هؼاًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌاتغ
هذیشیت تَسؼِ ساصهاى ٍ هٌاتغ اًساًی
گشٍُ آهَصش ٍ تْساصی هٌاتغ اًساًی

دستَسالؼول اخشایی ًياص سٌدی ٍ عشاحی دٍسُ ّای آهَصضی خْت
کاسکٌاى داًطگاُ ػلَم پضضکی هطْذ
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هقذهِ:
اهطٍظُ آهَظش زض زًيبي زض حبل تغييط وًٌَي زض سبظهبًْب ٍ ًْبزّب ثِ زاليل فطاٍاى ثِ فٌَاى ضطٍضتي
اًىبضًبپصيط پصيطفتِ ضسُ ٍ چِ ثِ غَضت ضسوي ٍ چِ غيطضسوي اهطي ًيست وِ ثتَاى ثب اًزبم اهَضي
پطاوٌسًُ ،بهتزبًس ٍّطاظگبّي ٍ يىجبضُ غَضت گيطز .تغييطات سطيـ ٍ فويك فلَم ٍ فٌأٍضي سجت ضسُ
است وِ ًؾطيبت ،تىٌيىْب ٍ ضٍضْبي رسيسي ٍاضز فطغِ ظًسگي ثرػَظ زض ثرص پعضىي ٍ ذسهبتي
ضَز ٍ ّطچِ زاًص ٍ هْبضتْبي وبضوٌبى ثب ًيبظّبي سبظهبى ،پيططفت ّبي فلوي ٍ تغييطات في آٍضي
ّوبٌّگي ٍ اًغجبق ثيطتطي زاضتِ ثبضس ،زضرِ اعويٌبى اظ هَفميت فطز ٍ سبظهبى ثبالتط هي ضٍز .ثٌبثطايي
عطاحي ٍ يب تطهين يه سيستن آهَظضي ربهـ اظ عطيك ثْجَز فطايٌسآهَظش زض چبضچَة :ضناسایی و تحلیل

نیازهاي آموزضی ،طراحی و برنامه ریسي آموزضی،اجراي آموزش و ارزضیابی نتایج آموزش وِ ثِ ًحَي
زض آهَظش ٍ تَسقِ هٌبثـ اًسبًي هؤحطّستٌس ،ثِ غَضتي يىپبضچِ ،هتقبزل ٍ ّسفوٌس ضطٍضت هي يبثس.
ثٌبثطايي گبم اٍل زض ثطًبهِ ضيعي آهَظضي تقييي ًيبظّبي آهَظضي ٍ اٍلَيت ثٌسي آًْب هي ثبضس ٍ ايي اهط هْن اظ
عطيك فقبليتي وِ ًيبظ سٌزي آهَظضي ًبم گطفتِ است تحمك هي يبثس.
ايي زستَضالقول وِ حبٍي چْبضچَة ٍ اغَل ولي حبون ثط فقبليت ّبي آهَظضي است ،ثِ هٌؾَض تقييي
ضاّىبضّبي هٌبست ٍ ثْيٌِ ًوَزى ثطًبهِ ًيبظسٌزي آهَظضي زض ضاستبي هبهَضيت ّب ٍ ًيبظّبي زاًطگبُ تسٍيي
گطزيسُ است.
ّذف کلی عشح :
تقييي ًيبظّبي آهَظضي وبضوٌبى زض سغَح فطزي ،ضغلي ٍ سبظهبًي زض ضاستبي ضطح ٍؽبيف ،هبهَضيت ّب،
اّساف ٍ ثطًبهِ ّب ٍ زستَضالقولْبي اثالغي هَرَز اظ رولِ عطح تحَل ًؾبم سالهت ٍّ ٍ .....وچٌيي ضطح
ٍؽبيف هطبغل زاًطگبُ ثط هجٌبي لَاًيي ًؾبم آهَظش وبضوٌبى زاًطگبُ فلَم پعضىي هطْس.
اّذاف ػولياتی عشح:
احػبء ضطح ٍؽبيف ٍالقي هطبغل
تقييي ًمبط ضقف ٍ آسيت ّبي فطزي ،ضغلي ٍ سبظهبًي زض ضاستبي ضطح ٍؽبيف ٍ اّساف ٍ هبهَضيت ّب ٍ
ثطًبهِ ّبي زاًطگبُ
تزعيِ ٍتحليل ًيبظ ّبي فطزي ،ضغلي ٍ سبظهبًي رْت تقييي ًيبظّبي آهَظضي زض ضاستبي ضطح ٍؽبيف ضغلي
عطاحي ٍتسٍيي زٍضُ ّبي آهَظضي رْت وليِ هطبغل ٍ وبضوٌبى ثطحست ضضتِ ضغلي،سوت ٍ پست سبظهبًي.

