٙذ  ٚثرٝتؼذاد اػضبء وبسثشي تىٕیُ ؿذ ٜسا تىثیش ٔی-وٙذ  ٚدس اختیبس اػضبء لشاس ٔیدٞذ.
 ٞش یه اص اػضبء ثشاػبع  ٚػؼت ٔـىُ ،أىبٖ ٔذاخّٔ ٚ ٝؤثش ثرٛدٖ آٔرٛصؽ دس حرُ ٔـرىالت ،فٛسیرت ٔـرىُ،ٔمجِٛیت اختٕبػی  ٚػبصٔب٘ی حُ ٔـىُ ،ثٞ ٝش یه اص ٔـىالت ثٟذاؿتی ٘ٛؿت ٝؿذ ٜدس ػت ٖٛد ْٚأتیبص  1ترب  5دادٚ ٜ
دس خذ َٚثجت ٔیوٙذ.
خیّی وٓ= 1

وٓ=2

صیبد= 4

ٔتٛػظ= 3

خیّی صیبد= 5

 پغ اص أتیبص دٞی ث ٝوّیٔ ٝؼیبسٞب خٕغ أتیبصات وؼت ؿذٞ ٜش ٔـىُ ثٟذاؿتی دس ػت ٖٛآخش ٔ ٚمبثُ ٞرش یره اصٔـىالت دسج ٔیؿٛد.
دػتٛساِؼُٕ تىٕیُ وبسثشي 3 دثیش پغ اص دسیبفت وبسثشي  ،1ػت ٖٛد ْٚسا ثب اػتفبد ٜاص ٔـىالت اػالْ ؿذ ٚ ٜیىی وشدٖ ػٙبٚیٗ تىشاسی ٕٞچرٖٛوبسثشي ؿٕبس ،2 ٜتىٕیُ ٔیوٙذ .پغ اص تىٕیُ وبسثشي  2تٛػظ اػضبء خٕغ أتیبص ٞش ٔـىُ ثٟذاؿتی اص ته ته اػضبء
پشػیذ ٜؿذ ٚ ٜدس خذٔ َٚمبثُ ػٛٙاٖ ٔـىُ ثجت ٔیؿٛد.

ػپغ دثیش خٕغ أتیبصات وؼت ؿذٞ ٜش ٔـىُ سا دس ػت ٖٛأتیبص وُ دسج ٔیٕ٘بیذ  ٚستجٞ ٝرش ٔـرىُ سا دس
ػت ٖٛآخش ثجت ٔیٕ٘بیذ.
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وبس ثشي 1

سدیی

ٔٙبثغ ٔ ٚلبدیك

ِیؼت ٔـىالت ثٟذاؿتی ر ػالٔتی ٔٙغمٝ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

أضبء

تبسیخ:
٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی:
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وبس ثشي 2
باسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پسشکی
دفتر آموزش و ارتقاء سالمت
کاربرگ امتیازدهی مشکالت بهداشتی ـ سالمتی

ٔؼیبسٞبی أتیبصدٞی
لبثّیت ٔ ٚؤثش
سدیی

ػٛٙاٖ ٔـىُ ثٟذاؿتی ر ػالٔتی

ٚػؼت ٔـىُ

ثٛدٖ ٔذاخّٝ

فٛسیت

اختٕبػی ٚ

آٔٛصؿی دس

ٔـىُ

ػبصٔب٘ی حُ

حُ ٔـىُ

9

ٔمجِٛیت

ٔـىُ

ٕ٘شٜ

وبس ثشي 3
باسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پسشکی
دفتر آموزش و ارتقاء سالمت
کاربرگ اولویت بندی مشکالت بهداشتی ـ سالمتی
ػٛٙاٖ ٔـىُ
سدیی

ثٟذاؿتی ر
ػالٔتی

أتیبص ٘فشات
ًفر ًفر ًفر ًفر ًفر

ًفر ًفر ًفر ًفر

5

9

1

2

3

4

7

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

11

8

ًفر

ًفر

ًفر

ًفر

ًفر

14 13 12 11 11

أتیبص

ستجٝ

وُ

ٔـىُ

بسمه تعالی

وزارت بهداشت،درمان و آمىزش پسشکی
دفتر آمىزش و ارتقاء سالمت

فرم گسارش مشکالت اولىیت دار بهداشتی  -سالمتی
□دانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهذاشتی درمانی ...............
□مرکز بهداشت شهرستان

...............

ردیف

مشکل سالمتی  -بهذاشتی اولویت
دار

منابع و مصادیق مورد استناد در استخراج اولویت

1

2

3

4

5

6

٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی
أضبء س یغ تیٓ ٘یبص ػٙدی
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خذمبت مورد انتظبر درثرنبمه کطوری نیبزسنجی مجتنی ثر ضواهذ
خذٔبت پضؿه
 -ثشسػی ٚضؼیت ٔٛخٛد ٔٙغمٝ

خذٔبت وبسداٖ/وبسؿٙبع
 -ؿشوت دس خّؼبت ٘یبصػٙدی

خذٔبت ثٟٛسص
 -ؿٙبػبیی اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی

 كذٚس اثرالؽ ثرشای اػضربی تریٓ  -تىٕیُ وبسثشي ؿٕبس ٚ 1 ٜتحٛیُ ٕٞ -بٍٙٞی ثب پضؿه خٟرت ثشٌرضاسی٘یبصػٙدی خب٘ ٝثٟذاؿت

ث ٝدثیش تیٓ (ثٟٛسص) لجُ اص خّؼر ٝخّؼرربت ٘یبصػررٙدی (س رریغ ترریٓ
٘یبصػٙدی)

 -ؿشوت دس خّؼ٘ ٝیبصػٙدی ،ثیبٖ د٘ ْٚیبصػٙدی

ٚضؼیت ٔٛخٛد ،تٛضریح سٚؿرٟبی  -تىٕیررُ ورربسثشي ؿررٕبس - ٚ 2 ٜتىٕیُ فرشْ دػٛتٙبٔر ٝخٟرت وّیرٝ
خٕررغ آٚسی اعالػرربت ( ...ثٙررذ  4أتیبصدٞی
كفح)26 ٝ

اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی

 -سإٙٞبیی ٘ ٚظربست ثرش ثجرت د - ٜتىثیش وربسثشي ؿرٕبس 1 ٜثر ٝتؼرذاد

 تىٕیُ وبسثشي ؿٕبس ٚ 1 ٜتحٛیُ اِٛٚیت آٔٛصؿری خب٘ر ٝثٟذاؿرت اػضبی تیٓث ٝثٟٛسص
 -تىٕیُ  ٚتأ یذ فشْ كٛستدّؼبت

تٛػظ ثٟٛسص دس پٛػتش اِٛٚیتٞربی  -ؿشوت دس خّؼبت ٘یبصػٙدی
آٔٛصؿی خب٘ ٝثٟذاؿت

 -تٛصیغ وبسثشي ؿٕبسٔ 1 ٜیبٖ اػضبء

 -ؿشوت دس خّؼ ٝد٘ ْٚیبصػٙدی

 -تىٕیُ وبسثشي ؿٕبس1 ٜ

 -تىٕیررُ ورربسثشي ؿررٕبسٚ 2 ٜ

 -تىٕیُ فشْ كٛستدّؼٝ

أتیبصدٞی

 -تحٛیُ ٌشفتٗ فشٟٔبی ٘یبصػرٙدی اص

 -تىٕیُ فشْ ؿرٕبس ٚ 1 ٜاسػربَ 6

ػبیش اػضبء

اِٛٚیررت ثذػررت آٔررذ ٜثررٔ ٝشوررض

 -تىٕیُ وبسثشي ؿرٕبس 2 ٜثرش اػربع

ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ ؿیشاص (ؿٟذای

ػٛٙاٟ٘بی اػالْ ؿذ ٜدس وبسثشي ؿرٕبسٜ

ٚاِفدش)

 1اػضبی تیٓ  ٚحزف ٔٛاسد تىشاسی

 -دسیبفت پؼخٛسا٘ذ ٟ٘بیی ؿبُٔ 2

 -تىثیررش ورربسثشي ؿررٕبس 2 ٜثشاػرربع

اِٛٚیت وـٛسی  2اِٛٚیت اػتب٘ی6 ،

ػٛٙاٟ٘بی اػالْ ؿذ ٜدس وبسثشي ؿرٕبسٜ

اِٛٚیت ٔحّی ثٕٞ ٝشا ٜػُّ سفتبسی

 1اػضبی تیٓ  ٚحزف ٔٛاسد تىشاسی

ٌ ٚشٟٞٚبی ٞذف اص ٔشوض ثٟذاؿرت

 -تىثیش وبسثشي ؿٕبس 2 ٜتىٕیُ ؿرذٜ

ؿٟشػتبٖ  ٚاثالؽ ث ٝوبسداٖ  ٚثٟٛسص

ث ٝتؼذاد اػضبء خٟت أتیبصدٞی

خٟت ثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؿی

 -تىٕیُ فشْ دػٛتٙبٔ ٝاص اػضبء خٟرت

 -ثجت اِٛٚیتٟبی خب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت

ؿشوت دس خّؼ ٝد٘ ْٚیبصػٙدی

تحت پٛؿؾ پضؿرىبٖ خرب٘ٛاد ٜدس

 -تٛصیغ دػٛتٙبٔٔ ٝیبٖ اػضبء

پٛػتش آٔرٛصؽ خبٔؼر ٝدس ثش٘بٔرٝ

 -تٛصیغ وبسثشي ٞبی ؿٕبس2 ٜ

پضؿه خب٘ٛادٜ

 تىٕیُ وبسثشي ؿٕبس2 ٜ تىٕیُ وبسثشي ؿٕبس 3 ٜدس خّؼ ٝثربتٛخ ٝثر ٝأتیربصات داد ٜؿرذ ٜتٛػرظ
اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی ،تىٕیرُ پٛػرتش
اِٛٚیت ٞبی آٔٛصؿی ،خب٘ ٝثٟذاؿرت ٚ
ثجت د ٜاِٛٚیت
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ثرنبمه دوم:

طراحی و اجرای مذاخله

پغ اص ٘یبصػٙدی آٔٛصؿی  ٚتؼییٗ اِٛٚیتٞب تٛػظ تیٓ ٘یبصػٙدی ٔشوض ،ثبیذ ٘ؼجت ث ٝثش٘بٔٝسیضی ،عشاحی ٔ ٚذاخّرٝ
الذاْ وشد .دس ایٗ ثش٘بٔ ٝاص پضؿىبٖ ا٘تظبس ٔی سٚد:
اك َٛعشاحی آٔٛصؿی سا ثذا٘ٙذ( .صٔبٖ ثٙذی ،تؼییٗ اٞذاف ،تحّیُ ٔخبعت)
اك َٛخّت ٔـبسوت  ٕٝٞخب٘ج advocacy ٝسا ثشای یه ٔذاخّٔ ٝؤثش ثذا٘ٙذ.
دس ثش٘بٔ ٝسیضی ثش ٔجٙبی فشْ ( TPSحُ ٔؼأِ ٝث ٝسٚؽ ٌشٞٚی) اك َٛعشاحی  advocacy ٚسا سػبیت وٙٙذ.

آ٘چ ٝدس ثش٘بٔٝی ٔذاخّٝی حُ ٔؼئّ ٝث ٝكٛست تیٕی اص پضؿه خب٘ٛاد ٜا٘تظبس ٔیسٚد:
 خّؼبت ٘یبصػٙدی ثب اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی  ٚتىٕیُ وبسثشيٞبی ٔ( 3 ٚ 2 ٚ 1ـبث ٝوربسثشيد ٚثش٘بٔ٘ ٝیبصػٙدی) خٟت تؼییٗ ٔ 11ـىُ ثٟذاؿتی ٔٙغمٝی تحت پٛؿؾ ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تـىیُ دٞیذ.
 ثٙٔ ٝظٛس ا٘تخبة سا ٜوبسٞبی ٔٙبػت ثشای حُ ٞش یه اص ٔ 11ـرىُ ثٟذاؿرتی ثر ٝدػرت آٔرذ ،ٜثرب اػضربی تریٓ٘یبصػٙدی خّؼ ٝای تـىیُ دٞیذ.
 ٞذف ػبال٘ ٝخٛد سا ثشای اِٛٚیت دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذٔ ٜـخق وٙیذ .عٛسی و ٝوبٔالً لبثُ ا٘رذاصٌ ٜیرشی ثبؿرذٔ .رثالًوبٞؾ ثشٚص ػبِه ثٔ ٝیضاٖ  %21دس ػبَ 91
 اص حبضشیٗ ثخٛاٞیذ ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذف اػالْ ؿذ ،ٜسا ٜوبسی اسا  ٝدٙٞذ. اص دثیش ثخٛاٞیذ ٘ظش افشاد سا ثش سٚی ٚایت ثشد ثجت وٙذ. ث ٝوٕه اػضب٘ ،ظشات  ٚسا ٜوبسٞبی اػالْ ؿذ ٜسا اص كبفیٞبی ٞضی ،ٝٙصٔبٖ ،دػتشػی داؿتٗٙٔ ،بػت ثرٛدٖ ،ػّٕریثٛدٖٙٔ ،بثغ ا٘ؼب٘ی ٚٚلف ٝدس وبس ػجٛس دٞیذ.
 ایذٜٞب  ٚپیـٟٙبدٞبی ثبلیٔب٘ذ ٜپغ اص ٌزؿتٗ اص كبفیٞبی یبد ؿذ ،ٜسا ِیؼت ٕ٘ب یذ. ثشای ٞش فؼبِیت تٛافك ؿذٔ ٜؼؤ َٚاخشا  ٚصٔبٖ اخشا تؼییٗ وٙیذ .ثشای ٔثبَ ٔزاوش ٜثرب اػضربی ؿرٛسای ثٟذاؿرتیسٚػتب دس صٔی ٝٙاختلبف یه ٔبؿیٗ ث ٝخٕغ آٚسی صثبِ ،ٝتٛػظ آلبی .....
ثبصدیذ اص ٔٙبصَ دس صٔی٘ ٝٙلت تٛسی تٛػظ ثٟٛسص ،آلبی  ........دس فشٚسدیٗ ٔب91 ٜ
 اص دثیش ثخٛاٞیذ عجك ٘تبیح ث ٝدػت آٔذ ٜفشْ  TPSسا تىٕیُ وٙذ. خٟت پبیؾ ثش٘بٔٞ TPS ٝش ػٔ ٝب ٜیىجبس خّؼبت تیٓ ٘یبصػٙدی سا تـىیُ داد ٚ ٜپیـشفت ثش٘بٔر ٝسا ثؼرٙدیذ .دسكٛستی و ٝفؼبِیتی ا٘دبْ ٘ـذ ٜػُّ آٖ سا خٛیب ؿٛیذ  ٚدس خٟت سفغ آٖ ػُّ ،الذاْ ٕ٘ب یذ.
 دس پبیبٖ ػبَٔ ،ـخق وٙیذ چٔ ٝیضاٖ ثٞ ٝذف پیؾ ثیٙی ؿذ ٜاثتذای ػبَ دػت یبفتٝایذ ٚ .دس كٛستی و ٝثٞ ٝذفدػت ٘یبفتٝایذ ػُّ سا ٔـخق وٙیذ.
 ؿبخقٞبی ثش٘بٔ ٝسا ٔحبػجٕ٘ ٝب یذ.13

فرآینذ ثرنبمه حل مسئله ثه روش گروهیTPS
جْت هذاخلِ
تطکی تین ًیازسٌجی ر

تؼییي ّذف ساالًِ ترای ّر یک از اٍ َیتّا ٍ
هطک ت تؼییي ضذُ در ترًاهِ ًیازسٌجی

درخَاست از حاضریي جْت ارائِ راّکار تِ
هٌظَر دستیاتی تِ ّذف یاد ضذُ

ًَضتي ًظرات رٍی ٍایت ترد تَسط دتیر

پاالیص ًظرات تا تَجِ تِ ّسیٌِ ،زهاى،
تٌاسة ،ػولی تَدى ،هٌاتغ اًساًی ٍ ...

تؼییي راّکارّای هَرد تَافق اػضای جلسِ ٍ
تؼییي ،زهاى ٍ هسؤٍل اجرا

تکوی فرم  TPSتَسط
دتیر تین تر اساس ًتایج تذست آهذُ

اجرای ترًاهِ طثق زهاى در ًظر گرفتِ ضذُ

پایص ترًاهِ ّر سِ هاُ یکثار ٍ تطکی جلسِ

تطکی تین ًیازسٌجی جْت ارزضیاتی
هذاخلِ

14

دػتٛساِؼُٕ ٔذاخّ ٝحُ ٔؼأِ ٝث ٝكٛست تیٕی دس ثش٘بٔ ٝآٔٛصؽ ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی:
 تـىیُ خّؼ ٝثب حضٛس اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی  ٚتىٕیُ وبسثشي ٞبی  3 ٚ 2 ،1خٟرت تؼیریٗ ٔ 11ـرىُ ثٟذاؿرتیٔٙغمٝ
پغ اص تـىیُ خّؼ ٝتیٓ ٘یبصػٙدی دس ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔ ٚـخق ؿذٖ اِٛٚیرت ٞرب ،ثر ٝتفىیره د ٜاِٛٚیرت
ثٟذاؿتی ٔشوض یه فشْ  TPSتٛػظ تیٓ ٘یبصػٙدی تىٕیُ ٔی ٌشدد( .ثشای  11اِٛٚیت ثٟذاؿتی 11 ،فرشْ  TPSتىٕیرُ
ٔی ٌشدد).


دس لؼٕت ثبالی فشْ ػٛٙاٖ اِٛٚیت ثٟذاؿتی و ٝاص ٔـىُ اِٛٚیت داس ٔٙغم ٝاػتخشاج ٔی ٌشدد سا ثٛٙیؼیذ.



تٛخ ٝؿٛد وٞ ٝذف ػبال٘ ٝث ٝكٛست وبٔالً لبثُ ا٘ذاصٌ ٜیشی ثیبٖ ؿٛد.



دس لؼٕت ػٛٙاٖ فؼبِیت ،فؼبِیت ٔشثٛع ٝث ٝكٛست وبُٔ ٘ٛؿت ٚ ٝحتٕبً ٔؼؤ َٚاخشا  ٚصٔبٖ اخشا ٙٔ ٚبثغ ٔرٛسد
٘یبص سا ث ٝكٛست دلیك ثجت ٕ٘ب یذ.



دس پبیبٖ لؼٕت پبیؾ دس كٛست ا٘دبْ ؿذٖ یب ٘ـذٖ ػالٔت ٌزاسی ٌشدد  ٚچٙبٖ چ ٝفؼبِیتی ا٘دبْ ٍ٘شدیرذٜ
دس لؼٕت ٔالحظبت دِیُ آٖ سا ثٛٙیؼیذ.



ا٘تظبس ٔی سٚد پضؿه ٔشوض ٞش ػٔ ٝب ٜیىجبس ثب ثشٌضاسی خّؼبت تیٓ ٘یبصػٙدی س٘ٚذ پیـشفت ثش٘بٔ ٝسا اسصیبثی
ٕ٘بیذ.



دس ٟ٘بیت لؼٕت ٔشثٛط ث٘ ٝتید ٝحبكُ ؿذ ٜدس پبیبٖ ػبَ ثشاػبع ٔیضاٖ دػتیبثی ثٞ ٝذف پیؾ ثیٙی ؿرذٜ
دس اثتذای ٔذاخّ ٝدس ػبَ خبسی ث ٝكٛست دلیك  ٚوبُٔ ٘ٛؿت ٝؿٛد.

* یبدآٚسی ٔی ٌشدد دس ٍٙٞبْ تىٕیُ فشْ  )Team Problem Solving( TPSػال ٜٚثش دس ٘ظش ٌرشفتٗ ثش٘بٔرٞ ٝربی
آٔٛصؿی ،فؼبِیت ٞبی دیٍشی خٟت خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج( ٝػٕٔ ْٛشدْ ،دػت ا٘ذسوبسأٖ ،ؼؤِٚیٗ ،ری ٘فؼبٖٔ ،خبِفبٖ
ثش٘بٔ )... ٚ ٝدس ٘ظش ثٍیشیذ.
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فرم ثجت فعبلیتهبی حل مسأله ثه صورت گروهیTPS

ػٛٙاٖ اِٛٚیت ثٟذاؿتی:
ٞذف ػبال٘:ٝ

سدیی

ػٛٙاٖ فؼبِیت

صٔبٖ اخشا

ٔؼؤ َٚاخشا

پبیؾ

ٔٙبثغ ٔٛسد ٘یبص
ا٘دبْ ؿذ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

16

ا٘دبْ ٘ـذ

پبیش ي ارزشیبثی

پبیص فعبلیتهبی انجبم
ضذه تب پبیبن خردادمبه

پبیص فعبلیتهبی انجبم
ضذه تب پبیبن تیرمبه

پبیص فعبلیتهبی انجبم
ضذه تب پبیبن آرر مبه

پبیص فعبلیتهبی انجبم
ضذه تب پبیبن اسفنذ مبه
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جلت حمبیت َمٍ جبوجٍ ( )Advocacyدر TPS
حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ٝیىی اص ساٞجشدٞبی اػبػی استمبء ػالٔت ( )Health promotionاػت .خّت حٕبیت ٕٞر ٝخب٘جر،ٝ
ساٞىبسی ثشای ایدبد تغییش دس ػیبػتٞب  ٚخظ ٔـیٞبی ثٟذاؿت ػٕٔٛی ثب وٕه افشاد فؼبَٔ ،ؼؤ ٚ َٚیب ػیبػرتٍضاساٖ
ػبصٔبٖ ٞب ثٛد ٜو ٝثب اػتفبد ٜا ص سا ٜوبسٞبی ٔختّی  ٚاص خّٕ ٝاستجبعبت  ٚخّت ٔـبسوت ا٘دبْ ٔی ؿٛد .ایٗ ساٞىبسٞب دس
حمیمت ثشای ایدبد تغییش یب اكالم خظ ٔـیٞب  ٚػیبػتٞبی ٔٛخٛد ٘ ٚیض ثشای اخشای ٔؤثش  ٚتمٛیت آٟ٘ب ٔیثبؿذ.
ػٙبكش اػبػی دس خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٝ
ٞش چٙذ و ٝساٞجشدٞب  ٚتىٙیهٞبی خبف خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٕٔ ٝىٗ اػت ٔتفبٚت ثبؿٙذ أب ػٙبكش صیش ،ثّٛنٞربی
اػبػی ػبخت یه ثش٘بٔ ٝخّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ٝسا تـىیُ ٔی-دٙٞذٔ .ب٘ٙذ ثّٛنٞبی یه ػبختٕبٖ ،ضرشٚسی ٘یؼرت
و ٝاص ٞش یه اص ػٙبكش صیش دس ایدبد ساٞجشدٞبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ٝاػتفبد ٜؿٛد.
ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ثش حؼت ضشٚست ٘ ٚیبص اص ایٗ ػٙبكش ا٘تخبة وٙیذ  ٚاص تّفیمی اص ػٙبكشی و ٝثیـرتشیٗ اثرش ثخـری سا
داس٘ذ ،اػتفبد ٜوٙیذ.
 -1اٞذاف )(Objectives
 -2دادٞ ٜب )(Data
ٔ -3خبعجیٗ )(Audiences
 -4پیبْ ٞب )(Messages
 -5ا تالف )(Coalitions
 -6ثیبٖ  ٚایشاد ػخٗ )(Presentation
 -7خّت ٔٙبثغ ٔبِی )(Fundraising
 -8اسصؿیبثی )(Evaluation
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 -1ا٘تخبة ٞذف اختلبكی:
ثشای ایٙى ٝالذأبت خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٛٔ ٝفمیت آٔیض ثبؿٙذٞ ،ذف وّی ثبیذ ث ٝاٞذاف اختلبكی خشد ؿٛد .اٞذاف
اختلبكی ثبیذ دس پبػخ ث ٝػؤاالت صیش عشاحی  ٚتذٚیٗ ؿ٘ٛذ .آیب ٔؼأِٛٔ/ٝضٛع ٔیتٛا٘ذ ٌشٞ ٜٚبی ٔختّفری سا دس یره
ا تالف ٘یشٙٔٚذ دٚس  ٓٞخٕغ وٙذ؟ آیب ثٞ ٝذف اختلبكی تذٚیٗ ؿذٔ ٜیتٛاٖ دػت یبفت؟ آیب ٞذف اختلبكری ترذٚیٗ
ؿذٔ ٜـىُ سا ث ٝدسػتی ػٛٙاٖ ٔ ٚغشم ٔیوٙذ؟

 -2اػتفبد ٜاص دادٞ ٜب  ٚتحمیك دس خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج:ٝ

دادٞ ٜب ٘ ٚتبیح تحمیمبت دس فشآیٙذ ا٘تخبة آٌبٞب٘ٔ ٝـىُ ،ؿٙبػبیی سا ٜحُٞب  ٚتؼییٗ اٞذاف ٚالؼی ضشٚسی
ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ اص دادٜٞبی خٛة دس ثحثٞب ی ٔتمبػذ وٙٙذ ٜد ٚ ٚیب چٙذ خب٘جٔ ٝیتٛاٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد.

 -3ؿٙبػبیی ٔخبعجیٗ ثش٘بٔ ٝخّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج:ٝ
صٔب٘ی ؤ ٝؼبیُ  ٚاٞذاف ثش٘بٔ ،ٝخّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ٝتؼییٗ ٔی-ؿٛد ،تالؽ ٞب ثبیذ ث ٝػرٛی افرشادی ور ٝلرذست
تلٕیٓ ٌیشی داس٘ذٔ ،ؼغٛف ؿ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ افشادی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ تلٕیٓ ٌیشاٖ سا تحرت ترأثیش لرشاس دٙٞرذ ،ثر ٝػٙرٛاٖ
ٔخبعجیٗ ثب٘ٛیٔ ٝب تّمی ٔی ؿ٘ٛذ .ایٗ افشاد ٕٔىٗ اػت دس ٔیبٖ پشػٔ ،ُٙـبٚسیٗ ،سٞجشاٖ ٔؤثش ،سػرب٘ٞ ٝرب  ٚیرب ػبٔرٝ
ٔشدْ ثبؿٙذ.
 -4عشاحی  ٚاسا  ٝپیبْ ٞبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج:ٝ
ٔخبعجیٗ ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝپیبْ ٞبی خبكی ٚاوٙؾ ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ .ثشای ٔثبَٕٔ ،ىٗ اػت دس یره ػیبػرت ٔرذاس اٍ٘یرضٜ
ٚلتی ایدبد ؿٛد ؤ ٝتٛخٌ ٝشدد ػذ ٜصیبدی اص ٔشدٔی و ٝتبثغ حٛصٚ ٜی ٞؼتٙذ٘ ،ؼجت ثٔ ٝـىُ ٔؼیٙی اٞتٕبْ  ٚتٛخرٝ
داس٘ذ  ٚیب ٚصیش ثٟذاؿت دس ٍٙٞبٔی و ٝثب دادٞ ٜبی تفلیّی ؿیٛع یه ٔـىُ ٔٛاخٔ ٝی ؿٛدٕٔ ،ىرٗ اػرت دػرت ثرٝ
الذأی ثض٘ذ.
 -5ایدبد ا تالف:
لذست ساٞجشدی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ،ٝاغّت دس تؼذاد افشادی و ٝاص یه ٞذف حٕبیت ٔیوٙٙذ تدّی پیذا ٔری وٙرذ.
ٔـبسوت فؼبَ ػذ ٜصیبدی اص ٔشدٔی وٙٔ ٝبفغ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سا ٕ٘بیٙذٌی ٔیوٙٙذ دس ثش٘بٔٞٝبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٔ ٝری-
تٛا٘ذ أٙیت  ٚپـتیجب٘ی ػیبػی اص آٖ سا فشا ٓٞوٙذ .حتی دس دس ٖٚیه ػبصٔبٖ ،ایدبد ا رتالف داخّری چٙرذ اداس ٜثرشای
تذٚیٗ یه ثش٘بٔ ٝخذیذٔ ،یتٛا٘ذ تٛافك خٕؼی ٔٛسد ٘یبص سا ثشای الذاْ سا ثٚ ٝخٛد آٚسد.
 -6ثیبٖ ٔؤثش  ٚلب٘غ وٙٙذ:ٜ
فشكتٞب ٛٔ ٚلؼیتٞب ثشای اثشٌزاسی ثش ٔخبعجیٗ اغّت ٔحذٚد ٔیثبؿٙذ .یه ػیبػتٕذاس ٕٔىرٗ اػرت تٟٙرب فشكرت
یىجبس ٔاللبت ثشای ثحث ٌ ٚفت ٌٛ ٚث ٝؿٕب ثذٞذ ٕٔ ٚىٗ اػت یه ٚصیش فمظ  5دلیمرٚ ٝلرت كرحجت ثرب ؿرٕب دس یره
وٙفشا٘غ سا داؿت ٝثبؿذ .آٔبدٌی دلیك  ٚوبُٔ ؿٕب ثشای ثحثٞبی لب٘غ وٙٙذ ٚ ٜؿی ٜٛثیبٖ ٔؤثش ٔی تٛا٘رذ ٔٛلؼیرتٞربی
وٛچه سا ثٛٔ ٝفمیت ثش٘بٔٞٝبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ٝتجذیُ ٕ٘بیذ.
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 -7خّت ٔٙبثغ ٔبِی:
ثیـتش فؼبِیتٞب  ٚاص خّٕ ٝفؼبِیت ٞبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ،ٝثٙٔ ٝبثغ ٔبِی ٘یبص داس٘ذ .پبیذاسی  ٚادأر ٝترالؽٞربی
ٔؤثش خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ٝدس دساص ٔذت ثٔ ٝؼٙی اختلبف صٔبٖ  ٚا٘شطی ثشای خّت ٔٙبثغ ٔبِی  ٚػبیش ٔٙبثغ ٔٛسد ٘یربص
ٔیثبؿذ.
 -8اسصؿیبثی الذأبت  ٚتالؽٞبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج:ٝ
چٍٔ ٝ٘ٛی دا٘یذ و ٝدس دػتشػی ث ٝاٞذاف اختلبكی ثش٘بٔ ٝخّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٛٔ ٝفك ؿذٜایذ؟ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘یذ ثٝ
ساٞجشدٞبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٝای و ٝاتخبر وشدٜایذ ،ثٟجٛد ثخـیذ؟
ثش٘بٔٞٝبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٔ ٝؤثش ٘یبص ٔجشْ ث ٝپغ خٛسا٘ذ  ٚاسصؿیبثی ٔؼتٕش فؼبِیت  ٚالذأبت ا٘دبْ ؿذ ٜداسد.