ًتایح هَسد اًتظاس:

 رْت گيطي ّسفوٌس ٍ ًؾبم هٌس فقبليت ّبي آهَظضي .
 تسْيل زض ضاُ ًيل ثِ اّساف سبظهبًي؛

 افعايص وبضايي ٍاحط ثرطي آهَظش ّب .
 وبّص آسيت ّبي سبظهبًي ٍ ضغلي

 وبّص ّعيٌِ ّبي سبظهبًي اظ عطيك اضتمبء هْبضت ّبي وبضثطزي وبضوٌبى

 آهَظش هٌبثـ اًسبًي زض ضاستبي ٍؽبيف هحَلِ ثِ پطسٌل( ضسوي ،پيوبًي ٍ تجػطُ  3هبزُ ) 2

 ايزبز ّوبٌّگي زض ًحَُ اًزبم وبضّب ٍ رلَگيطي اظ تساذل ٍؽبيف ٍ هسئَليتّب ٍ زٍثبضُ وبضيّب
 ضىَفب وطزى استقسازّبي ًْفتِ وبضوٌبى ٍ تمَيت ضٍحيِ ٍ ايزبز حجبت زض سبظهبى
 وبّص زض ًؾبضتّبي هستمين ٍ غيطهستمين
 ايزبز ضضبيت ضغلي ٍ تمليل سغح ّعيٌِّب ٍ حَازث
 ثْجَز ووي ٍ ويفي ذسهبت اضائِ ضسُ اظ عطيك آهَظش ّبي غحيح ٍ وبضثطزي
 تمَيت حس ٍفبزاضي ٍ ايزبز اًقغبفپصيطي الظم ٍ ّوجستگي وبضوٌبى
 ايزبز ظهيٌِ ضضس ٍ هَفميت زض اهَض ضغلي
 ووه ثِ افعايص وبضآيي فطزي ٍ احطثرطي سبظهبًي.
تؼاسیف:
آهَصش :
تزطثِاي است هجتٌي ثط يبزگيطي ثِهٌؾَض ايزبز تغييطات ًسجتبً پبيساض زض فطز ،تب اٍ ضا لبزض ثِ اًزبم وبض ٍ ثْجَز
ثرطي تَاًبييّب ،تغييط هْبضتّب ،زاًصً ،گطش ٍ ضفتبض ارتوبفي ًوبيس ٍ هستلعم استفبزُ اظ ثطًبهِّبي پيصثيٌي
ضسُاي است وِ ضبيستگيّبي هَرَز زض وبضوٌبى ضا تمَيت ٍ هَرت وست زاًص ،هْبضت ٍ تَاًبييّبي تبظُ
زض فطز هيگطزز ،ثِگًَِاي وِ ثْجَز فولىطز ضغلي ضا تسْيل هيًوبيس.
آهَصش کاسکٌاى :
ثِ توبهي هسبفي ٍ وَضص ّبيي وِ ثِ هٌؾَض تغييط زض سبذتبضّبي ضٌبذتي ،ازضاوي ،حطوتيً ،گطضي ٍ هْبضتي
وبضوٌبى اعالق هي گطزز  .ثِ گًَِ اي وِ هَرت حػَل تَاًوٌسي ّبي الظم ٍ اضتمبء سغح زاًص ،آگبّي،