اسصؽ ٞبی وّیذی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘جٝ
 -1پزیشفتٗ  ٚاحتشاْ :حٕبیت وٙٙذٌبٖ ثبیذ ثشای  ٕٝٞث ٝعٛس ثشاثش اسصؽ  ٚاحتشاْ لبیُ ؿ٘ٛذ  ٚث ٝپزیشفتٗ ٔ ٚـربسوت
افشاد اػتمبد داؿت ٝثبؿٙذ.
 -2تٛإ٘ٙذػبصی :حٕبیت وٙٙذٌبٖ ثبیذ اص سٚؽ  ٚیب سٚؽٞبیی اػتفبد ٜوٙٙذ و ٝتب حذ أىبٖ ٔٛخرت ایدربد  ٚتٛػرؼٝ
اػتٕبد ث٘ ٝفغ دس ٔشدْ ؿٛد ٔ ٚشدْ ثتٛا٘ٙذ خٛاػتٞ ٝب  ٚآسصٞٚبی خٛد سا ثیربٖ ٕ٘رٛد ٚ ٜدس دساص ٔرذت سٚی پربی خرٛد
ایؼتبدٔ ٚ ٜؼتمُ ص٘ذٌی وٙٙذ.
ٚ -3فبداسی :فشد حٕبیت وٙٙذ٘ ٜجبیذ ثی عشف ثبؿذ٘ .مؾ وّیذی ا ٚخب٘جذاسی  ٚعشفذاسی اص آٟ٘بیی ورٔ ٝرٛسد حٕبیرت
لشاس ٔیٌیش٘ذ ،اػت.
 -4ویفیت  :عشم ٞبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ،ٝث ٝحفظ  ٚپبیؾ اػتب٘ذاسدٞب  ٚثٟجٛد ٔؼتٕش ویفیت فشآیٙذٞب ٘یبص داسد.
 -5اػتمالَ :حٕبیت وٙٙذٞ ٜب ٘جبیذ ثٚ ٝػیّ ٝتضبد ٔٙبفغ ،خٛد سا ٔحذٚد ٔ ٚمیذ ػبص٘ذ.
 -6دؿٛاسیٞبی خّت حٕبیت  ٕٝٞخب٘ج :ٝدس ٚالغ دؿٛاسیٞبی  ٚثٗ ثؼتٞربی خّرت حٕبیرت ٕٞر ٝخٙجرٔ ٝؼرب ُ ٚ
ٔـىالتی ٞؼتٙذ و ٝث ٝآػب٘ی لبثُ حُ ٕ٘یثبؿٙذ ٕٔ ٚىٗ اػت خٛاة «دسػتی» ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ.
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خذمبت مورد انتظبر در ثرنبمه طراحی و اجرای مذاخله ثر مجنبی حل مسئله ثه صورت گروهی TPS
خذٔبت وبسداٖ/وبسؿٙبع

خذٔبت پضؿه

خذٔبت ثٟٛسص

 تـررىیُ خّؼرر ٝثررب اػضرربی ترریٓ  -ؿشوت دس خّؼر TPS ٝثرٕٞ ٝرشا - ٜؿشوت دس خّؼ TPS ٝثٕٞ ٝرشا ٜدیٍرش٘یبصػٙدی ٔشوض ثٟذاؿرتی دسٔرب٘ی  ٚدیٍش اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی

اػضبی تیٓ ٘یبصػٙدی

تىٕیُ وبسثشي  3 ٚ 2 ٚ 1خٟت تؼییٗ  -اسا  ٝساٞىربس ٔٙبػرت ثرشای ٞرذف  -اسا  ٝسا ٜوبس ٔٙبػت ثشای اٞذاف ٔـخق
ٔ 11ـىُ ثٟذاؿتی ٔٙغمٝ

ٔـررخق ؿررذ ٜثررشای ٞررش اِٛٚیررت ؿذ ٜثشای ٞش اِٛٚیت ثٟذاؿتی
 -اخشای ٚظبیی ٔشثٛع ٝثش اػبع فشْ TPS

 -تؼییٗ ٞذف ػبال٘ ٝثشای ٞش یره اص ثٟذاؿتی

اِٛٚیت ٞب ث ٝعٛسی ور ٝلبثرُ ا٘رذاص - ٜثجت ٘ظشات  ٚسا ٜوبسٞبی اسا  ٝؿرذ - ٜثش٘بٔ ٝسیضی آٔٛصؿی (حرذالُ  4خّؼرٝ
ٌیشی ثبؿذ.

وٛچه  2 ٚخّؼ ٝدس ٌش ٜٚثضسي دس ٔب )ٜثٝ

ثش سٚی ٚایت ثشد

 دسخٛاػت اص اػضبی تیٓ خٟت اسا  - ٝتىٕیررُ فررشْ  TPSثررش اػرربع ٌ ٝ٘ٛای و ٝوُ ٌشٞ ٜٚذف دس پبیبٖ  2ػربَساٞىبس ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذف

تلٕیٕبت ٌشفت ٝؿذ ٜدس خّؼٝ

آٔٛصؽ دیذ ٜثبؿٙذ.

 اسا  ٝساٞىربس ٔٙبػرت ثرشای ٞرذف  -اخشای ٚظبیی ٔشثٛع ٝثشاػبع فرشْ  -تىٕیُ خذٌ َٚب٘ت ٔغبثك ثش٘بٔ ٝسیضیٔـخق ؿذ ٜثشای ٞش اِٛٚیت ثٟذاؿتی TPS
 ثش٘بٔ ٝسیرضی آٔٛصؿری (حرذالُ 4ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اكAdvocacy َٛ
 ا٘تخبة ساٞىبس ٔٙبػرت ثرب دس ٘ظرش خّؼ ٝوٛچره  2 ٚخّؼر ٝدس ٌرشٌٜٚشفتٗ صٔبٖٞ ،ضیٔ ،ٝٙیضاٖ دػتشػری ،ثضسي دس ٔب )ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝوُ ٌرشٜٚ
ٞذف دس پبیبٖ  2ػبَ آٔرٛصؽ دیرذٜ
ػّٕی ثٛدٖٙٔ ،بثغ ا٘ؼب٘ی ... ٚ
ثبؿٙذ.

 تؼییٗ ٔؼؤ َٚاخشا  ٚصٔبٖ اخشا پیٍیشی ٔٛاسد ٔشثٛط ث ٝس یغ ٔشوض  -تىٕیُ خذٌ َٚب٘ت ثجت آٔٛصؽ ٞرب دس دفترش ٌرضاسؽثشاػبع فشْ TPS
 ثش٘بٔرر ٝسیررضی آٔٛصؿرری  ٚاخررشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿیآٔٛصؿرری حررذالُ  4خّؼرر ٝدس ٌررش - ٜٚتىٕیُ ؿبخق ٞبی ثش٘بٔ ٝثلرٛست
وٛچه  4 ٚخّؼ ٝدس ٌرش ٜٚثرضسي دس فلّی
ٔبٜ
 تـىیُ خّؼبت پبیؾ ٞش ػرٔ ٝربٜیىجبس  ٚثشسػی پیـشفت ثش٘بٔ ،ٝخٛیرب
ؿذٖ ػُّ ا٘دبْ ٘ـذٖ یه فؼبِیرت ٚ
الذاْ ثشای سفغ آٖ ػُّ
 ٔـخق وشدٖ ٔیضاٖ دػرتیبثی ثرٝاٞذاف  ٚثجت دس پبیبٖ فشْ TPS
 ثجت آٔرٛصؽ ٞرب دس دفترش ٌرضاسؽثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی
 ٘ظبست ثش تىٕیُ ؿبخق ٞبی ثش٘بٔٝ تأ یذ  ٚاسػبَ ؿربخق ٞرب ثلرٛستفلّی ثٔ ٝشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ
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 -اخشای آٔٛصؽ ٞب عجك ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی

شیًٌ َبی وًیه آمًزشی در TPS
ثٙٔ ٝظٛس دػتیبثی ث ٝاٞذاف آٔٛصؿی ٔـخق ؿذ ٜثبیذ اك َٛثشٌضاسی خّؼ ٝآٔٛصؿی تب حذ أىبٖ ٔغبثك اػتب٘ذاسدٞب
سػبیت ٌشدد.
دس آٔٛصؽ ػالٔت سٚؽ ا٘تخبثی ثبیذ ٔتٙبػت ثب ٔٛلؼیت ٔ ٚـىُ ثٛد ٚ ٜثب دلت ا٘تخبة ؿٛد .افشادی و ٝدس عشاحی
ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ػالٔت ؿشوت ٔیوٙٙذ ثبیذ ثشای حُ ٔـىالت تلٕیٓ ثٍیش٘ذ و ٝاص وذاْ سٚؽ ثٙٔ ٝظٛس وٕه دس
حُ ٔـىالت سفتبسی اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
دس اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؽ ػالٔت ا٘ٛاع ٔختّفی اص سٚؽٞب  ٚف ٖٛٙآٔٛصؿی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ و ٝتمؼریٓ
ثٙذی وّی آٖٞب ث ٝؿشم صیش ٔیثبؿذ:
 -1آٔٛصؽ فشدی :آٔٛصؽ چٟش ٜث ٝچٟشٔ ٚ ٜـبٚس ٜفشدی اص ایٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛؼتٙذ.
 -2آٔٛصؽ ٌشٞٚی  :اص خّٕ ٝؿیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ آٔٛصؿی ػجبستٙذ اص ػخٙشا٘ی ،ثحث دس ٌش ٜٚوٛچهٕ٘ ،بیؾ ػّٕی ،ایفربی
٘مؾ ،حُ ٔؼئّ ٚ ٝسٚؽ ٌّ ِٝٛثشفی
و ٝث ٝاختلبس دس ٔٛسد ٞش وذاْ تٛضیح دادٔ ٜی ؿٛد.

آموزش فردی یب مطبوره:
ٔـبٚس ٜیىی اص وبسآٔذتشیٗ سٚؽ ٞبی آٔٛصؽ ػالٔت ثشای وٕه ث ٝافشاد  ٚخب٘ٛادٞ ٜبػت .دس عرٔ َٛـربٚس ،ٜؿرخق
٘یبصٔٙذ (ٔشاخغ) ٔ ٚـبٚس ث٘ ٝحٛی ثب یىذیٍش ٔاللبت  ٚثحث ٔیوٙٙذ ؤ ٝشاخغ اػتٕبد ث٘ ٝفغ الصْ ثشای یربفتٗ سا ٜحرُ
ٔـىالتؾ سا وؼت ٔی وٙذٔ .ـبٚس ٜثؼتٍی صیبدی ثٟٔ ٝبستٞبی استجبعی  ٚثشلشاسی استجبط داسد .فشكتٞبی ٕٔىٗ ثشای
ٔـبٚس ٜدس ٞش صٔبٖ ٔب٘ٙذ ٔـبٚس ٜثب ثیٕبساٖ دس ٔشوض ثٟذاؿت ،ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ٔذاسع ،دس ثبصدیذ اص ٔٙبصَ ٕٔ ... ٚىرٗ
اػت ثٚ ٝخٛد آیذ.
ٔـبٚس ٜثحثی ٕٟٔی دس پیـٍیشی اص ثیٕبسی  ٚاستمبی ػالٔت ث ٝؿٕبس ٔی سٚد صیشا ثٔ ٝشدْ وٕه ٔی وٙرذ ترب ثفٕٟٙرذ
چٍ ٝ٘ٛاص عشیك تالؽٞبی خٛیؾ ٔیتٛا٘ٙذ اص ثشٚص ثیٕبسی اختٙبة ٕ٘ٛد ٚ ٜػغح ص٘ذٌیـبٖ سا استمبء ثخـٙذ.

دس ٍٙٞبْ اخشای ٔـبٚسٛٔ ٜاسد صیش سا سػبیت وٙیذ:
 -1ثشای ٞش خّؼٔ ٝـبٚس ،ٜثش٘بٔ ٝسیضی  ٚعشاحی وٙیذ  ٚاٞذاف ٔ ٚمبكذ دػت یبفتٙی ٚیظ ٜسا ثشای وُ ٔـربٚسٞ ٚ ٜرش
یه اص خّؼبتٔ ،ـخق وٙیذ.
 ٓٞ -2دِی ،كذالت  ٚاحتشاْ ٔثجت غیشؿشعی سا سػبیت وٙیذ ٓٞ .دِی یؼٙی تٛا٘بیی دسن احؼبػبت  ٚتدشثیبت ٔشاخغ
ث ٝػجبستی خٛد سا ث ٝخبی دیٍشی لشاس دٞیذ ٔ ٚؼب ُ سا اص صاٚی ٝچـٓ ا ٚثٍٙشیذ .احتشاْ ٔثجت غیش ؿشعی ثٔ ٝؼٙی احتشاْ
 ٚتٛخ ٝوبُٔ ث ٝاسصؽ فشد ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ فبكّ ٝالتلبدی ر اختٕبػی  ٚایٙى ٝؿٕب ا ٚسا دٚػت داسیذ یب خیرش ،یرب ثرب
دیذٌب ٚ ٜسفتبسؽ ٔٛافك ٞؼتیذ یب ٘ٔ ،ٝیثبؿذ.
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ٔ -3ـبٚس ٜسا ٔجتٙی ٔ ٚتٙبػت ثب ٘یبصٞب ٚ ٚیظٌیٞبی ٔٙحلش ث ٝفشد ٔشاخغ ٔ ٚحیغی و ٝدس آٖ ص٘ذٌی ٔیوٙرذ ،ا٘دربْ
دٞیذ.
 -4دس ٍٙٞبْ ٔـبٚسٔ ،ٜشاخغ  ٚخب٘ٛادٜٞبی آٖٞب سا ثٔ ٝـبسوت فؼبَ تشغیت وٙیذ  ٚثخٛاٞیذ و ٝاثؼبد  ٚپیبٔذ ٔـىالت
خٛد سا دسن وشد ٚ ٜثشای آٖ سا ٜحّی ثیبثذ.
 -5ثٍٙٞ ٝبْ ٔـبٚسٚ ،ٜالغ ثیٗ ثبؿیذ  ٚاص ٞش ٌ ٝ٘ٛپیؾ فشم  ٚپیؾ داٚسی دسثبس ٜدا٘ؾٍ٘ ،شا٘یٞب ،ػالیرك  ٚدیرذٌب-ٜ
ٞبی ٔشاخؼبٖ ،خٛدداسی وٙیذ.
ٞ -6ش آ٘چٔ ٝیٌٛییذ یب ث ٝكٛست غیشوالٔی ثشٚص ٔیدٞیذ ثبیذ دلیك ٙٔ ٚبػت ثبؿذ ،صیشا ٕٔىٗ اػت ادسان  ٚپبػخٞب
سا تغییش دٞذ.
 -7دس خشیبٖ ٔـبٚس ،ٜساصداس ثبؿیذ.

«آموزش گروهی»:
 .1سخىراوی
 .2ثحث در گريٌ کًچک
 .3ومبیش عملی
 .4ایفبی وقش،
 .5یبدگیری ثرمجىبی حل مسئلٍ
 .6گلًلٍ ثرفی
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 -1سخنرانی مؤثر

ٔذت صٔبٖ

ٔشاحُ اخشا
هرحلِ اٍل :ضرٍع سخٌراًی

 5دقیقِ

هرحلِ دٍم :ارزیاتی کلی از تجرتیات هخاطة

 5دقیقِ

هرحلِ سَم  :اجرای سخٌراًی

 41دقیقِ

هرحلِ چْارم جوغ تٌذی ًتیجِ گیری

 5دقیقِ

یىی اص ا٘ٛاع سٚؽٞبی آٔٛصؿی اػت و ٝدس افضایؾ ٔیضاٖ آٌبٞی  ٚدا٘ؾ ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ٌشٞ ٜٚربی ثرضسي ٔرؤثش
اػت .یه ػخٙشاٖ ثشای اسا  ٝیه ػخٙشا٘ی ٔؤثش ثبیذ ٚیظٌیٞبی خبكی داؿت ٝثبؿذ اص خّٕ ٝظبٞش ٔشتت ،تغییش تٗ كرذا
دس حیٗ ػخٙشا٘ی ،یبدداؿت ٔغبِت لجُ اص ثشٌضاسی خّؼ ٚ ٝایشاد ػخٙشا٘ی ،ؿىیجبیی ،غّج ٝثش ٞیدبٖ ،سػبیرت تمرذْ ٚ
تأخش ٔغبِت ،تٕشوض ثش فشاٌیشاٖ ،اػتفبد ٜاص استجبط غیشوالٔی  ٚاستجبط چـٕی ،ایدبد فضبی ثب ٘ـربط دس ورالع ثرب ثیربٖ
داػتبٖٞبی خبِت ٔ ٚغبِت عٙض

دس اخشای آٔٛصؽ ث ٝسٚؽ ػخٙشا٘ی ٔشاحُ صیش سا ا٘دبْ دٞیذ:
ٔشحّ ٝا :َٚؿشٚع ػخٙشا٘ی ثٔ ٝذت  5دلیمٝ
دس ایٗ ٔشحّ ٝاثتذا خٛد سا ٔؼشفی وٙیذ .ػپغ ثحث سا ثب یه ػىغ  ٚیه ػؤاَ ،یب فریّٓ وٛترب ٚ ٜیره ػرؤاَ ،یره
داػتبٖ ٚال ؼی ،یه تدشثٚ ٝالؼی ،یه تدشثٚ ٝالؼی یب یه ػؤاَ وّیذی  ...آغبص ٕ٘ب یذ .ػپغ ث ٝثیربٖ اٞرذاف ػرخٙشا٘ی
ثپشداصیذ.

ٔشحّ ٝد :ْٚاسصیبثی وّی اص تدشثیبت ٔخبعت ثٔ ٝذت  5دلیم.ٝ
ثٙٔ ٝظٛس ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ٔیضاٖ اعالػبت  ٚتدشثیبت فشاٌیشاٖ  ٚایدبد اٍ٘یض ٚ ٜخّت تٛخ ٝثیـتش فشاٌیرشاٖ تٟیر ٝیره
ػؤاَ ٔٙبػت دس صٔی ٝٙتدشثیبت فشدی دس ساثغ ٝثب ٔٛضٛع آٔٛصؿی الصْ اػت .ػؤاَ ٔشثٛع ٝثبیؼتی ٔتٙبػت ثب ػٙرٛاٖ ٚ
دس ساػتبی اٞذاف آٔٛصؿی تٟیٌ ٝشدد .دس خّؼبت ثضسي ثب حذاوثش ٘ 41فش ؿشوت وٙٙذ ،ٜث %11 ٝافشاد اخربص ٜپبػرخ ثرٝ
ػؤاَ داد ٜؿٛد.
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ٔشحّ ٝػ :ْٛاخشای ػخٙشا٘ی ثٔ ٝذت  21دلیمٝ


تٕبْ اٞذاف آٔٛصؿی خٛد سا دس ٔتٗ ػخٙشا٘ی ثٍٙدب٘یذ.



ٔحتٛای ػخٙشا٘ی سا ثش اػبع یه ػبصٔب٘ذٞی ٔٙغمی  ٚتٛاِی ٔٙبػت اسا ٕ٘ ٝب یذ.



دس ع َٛػخٙشا٘ی ٕٛٞاس ٜث ٝػىغ اِؼُٕ فشاٌیشاٖ  ٚسفتبس آٟ٘ب تٛخ ٝوٙیذ  ٚثب تٛخ ٝث ٝخؼتٍی یب ػاللٙٔ ٝرذی
آٟ٘ب ث ٝاتٕبْ یب ادأ ٝػخٙشا٘ی ثپشداصیذ.



ثٙٔ ٝظٛس وبٞؾ یىٛٙاختی  ٚخـىی والع ثب فشاٌیشاٖ ٚاسد ٔؼب ُ غیش سػٕی ؿٛیذ.

ٔشحّ ٝچٟبسْ :خٕغ ثٙذی ٘ ٚتیدٌ ٝیشی ثٔ ٝذت  5دلیمٝ


٘ىبت ٔ ٚ ٟٓاػبػی ػخٙشا٘ی سا ٔشٚس وٙیذ.



خٕغ ثٙذی ٘ ٚتیدٌ ٝیشی ٔٙبػجی اسایٕ٘ ٝبییذ.



ث ٝپشػؾٞبی فشاٌیشاٖ دس خلٛف ٔجحث پبػخ داد ٜؿٛد.



اص فشاٌیشاٖ ثخٛاٞیذ و ٝثؼضی اص ٘ىبت ٔ ٟٓسا ثیبٖ وٙٙذ.

ث ٝخبعش داؿت ٝثبؿیذ ثؼذ اص  3-5دلیم ٝكحجت ٔذأ ْٚیضاٖ یبدٌیشی افشاد ث ٝحذالُ ٔیسػرذ .الصْ اػرت ثرشای ثربال
ثشدٖ ػغح یبدٌیشی فشاٌیشاٖ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی پشػیذٖ ػؤاَ ،ثبسؽ افىبس ،تغییش تٗ كذا  ... ٚاٍ٘یض ٜافشاد سا ثشای
پیٍیشی ٔجبحث ػخٙشا٘ی افضایؾ دٞیذ .دس كٛست ثی تٛخٟی ػخٙشاٖ ث ٝػغح یبدٌیشی فشاٌیشاٖ اثشثخـری ػرخٙشا٘ی
وبٞؾ ٔییبثذ.
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 -2نمبیص عملی

ٔذت صٔبٖ

ٔشاحُ اخشا
هرحلِ اٍل :تَضیح ضفاف هْارت

 5-8دقیقِ

هرحلِ دٍم :اجرای ًوایص ػولی تَسط هذرس

 15دقیقِ

هرحلِ سَم :توریي ًوایص ػولی تَسط فراگیراى

 31دقیقِ
 11-15دقیقِ

هرحلِ چْارم  :ارزیاتی رضایتوٌذی

یىی اص سٚؽٞبی آٔٛصؿی اػت ؤ ٝؼٕٛالً ثشای ٕ٘بیؾ یه ٟٔبست ػّٕی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .ثرشای اخرشای ایرٗ سٚؽ ،اص
ٔذَٞبٔ ،بوتٞبٛٔ ،الطٞب ،ا٘ٛاع سػب٘ٞٝبی دیذاسی  ٚؿٙیذاسی ثٕٞ ٝشا ٜتلبٚیش ،ؿىُٞبٕٛ٘ ،داسٞب  ... ٚاػتفبدٔ ٜیؿٛد ترب
دسن ٔغبِت فشاٌیشاٖ ثیـتش ؿٛد  ٚضٕٗ وؼت یه ٍ٘شؽ وّی  ٚتلٛیشی رٙٞی ٔف ْٟٛسٚؿٗتشی اص ٔٛضرٛع دس رٞرٗ
فشاٌیشاٖ ایدبد ٔیؿٛد.
دس ایٗ سٚؽ «ػُٕ» ٘مؾ وّیذی داؿتٔ ٚ ٝغبِت ٘ظشی ٘مؾ تىٕیّی داسد.
اص ٕ٘بیؾ ػّٕی دس آٔٛصؽ ػبِٓ ػبصی ػجضیدبت ،تٟی٘ ،ORS ٝحٌ ٜٛشفتٗ فـبسخٔ ،ٖٛشالجرتٞربی دا٘رؾ آٔرٛصاٖ
(پذیىّٛص ،لذٚ ،صٖ  ،)... ٚوٕهٞبی اِٚی ،CPR ٚ ٝتٟی ٝوّشٔبدس  ،ثٟذاؿت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ ،تضسیك ایٕٗ ،تٟیر ٝالْ ٔبالسیرب،
ٔب٘ٛس ِئٛپِٛذ ٔ ... ٚیتٛاٖ ثٟش ٜخؼت.

دس اخشای آٔٛصؽ ث ٝسٚؽ ٕ٘بیؾ ػّٕی ٔشاحُ صیش سا ا٘دبْ دٞیذ:

ٔشاحُ ٔمذٔبتی


ٔتٗ وبُٔ ٕ٘بیؾ سا تٟی ٝوٙیذ.



 ٕٝٞاثضاس وٕه آٔٛصؿی سا وٙتشَ ٕ٘ب یذ  ٚاص تٛا٘بیی یب دسػت وبس وشدٖ آٟ٘ب ٔغٕئٗ ؿٛیذ.



ؿشایظ ٔحیغی سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای تٙظیٓ وٙیذ و ٝفشاٌیشاٖ ثتٛا٘ٙذ  ٕٝٞچیض سا ثجیٙٙذ.



ثشای اخشا صٔبٖ سا عجك اػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی تمؼیٓ ثٙذی وٙیذ.



فىش وٙیذ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘یذ فشاٌیشاٖ سا فؼبَ وٙیذ( .پشػؾ  ٚپبػخ ،پیؾثیٙی لذْ ثؼذی ،تٛكی ٝث ٝیبدداؿرت
وشدٖ ٘تبیح)



ایٕٙی وبس دس تٕشیٗٞب سا ٔذ ٘ظش لشاس دٞیذ.



چه ِیؼت اسصیبثی ٟٔبست ػّٕی سا تٟی ٝوٙیذ.



خٟت افضایؾ اثش ثخـی آٔٛصؽ 11 ،تب ٘ 15فش سا دػٛت وٙیذ.
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ٔشحّ ٝا :َٚتٛضیح ؿفبف ٟٔبست ثٔ ٝذت  5-8دلیمٝ


ٟٔبست ثب یه ٔمذٔ ٝؿفبف ٚ ٚاضح تـشیح وٙیذ.



وبسثشد ٟٔبست سا ثٚ ٝضٛم تٛضیح دٞیذ.



٘بْ ٚػبیُ ٔٛسد ٘یبص سا ػٛٙاٖ وٙیذ.



ٔشاحُ ا٘دبْ ٟٔبست سا ثیبٖ وٙیذ.

ٔشحّ ٝد :ْٚاخشای ٕ٘بیؾ ػّٕی تٛػظ ٔذسع ثٔ ٝذت  15دلیمٝ


ٟٔبست سا ث ٝكٛست ػّٕی ٘ـبٖ دٞیذ.



دس حیٗ ا٘دبْ آصٔبیؾ تٛضیحبت الصْ سا دس خلٛف ٘ىبت وّیذی ثذٞیذ.



دلت وٙیذ ثیبٖ ٘ىبت وّیذی دسحیٗ ٕ٘بیؾ پیٛػتٍی ٔشاحُ ا٘دبْ ٕ٘بیؾ سا ثش ٘ ٓٞض٘ذ.

ٔشحّ ٝػ :ْٛتٕشیٗ ٕ٘بیؾ ػّٕی تٛػظ فشاٌیشاٖ ٔذت صٔبٖ  31دلیمٝ


الصْ اػت  ٕٝٞفشاٌیشاٖ ٕ٘بیؾ ػّٕی سا تٕشیٗ وٙٙذ.



ٞش فشاٌیش سا حیٗ ا٘دبْ ٕ٘بیؾ ػّٕی اسصیبثی وٙیذ.



اسصیبثی سا دس چه ِیؼت ثجت وٙیذ.



ثشاػبع اسصیبثیٞب دس خلٛف ٔیضاٖ یبدٌیشی فشاٌیشاٖ لضبٚت وٙیذ.



دس كٛست ٘یبص ،اؿىبالت ٘ح ٜٛآٔٛصؽ خٛد سا اكالم وٙیذ.



خٟت تمٛیت  ٚیبدٌیشی ثٟتش فشاٌیشاٖ ػؤاالت ؿفبٞی سا ٕٞشا ٜثب ٕ٘بیؾ ػّٕی ثپشػیذ.



الصْ اػت فشاٌیشاٖ دس ٕ٘بیؾ ػّٕی ثذا٘ٙذ «چ ٝوبسی» سا «چٍ« ٚ »ٝ٘ٛچشا» ا٘دبْ ٔیدٙٞذ.