هْبضتْبي حطفِ اي ٍ ضغلي آًْب هي گطزز ٍ ضفتبض هغلَة زضآًْب ايزبز هي ًوبيس ،تب ٍؽبيف ٍ هسئَليتْبي ضغل
ذَزضا ثِ ًحَ هغلَة اًزبم زٌّس.
آهَصش پَدهاًی :
ًؾبم پَزهبًي ضىلي اظ آهَظش ّبيي وِ زض آى هْبضتْبي ضغلي زض لبلت زٍضُ ّبي ظهبًي وَتبُ هست ٍ هستمل
ثِ فطاگيطاى آهَظش زازُ هي ضَزّ .ط يه اظپَزهبًْب ٬هْبضت ذبظ ٍ هستملي ضا ايزبز هي ًوبيس ٍ زض فيي حبل
زض وٌبض سبيط پَزهبًْب هٌزط ثِ ايزبز هْبضت رسيس هي ضَز.
تستِ آهَصضی:
ثِ هزوَفِ زٍضُ ّبي آهَظضي وِ رْت يه ضضتِ ضغلي يب پست/سوت سبظهبًي ثط اسبس ضطح ضغل،
استبًساضز ّبي ضغل ،ضطح ٍؽبيفٍ ،يژگي ّب ٍ تَاًوٌسيْبي هَضز ًيبظ پطسٌل آى ضغل ،عطاحي ٍ تسٍيي هي
گطزز.
دٍسُ آهَصضی :
فطايٌسي است وِ زض ثبظُ ظهبًي هقيي ٍ هحسٍزي است ٍ عي آى هحتَاي آهَظش هطرع ٍ اظ پيص تقييي ضسُ
اي ثب استفبزُ اظ اهىبًبت آهَظضي ثِ هٌؾَض ايزبز هْبضت ،افعايص زاًص ٍ يب تغييط ًگطش ثِ فطاگيطاى اًتمبل زازُ
هي ضَز .
زٍضُّبيآهَظضي ثِ زٍ زستِ ظيط تمسين هيگطزز:
 دٍسُّای ضغلی هطتشك
 دٍسُّای ضغلی تخصصی
دٍسُّایضغلی هطتشك :
ثِ آهَظضْبيي اعالق هيگطزز وِ تَاًوٌسيْبي هَضز ًيبظ ضا رْت افعايص آگبّي ٍ يب افعايص هْبضت
ّب وِ زض ثيي وبضوٌبى چٌس پست/سوت يب يه ضضتِ ضغلي ٍ يب چٌس ضضتِ ضغلي هطتطن است ٍ زض
ظيط گطٍُ زٍضُّبي ًَآهَظي ٍ ثبظآهَظي لبثل تقطيف است.
دٍسُّای ضغلی تخصصی :
ثِ آهَظضْبيي اعالق هي گطزز وِ وبضوٌبى هتٌبست ثب ضغل ٍ پست سبظهبًي ذَز ٍ ثط اسبس ضطح ٍؽبيف
رْت افعايص تَاًوٌسي ّبي آى ضغل عي هي ًوبيٌس.

اًَاع آهَصضْا:
آهَصضْای ًَآهَصی :
ّسف اظ ايي ًَؿ آهَظضْب ،اضائِ زاًص ،اضتمبء هْبضت ٍ تَسقِ ثيٌص ٍ ًگطش وبضوٌبى ٍ هسيطاى است .زض
حميمت وبضوٌبى ،ثطاي اٍليي ثبض زض هقطؼ هحتَاي ايٌگًَِ زٍضُّب لطاض هيگيطًس .ايي زٍضُّب هوىي است زض
اثتسا يب حيي ذسهت اضائِ گطزز (.حذاقل 30زضغس اظ زٍضُ ّبي ًيبظسٌزي زض سبل ثبيس ثط هجٌبي ايي ًَؿ آهَظش ّب ثبضس).

آهَصضْای تاصآهَصی :
ّسف اظ ايي ًَؿ آهَظضْب  ،ضفـ وبستي ّبي زاًطي ،هْبضتي ٍ ًگطضي وبضوٌبى وِ هقوَالً زض اهتساز
آهَظضْبي لجلي وبضوٌبى ثَزُ ٍ وبضوطز يبزآٍضي آهَذتِّبي لجلي ضا زاضزّ ٍ .وچٌيي سقي زاضز زض ضفـ
وبستيْبي آهَظش وبضوٌبى زض ظهيٌِ ّبيي وِ ًتبيذ اضظضيبثي ثِ آى اضبضُ ًوَزُ است ،فول ًوبيس .ايي زٍضُّب
زض حيي ذسهت اضائِ هيگطزز( .حذاکثش 70زضغس اظ زٍضُ ّبي ًيبظسٌزي زض ّط سبل ثبيس ثط هجٌبي ايي ًَؿ آهَظش ّب
ثبضس).

اًَاع دٍسُ ّا اص ًظش سٍش اخشا:
 دٍسُ ّای حضَسی دٍسُ ّای غيش حضَسیدٍسُ ّای حضَسی:
ايي زٍضُ ّب ثب ّسف تغييط زض سغَح زاًص ،هْبضت ٍ ًگطش وبضوٌبى عطاحي هي ضَز ٍ پس اظ اذص
هزَظ اظ وويتِ آهَظش ٍ تَاًوٌس سبظي زاًطگبُ ٍتقييي تمَين ظهبًي ثب تَرِ ثِ لحبػ ًوَزى ضطايظ ثطگعاضي
زٍضُ ّبي آهَظضي ثِ هطحلِ ارطا زض هي آيسّ .ط فطاگيط هُزبظ است تا  130ساػت زض سبل زض ايي ًَؿ
زٍضُ ّب ضطوت ًوبيس.
اَضکال دٍسُ ّای حضَسی:
ػالٍُ تش دٍسُ ّایی کِ تِ ضيَُ کالسی تشگضاس هی گشدد ،سایش اضکال دٍسُ ّای حضَسی تِ ضشح ریل هی
تاضٌذ.