ٔشحّ ٝچٟبسْ :اسصیبثی سضبیتٕٙذی ثٔ ٝذت  11-15دلیمٝ


لجُ اص پبیبٖ خّؼ ٝاص اػضبء ػؤاَ وٙیذ و:ٝ



آیب اص ٘حٜٛی آٔٛصؽ سضبیت داس٘ذ؟



آیب افشاد فىش ٔیوٙٙذ و ٝچیضی یبد ٌشفتٝا٘ذ؟



آیب ٔیخٛاٞیذ ٔذت یب ٔحُ خّؼ ،ٝتغییش وٙذ یب ٔٛضٛػبت دیٍشی ٔٛسد ثحث لشاس ٌیشد؟
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 -3ایفبی نقص
ٔذت صٔبٖ

ٔشاحُ اخشا
هرحلِ اٍل :اًتخاب ایفاگراى ًقص

 5دقیقِ

هرحلِ دٍم :آهادگی ٍ توریي هقذهاتی ایفاگراى ًقص

 11دقیقِ

هرحلِ سَم :آهادُ سازی فراگیراى ترای هطاّذُ ایفای ًقص

 5دقیقِ

هرحلِ چْارم :ایفای ًقص

 21دقیقِ

هرحلِ پٌجن  :تحث ٍ ارزضیاتی

 21دقیقِ

یىی اص ؿیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ آٔٛصؿی اػت و ٝدس ٌشٞ ٜٚبی وٛچه حذاوثش  11تب ٘ 21فش ،ٜتٛػظ یه یب چٙذ ٘فش  ٚدس تٕربْ
ٔحیظ ٞب لجُ اخشا اػت .دس ٌشٟٞٚبی وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ ٘ ٚیض دس كٛست اخشای ثٔٛی  ٚعٙض ،اثشثخـی ثیـتشی داسد .دس ایٗ
سٚؽ ثب فشاٌیشاٖ استجبط ٔؤثشی ثشلشاس ٔیؿٛد.
ٚیظٌی ػٕذٜی ایٗ سٚؽ ایٗ اػت و ٝثش ٍ٘شؽ  ٚسفتبس فشاٌیشاٖ تأثیش ٔیٌزاسد .دس ٔٛضرٛػبت ٔٛلؼیرت ٞربی ٚالؼری
ص٘ذٌیٟٔ ،بست ٞبی ص٘ذٌی  ٚثٟذاؿت سٚاٖ ،وبسثشد صیبدی داسد.

در اجرای آموزش ثه روش ایفبی نقص مراحل زیر را انجبم دهیذ:

ٔشحّٔ ٝمذٔبتی


اثتذا ٔٛضٛع ٔٙبػت سا ا٘تخبة وٙیذ .سفتبسٞبیی سا ا٘تخبة وٙیذ و ٝثتٛاٖ ثب ایفبی ٘مؾ آٔرٛصؽ دادٛٔ .ضرٛع
ثبیذ سٚؿٗ ٔ ٚتٙبػت ثب تٛا٘بیی فشاٌیشاٖ ثبؿذ ٚ .دس سٚؽ ایفبی ٘مؾ لبثُ اخشا ،ثحث  ٚتجبدَ ٘ظش ثبؿذ.



ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت  ٚصٔیٞ ٝٙبی فىشی فشاٌیشاٖ ،ثشای ثبال ثشدٖ اٍ٘یض ٜفشاٌیشأٖ ،حتٛای خزاثی سا ثب خٕرالت
وٛتب ،ٜلبثُ فٔ ٚ ٟٓتٙبػت ثب ػٛاد فشاٌیشاٖ تٟی ٝوٙیذ ٘ ٚمؾ دلیك ایفبٌشاٖ سا دس ثیبٖ پیبْ  ٚا٘دبْ سفتربس دس
ٕ٘بیؾ تؼییٗ وٙیذ.



فضبی ٔٙبػت سا ا٘تخبة وٙیذ ،أىب٘بت الصْ سا اص ٚػبیُ ػبد ٚ ٜلبثُ دػتشع تٟی ٝوٙیرذ٘ .حر ٜٛاػرتفبد ٜاص
ٚػبیُ سا ث ٝایفبٌشاٖ آٔٛصؽ دٞیذ.
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هرحلِ اٍل :اًتخاب ایفاگراى ًقش  5دقیقِ


ثشاػبع تٛا٘بیی  ٚػالل ٝفشاٌیشاٖ ،ؿخلیت ٚ ٚیظٌیٞبی سفتبسی ،ظبٞشی  ٚتٙبػت ثب ٘مؾٞبٔ ،یضاٖ آؿٙبیی ثب
ٔٛضٛع ٍ٘ ٚشؽ آٟ٘ب ،ایفبٌشاٖ سا ا٘تخبة وٙیذ.



ػؼی وٙیذ ٘مؾ سا ث ٝافشاد تحٕیُ ٘ىٙیذ.



لجُ اص اخشأ ،تٗ آٔٛصؿی (ٕ٘بیؾ ٘بٔ )ٝسا ث ٝایفبٌشاٖ ثذٞیذ.

هرحلِ دٍم :آهادگی ٍ توریي هقذهاتی  11دقیقِ


اص ایفبٌشاٖ ثخٛاٞیذ ٘مؾ ٔشثٛط ث ٝخٛد سا ث ٝیبد ثؼپش٘ذ .اص وُ ٔتٗ آٔٛصؽ اعالع داؿت ٝثبؿٙذ.



ٚػبیُ  ٚأىب٘بت ٔٛسد ٘یبص سا دس ٔحُ ٔٙبػت ثچیٙٙذ  ٚكح ٝٙآسایی سا ا٘دبْ دٙٞذ.



وُ ٔشاحُ ایفبی ٘مؾ سا تٕشیٗ وٙٙذ.

هرحلِ سَم :آهادُ سازی فراگیراى ترای هشاّذُ ایفای ًقش ( 5دقیقِ)
ثٙٔ ٝظٛس ایدبد اٍ٘یض ٜدس فشاٌیشاٖ وٕی دس ٔٛسد ٔٛضٛع تٛضیح دٞیذ  ٚاص آٖ ٞب ثخٛاٞیذ :


ث ٝعٛس دلیك ثٕ٘ ٝبیؾ تٛخ ٝوٙٙذ  ٚدس حیٗ ایفبی ٘مؾ ٘ىبت ٔثجت ٙٔ ٚفی سا یبدداؿت وٙیذ.


ثؼذ اص ایفبی ٘مؾ ،ث ٝعٛس فؼبَ دس ثحث  ٚتجبدَ ٘ظش ؿشوت وٙٙذ ٘ ٚمؾٞبی اخشای ؿرذ ٜسا اسصؿریبثی

وٙٙذ  ٚدس ٔٛسد ٘مؾٞبی ٔفیذ  ٚغیشٔفیذ  ٚاسا  ٝتدبسة لجّی اظٟبس ٘ظش وٙٙذ.
هرحلِ چْارم :ایفای ًقش تِ هذت  21دقیقِ


دس ایٗ ٔشحّ ٝایفبٌشاٖ ٘مؾ دس حضٛس ثمی ٝفشاٌیشاٖ ٔ ٚشثی٘ ،مؾٞبی خٛد سا اخشا ٔیوٙٙذ.



حضٛس ٔشثی ث ٝػٛٙاٖ ٞذایت وٙٙذ ٚ ٜوبسٌشداٖ ،ثؼیبس إٞیت داسد .ا ٚثبیذ ثبصیٍشاٖ سا غیشٔؼرتمیٓ ٞرذایت
وٙذ.

هرحلِ پٌجن :تحث ٍ ارزشیاتی تِ هذت  21دقیقِ


ثشای ؿشٚع ثحث  ٚتجبدَ ٘ظش اص فشاٌیشاٖ ثخٛاٞیذ:



٘ىبت ٔثجت ٙٔ ٚفی ٕ٘بیؾ سا ٔـخق وٙٙذ.



سفتبسٞبی كحیح ٘ ٚبدسػت سا ٔـخق وٙٙذ  ٚػّت آٖ سا ثیبٖ وٙٙذ.



سفتبس یب ٌفتبس كحیح پیـٟٙبدی خٛد سا ثیبٖ وٙٙذ.



اسصؿیبثی ٟ٘بیی خٛد سا اص ٘مؾٞبی اخشا ؿذ ٜثیبٖ وٙٙذ.

تِ عٌَاى هرتی تایذ:


ؿشایظ ٔـبسوت وّی ٝفشاٌیشاٖ سا فشا ٓٞوٙیذ.



ثحث سا ثب ٛٞؿٕٙذی ٞذایت وٙیذ.



ثشای وّی٘ ٝظشات داد ٜؿذ ٜالذاْ لبیُ ؿٛیذ.



دس پبیبٖ ٘تیدٌ ٝیشی ٔٙبػجی سا اسا ٕ٘ ٝب یذ.

دس پبیبٖ ،دس كٛست أىبٖ ٔیتٛا٘یذ اص فشاٌیشاٖ ثخٛاٞیذ داٚعّجب٘٘ ٝمؾ كحیح سا ثبصی وٙٙذ.
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 -4ثحث در گروه کوچک
ٔذت صٔبٖ

ٔشاحُ اخشا

 11دقیقِ

هرحلِ اٍل  :ایجاد فضای هٌاسة ترای تحث

 21-31دقیقِ

هرحلِ دٍم ّ :ذایت تحث

 11دقیقِ

هرحلِ سَم :تررسی رضایتوٌذی اػضا

ثحث دس ٌش ٜٚوٛچه یه سٚؽ آٔٛصؿی اسصؿٕٙذ ثشای تغییش ٍ٘شؽ ٔی ثبؿذ و ٝدس آٖ ث ٝؿرشوت وٙٙرذٌبٖ فشكرت
ٔٙبػت ثشای ثیبٖ آصادا٘ ٝایذٞ ٜب ٔ ٚجبدِ ٝافىبس دادٔ ٜی ؿٛد اص ثٟتشیٗ ساٞ ٜبی استمبی اػتذالَٕٞ ،ىربسی  ٚیربدٌیشی
فشاٌیشاٖ دس والع دسع اػت  ٚثشای فشاٌیشاٖ فشكتی ایدبد خٛاٞذ وشد تب ایذٞ ٜربی خذیرذ خّرك وٙٙرذ ،اص صاٚیربی
ٔختّی ثٔ ٝؼب ُ ٍ٘ب ٜوٙٙذ ٟٔ ٚبستٟبی استجبعی  ٚعشص ثیبٖ خٛد سا ثٟجٛد ثخـٙذ.

در اجرای آموزش ثه روش ثحث در گروه کوچک مراحل زیر را انجبم دهیذ:
ٔشاحُ ٔمذٔبتی


ٔٛضٛع ثحث سا ٔـخق وٙیذٛٔ .ضٛػی سا ا٘تخبة وٙیذ و ٝثحث ثشاٍ٘یض ثبؿذ  ٚث ٝػبدٌی ٔٛسد تٛافرك افرشاد
لشاس ٍ٘یشد.



ٌشٞ ٜٚذف  ٚتؼذاد ؿشوت وٙٙذٌبٖ سا ٔـخق وٙیذ .افشاد ٌش ٜٚثبیذ ػالیك ٔ ٚؼب ُ ٔـتشن داؿت ٝثبؿٙذ ترب
ٔـبسوت آٟ٘ب افضایؾ یبثذ .ا٘ذاصٌ ٜش ٜٚثیٗ  4تب ٘ 7فش ثشای ثحث ٔٙبػت اػت.



ؿشوت وٙٙذٌبٖ سا ا٘تخبة  ٚدػٛت وٙیذ .اص وؼب٘ی دػٛت وٙیذ ؤ ٝبیّٙذ ٔـىالتـبٖ سا ثب دیٍشاٖ دس ٔیربٖ
ٌزاس٘ذ .یه ٞفت ٝلجُ اص ثشٌضاسی خّؼ ٝاص آٖٞب دػٛت وٙیذ  ٚیه سٚص لجُ دٚثبس ٜث ٝآٖٞب یبدآٚسی وٙیذ.



ٔىبٖ تـىیُ خّؼ ٝسا ٔـخق وٙیذٔ .ىبٖ ثبیذ اص ٘ظش فضبٌ ،شٔرب ،ػرشٔب ،أىربٖ دػتشػری  )... ٚساحرت ٚ
ٔٙبػت ثبؿذ تب افشاد دس خّؼ ٝؿٕب ؿشوت وٙٙذ  ٚثب ساحتی ثیـتشی دس ثحثٞب ٔـبسوت ٕ٘بیٙذ.



اٞذاف ثحث سا ٔـخق وٙیذ .لجُ اص ؿشٚع خّؼ ٝثبیذ اٞذاف آٔٛصؿی خّؼٔ ٚ ٝذت صٔبٖ ٔرٛسد ٘یربص ثرشای
سػیذٖ ث ٝایٗ اٞذاف سا ثشای فشاٌیشاٖ ثیبٖ وٙیذ.

ثشای ٔثبَ :دس ٔٛضٛع ثبٚسٞبی غّظ دس استجبط ثب تٛثىتٔٛی ٔیتٛاٖ ص٘ب٘ی سا وٍ٘ ٝشؽ ٔٙفی داس٘ذ ثب ص٘رب٘ی ور ٝتدشثرٝ
ٔثجتی داؿتٝا٘ذ خٟت ثحث دس ٌش ٜٚوٛچه دػٛت ؿٛد.


ٔذت صٔبٖ خّؼ ٝسا ٔـخق وٙیذ :ػؼی وٙیذ ٔذت صٔبٖ اص یه ػبػت عٛال٘ی تش ٘ـٛد.



اتبق سا ثشای ثحث تٙظیٓ وٙیذ .عٛسی و ٝاػضبی ٌش ٜٚث ٝؿىُ دایش ٜدس وٙبس  ٓٞثٙـیٙٙذ ٔ ٚؼّرٓ ٘یرض ٔب٘ٙرذ
یىی اص اػضبء دس خبیی اص ایٗ دایش ٜلشاس ٌیشد.



اػضبی یه خّؼ ٝآٔٛصؿی ثحث دس ٌش ٜٚوٛچه سٞجش ٌش ،ٜٚاػضبی ٌش ٜٚفشاٌیشاٌٖ ٚ ،ضاسؽ ٌشٞ ٜٚؼتٙذ.
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هرحلِ اٍل :ایجاد فضای هٌاسة ترای تحث تِ هذت  11دقیقِ


اػضبء خٛد سا ٔؼشفی وٙٙذ ٘ ٚظشؿبٖ سا دس ٔٛسد ٔٛضٛع ثیبٖ وٙٙذ.



ث ٝػٛٙاٖ ٔشثی لٛاػذ اػبػی ثحث (٘ٛثت ٌشفتٗ ،تٟیٌ ٝضاسؽ  )... ٚسا ثیبٖ وٙیذ.



یه ٘فش سا ث ٝػٛٙاٖ ٌضاسؿٍش ا٘تخبة وٙیذ.



ا٘تظبسات  ٚاٞذاف خٛد سا اص ثحث تؼییٗ وٙیذ.

هرحلِ دٍمّ :ذایت تحث ترای  31-41دقیقِ
ثشای ؿشٚع ثحث دس والعٔ ،ؼئّ ٝسا ٔغشم وٙیذ تب ٔـبسوت افشاد سا خّت ٕ٘ب یذ  ٚاص پشػیذٖ ػؤاالتی و ٝخٛاة آٖٞب
ثّی یب خیش اػت خٛدداسی وٙیذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثٟتش اػت ثپشػیذ ث٘ ٝظش ؿٕب ٕٟٔتشیٗ ٔـىالت تٛثىترٔٛی چیؼرت؟
افشاد ٔٛافك ٔ ٚخبِی ثبیذ دس ٔٛسد آٖ ثب  ٓٞثحث ٕ٘بیٙذ.
ث ٝػٛٙاٖ سٞجش ٌش ٜٚثبیذ:


صٔبٖ سا ٔذیشیت وٙیذ.