سويٌاس آهَصضی(ّوایص) :
ضىلي اظ ثطگعاضي ثطًبهِ ّبي آهَظضي زض حيغِ ضٌبذتي يب ًگطضي ٍ ثِ ضىل يبززّي ٍ هقلن هحَض هي ثبضس .
هست ظهبى آهَظش حسلل  ٍ 4حساوخط  6سبفت زض ّط ضٍظ هي ثبضس.

کاسگاُ آهَصضی :
ضىلي اظ ثطگعاضي زٍضُ ّبي آهَظضي است وِ زض آى تقسازي اظ افطاز ثب تزطثِ ٍ هسئَل ثب تٌي چٌس اظ
وبضضٌبسبى ثِ هٌؾَض پيسا وطزى ضاُ وبضهٌغمي ٍ اغَلي زض ظهيٌِ هسبيل حط فِ اي ٍ هطىالت هَضز ًؾط ذَز ٍ
افعايص هْبضتْبي ضرػي آًبى گطز ّن هي آيٌس .توبم ضط وت وٌٌسگبى فقبالًِ زض ثحج ضطوت ًوَزُ ٍ ثب
ّوىبضي ّن ثْتطيي ضاُ حل ضا اًتربة هي وٌٌس .تقساز افطاز ضطوت وٌٌسُ زض وبضگبُ ثِ عَض هقوَل حسالل 10
ٍ حساوخط  25اليً 30فط هي ثبضس.
هطاٍسُ حيي کاس):(OJT
آهَظش حيي وبض ٍ هجتٌي ثط هطبٍضُ ثِ ًَفي اظ آهَظش اعالق هي ضَز وِ زض ٌّگبم وبض وطزى وبضهٌس ثِ
هٌؾَض ايزبز هْبضت الظم زض ضغل اضائِ هي ضَز .زض ايي ضٍش وبضهٌس اظ وبض ذَز هٌفه ًوي ضَز ٍ اظ رولِ
ذػَغيبت زيگط آى هي تَاى ثِ وَتبُ ثَزى هست آهَظش ،هْيب ثَزى اثعاض ٍ اهىبًبت آهَظش زض هحيظ ٍالقي
وبض ،غطفِ رَيي زض ٍلت ٍ رلَگيطي اظ ضوَز يب تَلف وبض ًبم ثطز .ايي ضىل اظ زٍضُ ّبي حضَضي حساللِ
فطاگيط ثطاي آى لبثل تقطيف ًوي ثبضس ٍ .ثب حساللِ فطاگيطاى لبثل ارطا است ٍ .ضاهل سِ گام هیتاضذ:

گبم  -1هي اًزبم هيزّن  " I do" :هسضس ًحَُ ارطايي فوليبت ضا ثط اسبس ثطگِ استبًساضز فوليبت ًطبى
هيزّس.

گبم  -2هب ثب ّوسيگط اًزبم هيزّين " " we do togetherفطاگيط ٍ هسضس فقبليت هَضز ًؾط ضا ثب ّن
اًزبم هيزٌّس.

گبم  -3تَ اًزبم هيزّي  "you do" :فطاگيط فطآيٌس ضا ثِ تٌْبيي ٍ زض ظهبى ترػيع زازُ ضسُ اًزبم
هيزّس.
دٍسُ ّای غيش حضَسی:
زٍضُ ّبي آهَظش غيط حضَضي يب آهَظش اظ ضاُ زٍض ،ضٍش آهَظش ًؾبم هٌس ٍ غيط هستمين است وِ ثط
اسبس رسايي رغطافيبيي هقلن ٍ فطاگيط استَاض است .ايي لجيل زٍضُ ّب ثب تَرِ ثِ اّساف ضفتبضي ٍ ثِ هٌؾَض
اضتمبء سغح زاًص وبضوٌبى عطاحي هي گطزز ٍ ضبهل وليِ زٍضُ ّبيي است وِ ثِ غَضت هزبظي(تَليس
هحتَا) ٍ يب ثطگعاضي آظهَى هي ثبضس( .سمف سبفبت ضطوت پطسٌل زض ايي ًَؿ ضٍش ثطگعاضي ،حذاکثش 40

ساػت زض سبل هي ثبضس).