دس ٞش ثبس وٕتش اص  2دلیم ٝكحجت وٙیذ.



٘ٛثت افشاد سا ٍ٘ ٝداؿت٘ ٚ ٝظٓ خّؼ ٝسا حفظ وٙیذ.



٘ؼجت ث ٝاظٟبسات افشاد ،خٙثی ػُٕ وٙیذ.



اص یه ػٛی ٝؿذٖ ثحث خٛدداسی وٙیذ.



ث ٝفشاٌیشا٘ی ؤٕ ٝىٗ اػت ٘ظشات خبِجی داؿت ٝثبؿٙذ اؿبسٕ٘ ٜب یذ.



ث ٝػالیٓ خؼتٍی فشاٌیشاٖ تٛخ ٝوٙیذ.



افشاد پشحشف سا ٔحذٚد  ٚافشاد خدبِتی سا ثٔ ٝیذاٖ آٚسیذ.



اص ٔذاخّٔ ٝؼتمیٓ خٛدداسی وٙیذ.



ٔشالت ثشداؿت ٞبی غّظ  ٚػٛء تفؼیشٞب ثبؿیذ.



ثٌ ٝش ٜٚدس ٌشفتٗ تلٕیٕبت ضشٚسی وٕه ٕ٘ب یذ.



خ ٛدٚػتب٘ ٚ ٝغیش سػٕی ایدبد وٙیذ  ٚآٖ سا حفظ ٕ٘ب یذ.



ٌٛؽ دادٖ فؼبَ سا فشأٛؽ ٘ىٙیذ.



اص استجبط غیشوالٔی ٔثُ استجبط چـٕی ،ظبٞشی  ... ٚاػتفبد ٜوٙیذ.



دس ثیبٖ اختالف ٘ظشٞب اص خٕالت ٔٙبػت اػتفبد ٜوٙیذ.

ثٟتش اػت ثٍ ٛیذ:
 فىش ٕ٘یوٛٔ ٓٙافك ثبؿٕٓٔ ،ىٗ اػت تٛضیح دٞیذ؟ ٔٛافك ٘یؼتٓ چ.....ٖٛ ٗٔ ...ایٗ عٛس فىش ٕ٘یو..ٓٙ
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 ٔٗ فىش ٔیو ٓٙثبیذ یبدداؿتٞب ٔ ٚخبِفتٟبیٕبٖ سا ثشسػی وٙیٓ. ؿبیذ ثٟتش ثبؿذ و......ٝ ...آیب تٛخ ٝوشدٜایذ و.....ٝ
 اص ٔـبسوت ؿٕب ٔتـىشْ. ٔٗ ٔتٛخٙٔ ٝظٛس ؿٕب ٔیؿ ْٛأب فىش ٔیو ٓٙو ٝؿٕب ثبیذ ٕٞچٙیٗ تٛخ ٝوٙیذ و... ٝٚظبیی ػضٌ ٛش ٜٚث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ ٘مؾ


دس اسا ٘ ٝظشات  ٚپیـٟٙبدات پیؾ لذْ ؿٛد.



ٌش ٜٚسا دس ثشلشاسی فضبی دٚػتب٘ ٝیبسی وٙذ.



خّؼ ٝسا ث ٝا٘حلبس خٛد دس ٘یبٚسد.



٘ظش خٛد سا دس ٔٛسد ثحثٞبی دیٍشاٖ ثیبٖ وٙذ.



ث ٝخبی ؿخلیت افشاد ،ث٘ ٝظشیٞٝبی آٖٞب تٛخ ٝوٙذ.

ٚظبیی ٌضاسؽ ٌش ٌش:ٜٚ


٘ىبت ثشخؼت ٝسا یبدداؿت وٙذ.



ثذ ٖٚاػٕبَ ٘ظش ثٌ ٝشٌ ٜٚضاسؽ وٙذ.



دس كٛست ٘یبص خالكٝای اص ثحث سا ٔغشم وٙذ.



ٔغبِت سا سٚی تخت ٝػیب ٜثٛٙیؼذ.



دس كٛست اخبصٜی سٞجش ٌشٌ ،ٜٚبٌ ٜبٞی دس ثحث ؿشوت وٙذ.



اص پشت وشدٖ حٛاع فشاٌیشاٖ خٛدداسی وٙذ.


هرحلِ سَم :تررسی رضایتوٌذی اعضای گرٍُ تِ هذت  11دقیقِ
لجُ اص پبیبٖ یبفتٗ خّؼ ٝاص اػضبء ػؤاَ وٙیذ و:ٝ


آیب اص ٘حٜٛی پیـشفت ثحث دس ٌش ٜٚسضبیت داس٘ذ؟



آیب افشاد فىش ٔیوٙٙذ و ٝچیضی یبد ٌشفتٝا٘ذ؟



آیب فىش ٔیوٙیذ وٌ ٝش ٜٚثبیذ ادأ ٝیبثذ؟



آیب ٔیخٛاٞیذ تغییشاتی دس ٔذت یب ٔحُ خّؼ ٝكٛست ٌیشد یب ٔٛضٛػبت دیٍشی ٔٛسد ثحث لشاس ٌیشد؟
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 -5یبدگیری ثرمجنبی حل مسئله

ٔذت صٔبٖ

ٔشاحُ اخشا
هرحلِ اٍل :تؼریف هسأ ِ

 11دقیقِ

هرحلِ دٍم :تجسیِ ٍ تحلی هسأ ِ

 15دقیقِ

هرحلِ سَم :یافتي راُ ح ّای احتوا ی

 11دقیقِ

هرحلِ چْارم  :اًتخاب تْتریي راُ ح

 15دقیقِ

هرحلِ پٌجن ً :تیجِ گیری ٍ اًتظارات از فراگیراى

 11دقیقِ

ایٗ ؿی ،ٜٛسٚؿی ثشای ثٚ ٝخٛد آٚسدٖ ایذٞ ٜب  ٚپیذا وشدٖ سا ٜحُ ٔـىالت اػت  ٚثشای دسٌیش وشدٖ ٌش ٜٚث ٝآصادا٘رٝ
فىش وشدٖ ساٙٔ ٜبػجی اػت.



در اجرای آموزش ثه روش حل مسئله مراحل زیر را انجبم دهیذ:



اص ٔیض ،كٙذِیٚ ،ایت ثشد  ٚدیٍش اثضاس آٔٛصؿی وٕه ثٍیشیذ.



كٙذِی فشاٌیشاٖ سا ث ٝؿىُ دایش ٜثچیٙیذ.



ٌشٟٞٚبی  5تب ٘ 7فش ٜتـىیُ دٞیذ.

هرحلِ اٍل :تعریف هسألِ تِ هذت  11دقیقِ


ٔؼأِ ٝآٔٛصؽ سا ثب سٚؽ ٞبی ٔختّی اص خّٕ ٝداػتبٖٕ٘ ،بیؾ فیّٓ وٛتب ،ٜاسا  ٝػىغ ،پٛػتش ،اػالیذ ،چربست،
ٕ٘ٛداسٌ ،ضاسؽ اص ٚضؼیت ثٟذاؿتی ٔٙغم ،ٝػؤاَ ،ا٘دبْ یه فؼبِیت  ... ٚدس ٌشٔ ٜٚغشم وٙیذ.



ٔؼأِ ٝسا ثش سٚی ٚایت ثشد ثٛٙیؼیذ.



ٔؼأِ ٝسا ث ٝكٛست دلیك تؼشیی  ٚآٖ سا ث ٝاخضای وٛچىتش تمؼیٓ وٙیذ.



ٔٛلؼیت ٔىب٘ی  ٚصٔب٘ی ثشٚص ٔؼأِ ،ٝػٛاسم ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاص ٔؼأِٚ ،ٝػؼت  ٚؿذت ٔؼأِٚ ،ٝضؼیت ٔغّرٛة ٚ
فٛایذ ٘ ٚتبیح حبكُ اص حُ ٔؼأِ ٝسا ثیبٖ وٙیذ.

هرحلِ دٍم :تجسیِ ٍ تحلیل علل هؤثر


اص فشاٌیشاٖ ثخٛاٞیذ ث ٝسٚؽ ثبسؽ افىبس ،ػُّ ٔؤثش دس ثشٚص ٔؼأِ ٝسا ثیبٖ وٙٙذ.



ثؼت ٝثٛٔ ٝلؼیت ،ثشاػبع ٔٛاد ،سٚؽ ،تدٟیضاتٙٔ ،بثغ ا٘ؼب٘ی  ... ٚػُّ سا عجمٝثٙذی وٙیذ.



تٕبٔی ػّتٟبی احتٕبِی ٔؤثش دس ٔـىُ سا ثش سٚی ٕ٘ٛداس ػّت ٔ ٚؼّ َٛثجرت وٙیرذ  ٚؿرجى ٝػّیتری سا سػرٓ
ٕ٘ب یذ.
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فشاٌیشاٖ سا ثٔ ٝـبسوت دس ثحث تـٛیك وٙیذ.



ػّت ٞب سا دس لبِت ػجبسات وٛتب ٚ ٜخالك ٝثیبٖ وٙیذ.



ث٘ ٝظشات پیـٟٙبد ؿذ ٜا٘تمبد ٘ىٙیذ.



ػُّ ٚالؼی سا ثش اػبع ٔؼتٙذات ٚالؼی ٔ ٚذاسن كحیح  ٚدلیك (آٔبس  ٚاعالػبت) ؿٙبػبیی وٙیذ.



٘ظشات اػضبی ٌش ٜٚدس ٔٛسد ػّت ٞبی ایدبد وٙٙذٔ ٜؼأِ ٝسا ثٛٙیؼیذ.

ػلت فرػی
ػلت فرػی

ػلت فرػی

معلول

علت

ػلت فرػی

ػلت فرػی

ػلت فرػی

هرحلِ سَم :یافتي راُ حل ّای احتوالی تِ هذت  11دقیقِ


اص عشیك ثبسؽ افىبس ،تؼبُٔ  ٓٞ ٚا٘ذیـی فشاٌیشاٖ ،سا ٜحُ ٞبی ٔختّی سا دسیبفت وشدِ ٚ ٜیؼت ٕ٘بیئذ.



فشاٌیشاٖ سا ث ٝتفىش خالق تـٛیك وٙیذ  ٚافشادی سا و ٝدس پیذا وشدٖ سا ٜحُ ٔـبسوت داس٘ذ تحؼیٗ وٙیذ.



دس ٔٛسد ٔٙبػت ثٛدٖ یب ٘جٛدٖ سا ٜحُ ٞب لضبٚت ٘ىٙیذ.

هرحلِ چْارم :اًتخاب تْتریي راُ حل ( 15دقیقِ)
ثب فشاٌیشاٖ دس ٔٛسد سا ٜحُ ٞب ٔ ٚمبیؼ ٝسا ٜحُ ٞبی ٔختّی ثحث وٙیذ.
ثب ٔـٛست فشاٌیشاٖ ٔٙبػت تشیٗ سا ٜحُ سا تؼییٗ وٙیذ.
سا ٜحّٟبی ٔختّی سا ثب ٔؼیبسٞبی ثیـتشیٗ فبیذ ٚ ٜوٕتشیٗ ٞضی ،ٝٙپیبٔذٞبی وٛتبٔ ٜذت ،سا ٜحُٞبٕٞ ،بٍٙٞی سا ٜحرُ
ثب اسصؿٟبی فشدی  ٚخب٘ٛادٌی ،ػّٕی ثٛدٖ سا ٜحُ ،اسصیبثی وٙیذ.
خذِٚی ٔب٘ٙذ صیش خٟت ا٘تخبة ثٟتشیٗ سا ٜحُ ،سػٓ وٙیذ.

سا ٜحُ

سدیی

أتیبص

سدیی

1

4

2

5

3

6



سا ٜحُ

أتیبص

اص فشاٌیشاٖ ثخٛاٞیذ ثش اػبع ٔؼیبسٞبی ٌفت ٝؿذ ٜثٞ ٝش یه اص سا ٜحُٞب أتیبص دٙٞذ.
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٘تبیح حبكُ اص سأی ٌیشی سا سٚی ٚایت ثشد ثٛٙیؼیذ.



ثٟتشیٗ سا ٜحُٞب سا ثب تٛخ ٝث ٝأتیبص ث ٝدػت آٔذ ٜاص عشیك سأی ٌیشی (وتجی یب ؿفبٞی) ا٘تخبة وٙیذ.



٘ظش اػضبی ٌش ٜٚسا دس ٔٛسد سا ٜحُ ا٘تخبة ؿذ ٜخّت وٙیذ.

هرحلِ پٌجنً :تیجِ گیری ٍ اًتظارات از فراگیراى ( 11دقیقِ)


ٔغبِت اسا  ٝؿذ ٜسا یه ثبس اص اثتذا تب ا٘تٟب ٔشٚس وشد ٚ ٜث ٝعٛس خالك ٝتٕبْ ٔغبِت ٚسٚدی سا ثشسػی وٙیذ.



ػؼی وٙیذ ثب ٕٞشاٞی فشاٌیشاٖ تٛػظ خٛد آٖ ٞب ث ٝیه خٕغ ثٙذی اص ٔغبِت تذسیغ ؿذ ٜدػت یبثیذ.



٘ىبت ٔ ٚ ٟٓاػبػی دسع سا ٔشٚس وٙیذ.



٘تیدٟ٘ ٝبیی حبكُ اص حُ ٔؼأِ ٝسا ث ٝعٛس وبُٔ ٔـخق وشد ٚ ٜثشای فشاٌیشاٖ تٛكیی ٕ٘ب یذ.

 -6روش گلوله ثرفی
ثه منظور اجرای آموزش ثه گلوله ثرفی ثه موارد زیر توجه کنیذ:
:
ٔ .1ذت وٛتبٞی سا ثشای تفىش ا٘فشادی ث ٝؿشوت وٙٙذٌبٖ ثذٞیذ .دس ایٗ ٔذت ٔیتٛا٘یذ اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثخٛاٞیذ
٘ظشاتـبٖ سا یبدداؿت وٙٙذ.
 .2ؿشوت وٙٙذٌبٖ سا ثٌ ٝشٟٞٚبی د٘ ٚفش ٜتمؼیٓ وٙیذ .اص ٞش ٌش ٜٚد٘ ٚفش ٜثخٛاٞیذ ثب  ٓٞثحث وٙٙذ  ٚایذٞ ٜبی خٛد
سا خٕغثٙذی وٙٙذ.
ٌ . 3شٟٞٚبی د٘ ٚفشٔ ٜدبٚس  ٓٞسا دس  ٓٞادغبْ وٙیذ .اص ٞش ٌش ٜٚچٟبس ٘فش ٜثخٛاٞیذ ثب  ٓٞثحث وٙٙذ  ٚایذٜٞبی خٛد سا
خٕغثٙذی وٙٙذ.
 .4ایٗ وبس سا تب آ٘دب ادأ ٝدٞیذ و ٝوُ ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس دٌ ٚش ٜٚلشاس ثٍیش٘ذ .دس ایٗ ٔشحّٕ٘ ٝبیٙذٞ ٜش ٌش٘ ٜٚتیدٝ
ثحث ثب ٌ ٓٞشٞٚیٞبیؾ سا ث ٝاعالع ٌش ٜٚدیٍش خٛاٞذ سػب٘ذ.
 .5اص ٌشٟٞٚب ثخٛاٞیذ ٘ظشات ٌش ٜٚدیٍش سا ٘مذ وٙٙذ.


ػّت ٘بٍٔزاسی ایٗ سٚؽ آٖ اػت ؤ ٝب٘ٙذ ٌّ ِٝٛثشفی و ٝاص یه تپ ٝػشاصیش ٔیؿٛد  ٚث ٝتذسیح ا٘ذاص ٜآٖ
افضایؾ ٔییبثذ .ایذٜٞب  ٚافىبس افشاد اص ٌشٜٞٚبی وٛچه ث ٝیىذیٍش ٔیپی٘ٛذ٘ذ  ٚث ٝتذسیح دس وُ ٌشٔ ٜٚغشم
ٔیؿٛد.



اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ دس كٛستی ٔغّٛة اػت و ٝؿشوت وٙٙذٌبٖ لبدس ث ٝحشوت دادٖ كٙذِیٞبیـبٖ ثبؿٙذ.



دس ایٗ سٚؽ ته ته افشاد ایذٜٞب  ٚافىبسؿبٖ سا ثجت ٔیوٙٙذ  ٚاص ایٗ عشیك ٔیتٛاٖ  ٕٝٞؿشوت وٙٙذٌبٖ سا
دس ثحث ؿشوت داد.
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انتخبة رسبنه هبی آموزضی
سػب٘ ٝدس ِغت ثٔ ٝؼٙبی ٚػیّٚ ،ٝاػغ ،ٝساثغ ،ٝحذ فبكُ  ٚثبالخشٚ ٜػیّ٘ ٝمُ  ٚا٘تمبَ اػت  ٚسػب٘ٝی آٔٛصؿی اثرضاسی
ثشای اسا  ٝآٔٛصؽ ث ٝفشاٌیش  ٚخضیی اص فشآیٙذ آٔٛصؽ  ٚتىِٛٛٙطی اػت ٘ ٝتٕبْ آٖ.
ػال  ٜٚثش ٚیظٌی فشاٌیشاٖ ،اص خّٕ ٝػٗ ،خٙغ ،تحلیالتٞ ،ذف ٞبی آٔٛصؿی ،ؿی ٜٛآٔرٛصؽٛٔ ،ضرٛع آٔٛصؿری ... ٚ
ؿشایظ اص خّٕٞ ٝضی ٝٙتٟی ٚ ٝتِٛیذ یه سػب٘ ،ٝػاللٝی آٔٛصؽ دٙٞذ ٜث ٝسػب٘ٞٝبی خبفٍٟ٘ ،رذاسی  ٚثر ٝوربس ا٘رذاصی
سػب٘ ،ٝصٔبٖ دػتیبثی ث ٝسػب٘ ... ٚ ٝاص ػٛأّی ٞؼتٙذ و ٝدس ا٘تخبة سػب٘ ٝتأثیش ٔیٌزاس٘ذ.

نقص حواس در یبدگیری
یىی اص ػُّ اػتفبد ٜاص سػب٘ٞٝب ٚ ٚػبیُ وٕه آٔٛصؿی٘ ،مـی اػرت ور ٝحرٛاع ٔختّری دس یربدٌیشیداس ٞؼرتٙذ.
ٔغبِؼبت ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝحٛاع ٔختّی ٘مؾ ٚاحذی دس یبدٌیشی داسا ٘یؼتٙذ 75 .دسكذ یربدٌیشی اص عشیرك وربسثشد
حغ ثیٙبیی 13 ،دسكذ اص عشیك حغ ؿٛٙایی 6 ،دسكذ اص عشیك حغ الٔؼ 3 ،ٝدسكذ اص عشیك حغ ثٛیبیی  3 ٚدسكرذ اص
عشیك حغ چـبیی كٛست ٔی ٌیشد .ث٘ ٝظش ٔی سػذ آٌبٞی اص حٛاع ٔختّی دس یبدٌیشی ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت روش ؿذٔ ٜرب
سا دس ا٘تخبة سػب٘ٛٔ ٝسد ٘ظش یبسی خٛاٞذ وشد .اٌش چ ٝلؼٕت اػظٓ یبدٌیشی ا٘ؼبٖ ( 75دسكذ) اص عشیرك وربسثشد حرغ
ثیٙبیی كٛست ٌشفتٔ ٚ ٝدٕٛػبً  12دسكذ اص عشیك وبسثشد ػ ٝحغ ثٛیبیی ،چـبیی  ٚالٔؼ ٝكٛست ٔیٌیشد ،ثب ٚخٛد ایرٗ
دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ٔذسػبٖ ثش وبسثشد  13دسكذ حغ ؿٛٙایی ،تأویذ فشاٚاٖ داس٘ذ.
فشاٌیشاٖ لبدس٘ذ و ٝتٟٙب لؼٕت ٘بچیضی اص آ٘چ ٝسا و ٝؿٙیذ ٜا٘ذ ث ٝخبعش ثؼپبس٘ذ( .حذٚد  13تب  15دسكذ)ٕٞ .بٖ عٛس
ؤ ٝالحظٔ ٝی ؿٛد ثب ٚخٛد كشف ٘ؼجتبً صیبد صٔبٖ دس وبسثشد حغ ؿٛٙایی ،تأثیش ٘بچیضی دس ساثغ ٝثب یبدٌیشی ٘لیت
ا٘ؼبٖ ٔی ؿٛد .دس حبِیى ٝثش٘بٔ ٝسیضی حؼبة ؿذٙٔ ٚ ٜغمی دس وبسثشد حٛاع ٔختّی اص خّٕ ٝثیٙبیی٘ ،تبیح ٔفیذتشی
ٔیتٛا٘ذ ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝثبؿذ.
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خلٛكیبت ٚیظ ٜسػب٘ٞ ٝب

یه ؿؼبس خٛة

یه پٛػتش ٚ

یه پیبْ سادیٛیی ٔؤثش

یه پٛػتش ػٕٔٛی ٔؤثش

ٚػیّ ٝوٕه آٔٛصؿی ٔفیذ

 ػبد ٝ٘( ،ٜدس  ٓٞسیخت - )ٝیه ایذ ٜسا اسای ٝوٙذ.ثبؿذ.

 -اعالػرربتی ورر ٝاحتٕرربَ  -فمظ یه ایذ ٜسا ٔغرشم

 -ثب یه خّت تٛخ ٝؿشٚع فشأٛؿی آٖ ثیتـش اػرت وٙذ.

 -كرررشیح  ٚسن ٘ ٚررر ٝؿٛد.

سا اسای ٝوٙذ.

 -تٛخ ٝحذالُ اص ٔ 11ترش

ا٘تضاػی ثبؿذٔ .خبعت ثبیذ ٔ -ؼتمیٓ  ٚسن  ٚكرشیح  -اص تمرربٚیش ٞررٓ ثررشای دٚستش سا خّت وٙذ.
آٖ سا فٛساً ثفٕٟذ.

ثبؿذ.

داػتٗ ٌفتٗ  ٝ٘ ٚفمرظ اص  -اص ل ٜٛثبكش ٜثشای ا٘تمبَ

ٔ -شتجظ ثب ٞرذف ٔفیرذ  - ٚایررذٞ ٜرربی وّیررذی سا وّٕبت اػتفبد ٜؿٛد.

پیبْ اػتفبد ٜوٙذ.

وّیذی ثبؿذ یه ػٕجُ اص حذالُ د ٚیب ػ ٝثبس تىشاس ٘ -ـبٖ دٞرذ ورٔ ٝرشدْ - ،لبثررُ ثخرربعش ػررپشدٖ
یه ایذ ٜوّیذی ثبؿذ.

وٙذ.

سفتبسٞبی وّیذی سا ا٘دربْ ثبؿذ.

 ٔثجت ثٛد٘ ٚ ٜتبیح ایرذ - ٜاص ؿ٘ٛٙذٌبٖ ثخٛاٞذ ترب ٔی دٙٞذ.سا اسای ٝدٞذ.

الذاْ وٙٙذ.

 -اص تلبٚیش خرزاة ثرشای صٔبٖ ٔرٛسد ٘یربص ،ؿرىُ

 ث ٝآػرب٘ی لبثرُ تىثیرش ٔ -خبعت سا ٚاداس وٙذ ترب ٔخبعت ،اػتفبد ٜوٙذ.ثبؿذ.

حغ وٙرذ ور ٝثخـری اص  -دلیك ثبؿذ.

 -دس ا٘رررذاص ٚ ٜخبٞررربی ٔٛلؼیت اػت.

ثرر ٝسٚؽ تغییررش سفترربس سا حفظ وٙذ.
حفظ وٙذ.

دٞذ.
 -فٛایررذ ٔحلرر َٛسا ثررٝ

ٕٞ -بٖ ِحٗ وّی ٔشثرٛط ٔخبعت ٘ـبٖ دٞذ.

ٔختّری ،ورربسآیی داؿررتٕٞ - ٝبٖ ِحٗ وّی ٔشثرٛط ثرر ٝسٚؽ تغییررش سفترربس سا
ثبؿذ.

ٔ -ررذِٟبی سفترربسی سا دس

 ث٘ ٝحٛی ػبصٔب٘ذی وٙذوٛٔ ٝخت ا٘دبْ یه الذاْ
ٔٙغمی ؿٛد.
 ثررشای اػررتفبد ٜػرربدٜٔب٘ٙذ یه ٚػریّ ٝوٕره
آٔٛصؿی ثلرشی ،عشاحری
ؿٛد.
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پغ اص آؿٙبیی ثب ؿیٞ ٜٛبی آٔٛصؽ  ٚسػب٘ٞ ٝبی آٔٛصؿی خٟت ثشٌضاسی یه خّؼ ٝآٔٛصؿی ٔؤثش ٘یربص ثر ٝتٙظریٓ
عشم دسع ٔی ثبؿذ.
عشم دسع ث ٝآٔٛصؽ دٙٞذٔ ٜی ٌٛیذ و ٝچ ٝچیض سا چٛٔ ٝلغ ا٘دبْ دٞذ  ٚؿبُٔ اخضای اٞرذاف ،س رٛع ٔغبِرت،
سٚؽ آٔٛصؽ .ثشآٚسد صٔبٖٙٔ ،بثغ آٔٛصؿی ٔٛسد ٘یبص ،تىبِیی فشاٌیشاٖ  ٚسٚؽ اسصؿیبثی ٔیثبؿذ.
اٞذاف آٔٛصؿی دس ػغح عشم دسع ثبیذ اختلبكی ثبؿذ  ٚؿبُٔ ػ ٝثخرؾ ؿرشایظ ،سفتربس (ػّٕىرشد) ٔ ٚؼیربس
(اػتب٘ذاسد) ثبؿذ.
ٔٙظٛس اص سفتبسٟٔ ،بست یب دا٘ـی اػت و ٝفشاٌیش ثبیذ وؼت وٙذ یب ػُٕ یب ٟٔبستی اػت و ٝلبدس ث ٝا٘دبْ آٖ ثبؿذ.
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ثرنبمه سوم:

ارزضیبثی جلسبت آموزضی ثرگسار ضذه در قبلت ثرنبمه آموزضی مجتنی ثر ضواهذ

٘ظبست  ٚاسصؿیبثی یىی اص حّمرٞٝربی فؼبِیرتٞربی
آٔٛصؿی  ٚتىٕیُ وٙٙذ ٜا٘دبْ آٔٛصؽ ٔحؼرٛة ٔری-

ًیازسٌجی ٍ
اٍ َیت تٌذی

ؿٛد  ٚػٕذتبً ثب ٞذف اكالم  ٚثٟجرٛد فشآیٙرذ آٔرٛصؽ
كٛست ٔیٌیشد.
طراحی ٍ
هذاخلِ

٘ظبست  ٚاسصؿیبثی آٔٛصؿی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٚظربیی
ٞش آٔٛصؽ دٙٞذ ٜاػت  ٚخضیی خذا ٘ـذ٘ی اص اخرضای

آهَزش هثتٌی تر ضَاّذ

تَ یذ اط ػات

یه ثش٘بٔ ٝآٔٛصؿی تّمی ٔیؿٛد .آٔٛصؽ ثشای ایدربد
تغییش  ٚافضایؾ دس آٌبٞیٞبٌ ،شایؾٞب ٟٔ ٚبستٞب ا٘دبْ

ارزضیاتی

ٔیٌیشد ٘ ٚظبست  ٚاسصؿیبثی آٔٛصؿری ایرٗ ٔؼرأِ ٝسا
سٚؿٗ ٔیػبصد و ٝآیب تغییش ایدبد ؿذ ٜاػت؟ آیب ایرٗ

تغییش ٔغّٛة اػت  ٚآٔٛختٞ ٝبی فشاٌیشاٖ ثب اػتب٘ذاسدٞب ٔغبثمت داسد؟ فشاٌیشاٖ تب چٔ ٝیضاٖ ث ٝایٗ تغییش دػت یبفتر-ٝ
ا٘ذ؟ آیب ٘یبص ث ٝثبصآٔٛصی داس٘ذ؟ چٟٔ ٝبستٞبیی ٘یبص ث ٝثبصآٔٛصی داس٘ذ؟ ... ٚ

آ٘چ ٝاص پضؿىبٖ خب٘ٛاد ٜدس ثش٘بٔ ٝاسصؿیبثی ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذ ا٘تظبس اػت:
 ٘ظبست ثش ا٘دبْ اسصؿیبثی ٘ٛثت ا ٚ َٚتىٕیُ فشْ ٌضاسؽ اسصؿیبثی تٛػظ ؿخق آٔٛصؽ دٙٞذٜ ٘ظبست ثش ا٘دبْ اسصؿیبثی ٘ٛثت د ٚ ْٚتىٕیُ فشْ ٌضاسؽ اسصؿیبثی تٛػظ وبسداٖ یب وبسؿٙبع 6 ،تب ٞ 12فتر ٝثؼرذ اصآٔٛصؽ
 ٘ظبست ثش ثجت وبُٔ ٌضاسؽ خّؼبت آٔٛصؿی دس دفتش خب٘ٞٝبی ثٟذاؿت تٛػظ ثٟٛسص ٘ظبست ثش ثجت ٘تبیح اسصؿیبثی ٔشحّ ٝد ْٚدس دفتش ٌضاسؽ تٛػظ وبسداٖ ثٙٔ ٝظٛس اعالع ثٟٛسص ثجت وبُٔ خّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذ ٜتٛػظ پضؿه دس دفتش ٔخلٛف پضؿه ٔ ٚبٔبی خب٘ٛادٜ اسػبَ فشٟٔبی ٌضاسؽ اسصؿیبثی اص خّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٔ ٜشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ث ٝكٛست ٔبٞب٘ر ٝثرٚ ٝاحرذآٔٛصؽ ػالٔت ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ
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فرآینذ ارزضیبثی مجتنی ثر ضواهذ
ٍرٍد فرد آهَزش گیرًذُ) فراگیر( تِ جلسِ آهَزضی