اَضکال دٍسُ ّای غيش حضَسی:
دٍسُ ّای آصهَى هحَس:

ضىلي اظ زٍضُ ّبي غيط حضَضي هي ثبضس وِ غطفبً زض حيغِ يبزگيطي داًطی ثَزُ ٍفطاگيطاى ٍ هسضس غطفبً
زٍ سبفت رْت پطسص ٍ پبسد زض والس حضَض يبفتِ ٍ زض ًْبيت اظ فطاگيطاى آظهَى اذص هي گطزز .حضَس
هذسس دس خلسِ الضاهی تَدُ ٍلي حضَس فشاگيشاى اختياسی هی تاضذ.

تثصشُ :سمف سبفت ايي ضىل اظ زٍضُ ّب ًجبيس اظ  8سبفت فطاتط ضٍز.
دٍسُ ّای هداصی(هحتَی ساصی):

ضىلي اظ زٍضُ ّبي غيط حضَضي ثَزُ وِ زض حيغِ يبزگيطي زاًطي ثَزُ ٍ هرػَظ زٍضُ ّبيي است وِ ثيطتط
اظ ً 500فط فطاگيط زاضتِ ٍ ثِ ضٍش تَليس ٍ ثبضگعاضي هحتَي آهَظضي زض سبهبًِ آهَظش هزبظي وبضوٌبى
ذَاّس ثَز.
تثصشُ :سمف سبفت ايي گًَِ زٍضُ ّب ًجبيس اظ  12سبفت فطاتط ضٍز.
ًياصسٌدی آهَصضی:
ًيبظسٌزي آهَظضي فطآيٌس عطاحي ،تسٍيي ،احػبء ،روـ آٍضي ٍ تحليل اعالفبت آهَظضي هطبغل هتقسز
سبظهبى ثط اسبس فبغلِ ثيي ٍضـ هَرَز ٍ ٍضـ هغلَة افطاز ،هطبغل ٍ سبظهبى هَضز ضٌبسبيي لطاض هي گيطز.
ًکتِ:
ًيبظسٌزي آهَظضي غطفبً ٍيژُ زٍضُ ّبي ترػػي ضغلي ٍ زٍضُ ّبي ضغلي هطتطن عطاحي ٍ تسٍيي هي
گطزز ٍ ّط وبضهٌس هي تَاًس زض سبل حذاکثش  120ساػت اظ زٍضُ ّبي حضَضي ٍ غيط حضَضي عطاحي
ضسُ ثب تَرِ ثِ ًيبظ ضغلي ،سبظهبًي ٍ فطزي ذَز اًتخاب ًوَزُ وِ پس اظ تبييس وبضهٌس ٍ هسيط هبفَق زض
سبهبًِ آهَظش حجت هَلت هي گطزز ٍ پس اظ تبييس ضاثظ آهَظضي ٍاحس هحل ذسهت حجت ٍ تبييس ًْبيي
ذَاّس ضس.

سطوح انجام طراحی و تذوین دوره آموزضی

(نیازسنجی آموزضی)

ًياصسٌدی تشاساس تحليل ساصهاى( ًياص ساصهاى):
ثِ فٌبٍيي زٍضُ ّب ٍ يب پَزهبى ّبي آهَظش هطرػي هٌتْي هيگطزز وِ اّسافٍ ،ؽبيف ،تطىيالت ٍ
ثطًبهِ ّبي سبظهبى ضا فبضك اظ ًَؿ ضغل ٍ ضبغل هسًؾط زاضز ٍ ثِ حَظُ تَاًبيي ّب ٍ هْبضت ّبيي اضبضُ
زاضز وِ فطاگيطي آى ثطاي گطٍّي اظ ضبغالى زستگبُ زض رْت تحمك اّساف سبظهبى ضطٍضي است ٍ ايي
زٍضُ ّب ٍ پَزهبًْب ثطاسبس ضاّجطزّب ،هبهَضيتْب ٍ سيبست ّبي زاًطگبُ عطاحي هي گطزز.
ًياصسٌدی هثٌی تشاساس تحليل ضغل(ًياص ضغل):
ثِ فٌبٍيي زٍضُ ّب ٍ يب پَزهبى ّبي آهَظضي هطرػي هٌتْي هي گطزز وِ ٍؽبيف ،هسئَليت ّب ٍ ضطايظ
احطاظ ضغل ضا هس ًؾط لطاض هيسّس ٍ ثِ حَظُ تَاًبيي ّب ٍ هْبضت ّبيي اضبضُ زاضز وِ ٍرِ هطتطن ضبغالى
يه فٌَاى ضضتِ ضغلي يب پست سبظهبًي زض زاًطگبُ هي ثبضس.
ًياصسٌدی تشاساس تحليل فشد (ًياص ضاغل( :
ثِ زٍضُ ّب يب پَزهبى ّبي آهَظضي هطرػي هٌتْي هي گطزز وِ ثب فٌبيت ثِ زٍضُ ّبي آهَظضي حبغل اظ
تحليل ضغل ٍ ثب زض ًؾط گطفتي ًيبظّبي وبضوٌبى زض حيغِ ّبي زاًص ،هْبضت ٍ ثيٌص پيص ثيٌي ٍ زض
گعاضش ًيبظ سٌزي وبضهٌس زضد هي گطزز ٍ هالن فول رْت ضطوت زض زٍضُ ّبي آهَظضي ذَاّس ثَز.
ضغل :
هزوَفِ اي اظ ٍؽبيف ٍ هسئَليتْبي هتٌبست ،هتقبهل ٍهٌسزن است وِ اظ لحبػ ًَؿ ٍ سغح وبض هطبثِ ٍ
هسبٍي ثَزُ ٍ ثِ فٌَاى وبض ٍاحس ضٌبذتِ هي ضًَس ٍ هي تَاًٌس زضپست ّبي سبظهبًي هتفبٍت عجمِ ثٌسي ضًَس
سستِ ضغلی:
فجبضتست اظ هزوَفِ اي اظ ضضتِ ّبي ضغلي وِ اظ لحبػ ًَؿ وبض ٍ هسضن تحػيلي ٍ تزطثي ،ضجبّت ّبي
ولي ٍ فوَهي زاضتِ ثبضٌس .ايزبز ضستِ ّبي فطفي زض شيل ّط ضستِ ثط اسبس ًَؿ هطبغل اهىبى پصيط است.
سضتِ ضغلی :
فجبضت اظ تقسازي ضغل است وِ اظ لحبػ ًَؿ وبض هطبثِ ٍلي اظ ًؾط اّويت ٍ زضَاضي ٍؽبيف ٍ هسئَليت ّب
زاضاي زضربت هرتلف هي ثبضٌس.

پست/سمت سازمانی:

زض ّط ٍاحس سبظهبًي تقسازي ربيگبُ هتٌبست ثب ضغل تقطيف ضسُ ٍ اذتيبضات هتٌبست ثب ضغل تقطيف ضسُ ٍ
اذتيبضات هتٌبست ثب آى پيص ثيٌي هي ضَز وِ ثطاي اًزبم ٍؽبيف ٍ هسئَليت ّبي هطرع ثطاي تػسي يه
هسترسم زض ًؾط گطفتِ هي ضَز.
سمت ضغلی:

هزوَفِ اظ ٍؽبيف ٍ هسئَليتْبيي است وِ ثب تَرِ ثِ ًيبظ سبظهبى ٍ ثب اثالك اًطبيي هدسيطاى زض ٍاحدسّب( فلدي
ضغن پست سبظهبًي هٌسضد زض حىدن ودبضگعيٌي) ثدِ افدطاز اًتػدبة زازُ هدي ضدَز(.ثدِ عدَض هخدبل فدطزي ودِ
پست/سوت سبظهبًي ٍي زض حىن وبضگعيٌي حسبثساض هي ثبضس ٍ زض ٍاحس آهَظش ثب اثالك اًطبيي هسيط هطثَعِ
هطغَل ثِ اًزبم ٍؽبيف وبضضٌبس آهَظش است  ،زض حميمت سوت ضغلي اٍ وبضضٌبس آهَظش است.
طرح درس:

ثِ ذظ هطي آهَظضي وِ تَسظ تسٍيي وٌٌسگبى ٍيب هسضس يه فٌَاى زٍضُ آهَظضي تْيِ هي گطززوِ ضبهل
ّسف ولي ،سطفػل ّبي آهَظش(اّساف رعئي) ،اّساف ضفتبضي ،هربعجيي ،هست ظهبى ،حيغِ يبزگيطي زٍضُ
آهَظضي ٍ .....هي ضَز.
هذف رفتاري :