پرسیذى سؤاالت رفتاری ٍ ضٌاختی تراساس ،هجوَػِ
آهَزش) آًچِ هردم تایذ تذاًٌذ( از اٍ یي فراگیر تَسط
آهَزش دٌّذُ

ثثت ًورات ٍ اسن آهَزش گیرًذُ در فرم گسارش
ارزضیاتی تَسط آهَزش دٌّذُ در تخص pre test

اجرای آهَزش

ثثت هطخػات کاه ترًاهِ آهَزضی در دفتر گسارش
ترًاهِ ّای آهَزضی تَسط آهَزش دٌّذُ

ارزضیاتی ًَتت دٍم ّ 6فتِ تا ّ 12فتِ تؼذ
از ک س تَسط کارداى یا کارضٌاس تا هراجؼِ تِ
هٌسل ّواى فراگیر

ثثت ًورات پاس سؤاالت رفتاری ٍ ضٌاختی در فرم
گسارش ارزضیاتی در تخص  post testتَسط کارداى

ثثت ًورُ ارزضیاتی ک س در قسوت هرتَ تِ ّواى
ک س در دفتر گسارش ترًاهِ ّای آهَزضی تَسط
کارداى

ارسال فرهْای گسارش ارزضیاتی از جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ
تِ غَرت هاّیاًِ تِ ٍاحذ آهَزش س هت
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٘ح ٜٛتىٕیُ فشْ ٌضاسؽ ٔبٞب٘ ٝاسصؿیبثی اص خّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذ ٜدس ٔشوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٔبٞب٘:ٝ
 خٟت اسصؿیبثی ٔ ٚمبیؼٚ ٝالؼی ٘تبیح ٔذاخالت خّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذ ٜدس لبِت ثش٘بٔ ٝآٔٛصؽ ٔجتٙی ثش ؿٛاٞذدس ؿٟشػتبٟ٘ب ،ػؤاالت  ٚپبػخٞبی یىؼبٖ ؿذ ٜدس اػتبٖ تذٚیٗ ؿذ ٜاػت  ٚث ٝكٛست ٔدٕٛػٝای ثب ػٛٙاٖ «آ٘چٔ ٝشدْ
ثبیذ ثذا٘ٙذ» دس تٕبٔی ٔشاوض  ٚخب٘ٞٝبی ثٟذاؿت ٔٛخٛد اػت و ٝدس تٕبْ اسصؿیبثیٞب ثبیذ اص آٖٞب اػتفبد ٜؿٛد.
 ٕٞضٔبٖ ثب ٚسٚد اِٚیٗ فشاٌیش ث ٝخّؼ ٝآٔٛصؿی ،ثشاػبع ٔٛضٛع ٌ ٚشٞ ٜٚذف فشد آٔٛصؽ دٙٞذ ٜػؤاالت اسصؿریبثیعشاحی ؿذ 3( ٜػؤاَ ؿٙبختی  ٚیه ػؤاَ سفتبسی) سا اص ٚی ٔیپشػذ ٕ٘ ٚشات ث ٝدػت آٔذ ٜسا دس فشْ ٌضاسؽ اسصؿیبثی
دس ثخؾ  pretestیب پیؾ آصٔ ٖٛثجت ٔیوٙذ ٘ ٚبْ خٛد سا دس ٔحُ ٘بْ اسصؿیبثی وٙٙذ ٜیبدداؿت ٔیوٙذ.
تٛخ ٝداؿت ٝثبؿیذ ٘بْ آٔٛصؽ دٙٞذ ٚ ٜاسصؿیبثی وٙٙذ٘ ٚ ٜیض تبسیخ خّؼ ٚ ٝتبسیخ اسصؿریبثی دس ٘ٛثرت ا َٚاسصؿریبثی
یىؼبٖ اػت.
  6تب ٞ 12فت ٝثؼذ اص آٔٛصؽ فشاٌیش ،وبسداٖ یب وبسؿٙبع ثب ٔشاخؼ ٝث ٝدسة ٔٙضَ ٕٞبٖ فشاٌیش و ٝدس ٘ٛثت ا ٚ َٚپریؾاص آٔٛصؽٛٔ ،سد اسصؿیبثی لشاس ٌشفت ٝاػتٕٞ ،بٖ ػؤاالت ؿٙبختی  ٚسفتبسی ٔتٙبػت ثب ٔٛضٛع ٌ ٚشٞ ٜٚذف سا ٔیپشػذ
ٕ٘ ٚشات وؼت ؿذ ٜدس ٘ٛثت د ْٚسا دس ػتٔ ٖٛشثٛط ث( post test ٝپغ آصٔ )ٖٛدس فرشْ ٌرضاسؽ اسصؿریبثی اص خّؼربت
آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذ ٜتٛػظ ثٟٛسصاٖ ،ثجت ٔیوٙذ .تٛخ ٝوٙیذ و٘ ٝبْ اسصؿیبثی ؿ٘ٛذ ٜدس ٞش دٔ ٚشحّ ٝیىی اػت «٘تیدٝ
اسصؿیبثی ثبیذ دس دفتش ٌضاسؽ ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿی ٘یض ثجت ؿٛد».
 فشْ ٞبیی و٘ ٝتبیح اسصؿیبثی ٘ٛثت ا( َٚپیؾ اص ٔذاخّ ٝآٔٛصؿی) ٘ ٓٞ ٚتبیح اسصؿیبثی ٘ٛثت د 6( ْٚتب ٞ 12فت ٝثؼرذاص ٔذاخّ ٝآٔٛصؿی) دس آٖٞب ث ٝعٛس وبُٔ ثجت ٘ـذ ٜاػت ،دس پبیبٖ ٞش ٔب( ٜیب فلّی) ،ثب أضبی س ریغ ٔشورض ثرٚ ٝاحرذ
آٔٛصؽ ػالٔت ؿٟشػتبٖ اسػبَ ٔیٌشدد.
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فرم گسارش ارزضیبثی از جلسبت آموزضی ثرگسار ضذه
مرکس ثهذاضتی درمبنی  ................................در مبه  ............سبل ...........
تکمیل در مرکس
٘بْ ٔشوض
٘بْ آٔٛصؽ دٙٞذٜ
ػٛٙاٖ اِٛٚیت
آٔٛصؿی

تکمیل در محل ارزضیبثی
٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی
اسصؿیبثی ؿ٘ٛذٜ
تبسیخ اسصؿیبثی
ٕ٘ش ٜػؤاَ ؿٙبختی یه

وذ اِٛٚیت آٔٛصؿی

ٕ٘ش ٜػؤاَ ؿٙبختی دٚ

تبسیخ خّؼٝ

ٕ٘ش ٜػؤاَ ؿٙبختی ػٝ

تؼذاد افشاد ؿشوت
وٙٙذ ٜدس خّؼٝ
ؿی ٜٛآٔٛصؽ

ٕ٘ش ٜػؤاَ سفتبسی
٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی
اسصؿیبثی وٙٙذٜ
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Pre

Post

خذمبت مورد انتظبر در ثرنبمه ارزضیبثی مجتنی ثر ضواهذ
خذٔبت پضؿه

خذٔبت وبسداٖ/وبسؿٙبع

خذٔبت ثٟٛسص

 ثجررت وبٔررُ خّؼرربت آٔٛصؿرری  -ا٘دبْ اسصؿیبثی ٘ٛثت د 6 ْٚتب  - 12ا٘دبْ اسصؿیبثی ٔشحّر ٝا َٚاص اِٚریٗثشٌضاس ؿذ ٜتٛػظ پضؿه دس دفترش ٞفت ٝثؼذاص آٔٛصؽ اص ٕٞبٖ فشاٌیرش فشاٌیش ٚاسد ؿذ ٚ ٜثجت ٘تبیح دس ٌضاسؽ
ٔخلٛف پضؿه ٔ ٚبٔبی خب٘ٛادٜ

و ٝدس ٘ٛثت اٛٔ َٚسد اسصؿیبثی لشاس اسصؿیبثی ٔحُ «( »Preپیؾ آصٔ)ٖٛ

 ٘ظبست ثش ا٘دبْ اسصؿریبثی ٘ٛثرت ٌشفت ٝاػت  ٚثجت ٘تبیح دس ٌضاسؽ  -ثجت وبُٔ ٌضاسؽ خّؼربت آٔٛصؿریا َٚتٛػظ ثٟٛسص

اسصؿرریبثی ٔحررُ «( »Postپررغ دس دفتش ٌضاسؽ خب٘ٞ ٝبی ثٟذاؿت

 ٘ظبست ثش ا٘دبْ اسصؿریبثی ٘ٛثرت آصٔ)ٖٛد ْٚتٛػظ وبسداٖ

 -ثجت ٘تبیح اسؿریبثی ٔشحّر ٝدْٚ

 تأ یذ فرشْ ٌرضاسؽ اسصؿریبثی اص دس دفتررش ٌررضاسؽ ثش٘بٔررٞ ٝرربیخّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٔ ٜشاوض آٔٛصؿی ثٙٔ ٝغٛس اعالع ثٟٛسص
ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ث ٝكٛست ٔبٞب٘ٚ ٝ
اسػبَ ثرٚ ٝاحرذ آٔرٛصؽ ػرالٔت
ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ
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کم
شاخصهای ی:

شبخص َبی ثروبمٍ پسشک خبوًادٌ

 )1تؼذاد خاًِ ّای تْذاضت تحت پَضص ترًاهِ ًیازسٌجی
 )2تؼذاد هراکس تْذاضتی درهاًی رٍستایی کِ ترًاهِ ًیاز سٌجی طراحی ٍ هذاخلِ را دارًذ ))TPS
 )3تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط پسضک خاًَادُ
 )4تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط هاهای خاًَادُ
 )5تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط تَْرزاى
کی
شاخصهای فی:
الف) ثًُرز
 )1تؼذاد افراد آهَزش دیذُ تَسط تَْرز تِ تفکیک اٍ َیت آهَزضی در هاُ
 )2تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط تَْرز خاًَادُ تِ تفکیک اٍ َیت ّای آهَزضی
 )3درغذجلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تر هثٌای  11اٍ َیت آهَزضی در خاًِ تْذاضت
 )4درغذ خاًِ ّای تْذاضت کِ ارزضیاتی آهَزضی درآًْا غَرت هی گیرد
ة) مبمب
 )5تؼذاد افراد آهَزش دیذُ تَسط هاهای خاًَادُ تِ تفکیک اٍ َیت تْذاضتی در هاُ
 )6تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط هاهای خاًَادُ تِ تفکیک اٍ َیت ّای تْذاضتی
 )7تؼذاد جلسات آهَزضی ارزضیاتی ضذُ از جلسات آهَزضی تَْرز
ج) پسشک
 )8تؼذاد افراد آهَزش دیذُ تَسط پسضک خاًَادُ تِ تفکیک اٍ َیت آهَزضی در هاُ
 )9تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط پسضک خاًَادُ تِ تفکیک اٍ َیت ّای تْذاضتی
 )11درغذجلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تر هثٌای  11اٍ َیت آهَزضی در هرکس تْذاضتی درهاًی

شبخص َبی کلی مرکس ثُذاشت شُرستبن
 )11سْن ّر اٍ َیت آهَزضی از جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط تَْرز (ضاخع هرکس تْذاضت ضْرستاى)
 )12سْن ّر اٍ َیت تْذاضتی از جلس ات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط هاهای خاًَادُ (در هرکس تْذاضت ضْرستاى)
 )13سْن ّر اٍ َیت تْذاضتی از جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط پسضک خاًَادُ(در هرکس تْذاضت ضْرستاى)
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فرمول ضبخص

عنوان ضبخص

تؼذاد جلسات ترگسار ضذُ تَسط تَْرزاى تر هثٌای  11اٍ َیت آهَزضی در

دسكذخّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس
ؿذ ٜثش ٔجٙبی  11اِٛٚیت

خاًِ تْذاضت
تؼذاد ک جلسات ترگسار ضذُ تَسط تَْرزاى در خاًِ تْذاضت

آٔٛصؿی دس خب٘ ٝثٟذاؿت

تؼذاد خاًِ تْذاضت کِ ارزضیاتی آهَزضی درآًْا غَرت هی

دسكذ خب٘ ٝثٟذاؿت وٝ
اسصؿیبثی آٔٛصؿی دسآٟ٘ب كٛست

گیرد
ک خاًِ تْذاضت کِ ارزضیاتی آهَزضی درآًْا غَرت هی گیرد

ٔی ٌیشد

تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط تَْرزاى تر هثٌای

ػٞ ٟٓش اِٛٚیت آٔٛصؿی اص
خّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٜ
تٛػظ ثٟٛسصاٖ (ؿبخق ٔشوض
ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ)

ّر اٍ َیت آهَزضی
ک جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط تَْرز اى ترهثٌای
اٍ َیتْای آهَزضی

ػٞ ٟٓش اِٛٚیت ثٟذاؿتی اص
خّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٜ
تٛػظ ٔبٔبی خب٘ٛاد( ٜدس ٔشوض

تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط هاها ّای
خاًَادُ تر هثٌای ّر اٍ َیت آهَزضی
ک جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط هاها ّای

ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ
عنوان ضبخص

خاًَادُ ترهثٌای اٍ َیتْای آهَزضی

فرمول ضبخص
ػٞ ٟٓش اِٛٚیت ثٟذاؿتی اص
تؼذاد جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط پسضک خاًَادُ تر

خّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٜ
تٛػظ پضؿه خب٘ٛاد(ٜدس ٔشوض

هثٌای ّر اٍ َیت آهَزضی
ک جلسات آهَزضی ترگسار ضذُ تَسط پسضک خاًَادُ

ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ)
ترهثٌای اٍ َیتْای آهَزضی
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دسكذخّؼبت آٔٛصؿی ثشٌضاس
ؿذ ٜثش ٔجٙبی  11اِٛٚیت
آٔٛصؿی دس ٔشوض ثٟذاؿتی

تؼذاد جلسات ترگسار ضذُ تَسط تَْرزاى تر هثٌای  11اٍ َیت
آهَزضی در هرکس تْذاضتی درهاًی
تؼذاد ک جلسات ترگسار ضذُ تَسط تَْرزاى در هرکس

دسٔب٘ی
تْذاضتی درهاًی
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