ًَؿ فولىطزي است وِ اًتؾبض هيضٍز پس اظ اتوبم يه زضس زض ضٌبذت ،هْبضتً ،گطش ٍ ضفتبض فطاگيط ايزبز
ضَزٍ ثِ غَضت فقلي لبثل هطبّسُ ٍ اًساظُ گيطي تسٍيي هي گطزز .يه ّسف ضفتبضي زليمبً ثِ هسضس ٍ فطاگيط
ًطبى هي زّس وِ زض پبيبى زٍضُ چِ ضفتبض يب فولىطزي اظ فطاگيطاى اًتؾبض هي ضٍز ٍ هَضز سٌزص لطاض هي گيطز.
ّط ّسف ضفتبضي اظ چْبض رعء ٍ تطتيت :فول( ،)actionهحتَي( ،)whatضطط(ٍ ،)condition
ضبثغِ( )criteriaتطىيل هي گطزز.
هخبل :فطاگيط ثتَاًستا استفادُ اص ساهاًِ سيستن پشسٌلی ٍ تا تَخِ تِ ضَاتظ هَخَد( هحتَي) گعاضش
افطازي وِ تا تاسیخ ( 95/08/01ضطط)وِ هطوَل استقاء ستثِ ضغلی هی تاضٌذ(ضبثغِ) ضا اظ سيستن
پطسٌلي استخشاج ًوایذ(فول يب ضفتبض).

حیطه هاي سه گانه تعیین اهذاف رفتاري :

حیطه ضناختی یا دانص ( زاضتي هْبضت ّبي شٌّي ) :
ضبهل آى زستِ اظ اّساف آهَظضي است وِ هستلعم حفؼ وطزى  ،يبز آٍضي  ،ثبظضٌبسي آهَذتِ ّب هي ثبضس
.آهَظش ّبي حيغِ ضٌبذتي هي تَاًس ثِ پيسايص تَاًبيي ّب ٍ هْبضتْبي شٌّي هٌتْي ضَز .
ايي حيغِ ضبهل  5سغح هي ثبضس :
زاًص (آگبّي  ،هقلَهبت  ،حفؾيبت ) ،فْويسى  ،وبضثطز تزعيِ ٍ تحليل ،تطويت لضبٍت يب اضظضيبثي .
حیطه عاطفی (نگرضی) :

ضبهل ضفتبضّبيي است وِ ثِ فاليك  ،احسبسبت  ،اضظش ّب  ،اذالليبت ٍ فَاعف هطثَط هي ضَز ٍ سغَح آى
فجبضتٌس اظ  :تَرِ وطزى ٍ ،اوٌص ًطبى زازى  ،اضظش گصاضي  ،سبظهبى ثٌسي وطزى  ،هتجلَض سبذتي.
حیطه عاطفی  5سطح دارد :

تَرِ  ( :فاللوٌسي – آهبزگي ثطاي يبزگيطي ) ٍ ،اوٌص ( پبسد زازى )  ،اضظش گصاضي  ،تسٍيي (
سبظهبًجٌسي ) ،زضًٍي ضسى اضظضْب.
حیطه روانی – حركتی ( مهارتهاي عملی ) :

حيغِ ضٍاًي حطوتي آى ثرص اظ ّسف ّبي آهَظضي ضا ضبهل هي ضَز وِ زض رْت افعايص تَاًبيي ّبي
فضالت ٍ ايزبز ّوبٌّگي ثيي آًْب .ثِ ظثبى زيگط ايي ثرص اظ ّسف ّبي آهَظضي ثِ گًَِ اي است وِ اًزبم
آًْب ًيبظهٌس ّوىبضي افػبة (سيستن فػجي) ٍ هبّيچِ ّبست.
ايي حيغِ زاضاي  5سغح است :
آهبزگي ٍ تمليس  ،ارطاي هستمل  ،سطفت ٍ زلت فول ّ ،وبٌّگي حطوبت ،فبزي ضسى فقبليت.
سرفصل آموزضی) اهذاف جسئی):

ثِ هزوَفِ اّسافي وِ اًتؾبض هيضٍز پس اظ اتوبم يه زٍضُ آهَظضي ثب تَرِ ثِ ٍؽبيف ضغلي ٍ اًتؾبضات
سبظهبًي ثب ّسف تغييط زض هْبضتً ،گطش ٍ يب زاًص وبضوٌبى هي ثبضس (.اّساف ضفتبضي هٌتذ اظ سطفػل ّبي
آهَظضي هي ثبضس)
هخبل :آضٌبئي ثب ًحَُ گعاضضگيطي هطوَليي اضتمبء ضتجِ ضغلي زض سيستن پطسٌلي

كمیته هاي نیاز سنجی آموزش:
 -1كمیته اصلی نیازسنجی
 -2كمیته فرعی نیازسنجی
 -3كارگروه تخصصی مطاغل

اعضاء كمیته اصلی نیازسنجی :
 ضئيس گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي.
 وبضضٌبسبى گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي.
 هسئَليي آهَظش هقبًٍتْبي ترػػي
 ضاثغيي آهَظش ثِ اًتربة گطٍُ آهَظش ٍ هسئَليي آهَظش هقبًٍت ّبي ترػػي زاًطگبُ.
اعضاء كمیته هاي فرعی نیازسنجی :

 هسيط هحتطم ٍاحس هطثَعِ يب ًوبيٌسُ تبم االذتيبض زض ّط ضضتِ ضغلي زض هقبًٍت ترػػي شيطثظ
 هسئَل آهَظش ٍ ضاثغيي آهَظضي هقبًٍت ترػػي.
ً 2-3 فط وبضضٌبس ترػػي زض ّط ضضتِ ضغلي(يه ًفط اظ پطسٌل ستبزي ،تطريحبً ثب هسضن فَق ليسبًس ٍ
ً 2فط غفي ضبغل زض ٍاحسّبي ارطايي ّط ضضتِ ضغلي ثب هسضن ليسبًس ثِ ثبال).
ً 2-1 فط هسضس يب فضَ ّيأت فلوي زض ّط ضضتِ ضغلي
  زض غَضت فسم زستطسي ثِ افضبي ّيأت فلوي ٍ يب هسيطاى ٍاحسّبّ ،ط هقبًٍت هي تَاًس افطاز ثب سبثمِ
ٍ ثب تزطثِ ٍ يب هسضسيي ثب سبثمِ تسضيس حسالل  100سبفت زض ضضتِ ضغلي هس ًؾط(زض زاًطگبُ هطْس يب
سبيط زاًطگبّْب ) ضا ثِ فٌَاى فضَ وويتِ فطفي ًيبظسٌزي هقطفي ًوبيٌسّ .سف اظ تقييي ايي افضب زض وويتِ
هصوَض اضائِ عطح زضسْبي فلوي ٍ فٌبٍيي زٍضُ ّبي آهَظضي ثِ ضٍظ ٍ وبضثطزي هتٌبست ثب ضضتِ ضغلي
وِ افطاز زض آى تزطثِ وبفي زاضًس ٍ غبحت ًؾط هي ثبضٌس.
ضشح ٍظایف کويتِ فشػی:
 ضطوت ًوبيٌسُ ٍ يب ًوبيٌسگبى وويتِ فطفي زض رلسبت وبضگطٍُ ّبي ترػػي هطبغل
 زضيبفت ٍ روـ ثٌسي ٍ اضائِ ًؾطات پيطٌْبزي وبضگطٍُ ّبي ترػػي

 ثحج ٍتجبزل ًؾط زضثبضُ هَضَؿ(اٍلَيتْب ٍ ًيبظّبي آهَظضي) تٌؾين ضسُ تَسظ وبضگطٍُ ّب ٍ
اًغجبق آى ثب ثطًبهِ ّب ،هبهَضيت ّب ٍ ضطح ٍؽبيف ضغلي

 تٌؾين فْطست اٍلَيت ثٌسي زٍضُ ّبي آهَظضي احػبء ضسُ تَسظ وبضگطٍُ ّب

 ثطضسي پيطٌْبزات فٌبٍيي آهَظضي ٍ سطفػل ّبي اضائِ ضسُ تَسظ وبضگطٍُ ّبي ترػػي ٍ
عطاحي ،تسٍيي ٍ تبييس عطح زضس ّبي زٍضُ ّبي آهَظضي هتٌبست ثب ضطح ٍؽبيف احػب ضسُ
تَسظ وبضگطٍُ ّب

 پيطٌْبز هسضسيي رْت فٌبٍيي آهَظضي عطاحي ضسُ
تثصشُ :رْت فٌبٍيي پست ٍ يب سوت ّبي ضغلي زض غَضتي وِ ثيص اظ  150سبفت زٍضُ پيطٌْبز
گطزيسُ ثَز افضبء وويتِ ّبي فطفي ًيبظ سٌزي فطزي هي ثبيست ًسجت ثِ تقييي اٍلَيت تب سمف 150
سبفت السام ًوبيٌس
کاسگشٍُ ّای تخصصی ًياص سٌدی ضغلی:
 حسالل ً 3فط ٍ حساوخط ً 5فط وبضضٌبس ترػػي زض ّط پست/سوت سبظهبًي ثِ اًتربة افضبء
وويتِ ّبي فطفي ( وبضضٌبسبى ثب ّط هسضن تحػيلي هي ثبيست اظ ثيي وبضوٌبى غفي( زٍ سَم) ٍ
ستبزي (يه سَم) ثبضس)
تثصشُ :زض غَضتي وِ تقساز افطاز ضبغل زض يه سوت/يب پست سبظهبًي اظ حسالل ً 15فط ووتط ثَز ًيبظي ثِ
تطىيل وبض گطٍُ ترػػي ًيبظ سٌزي ضغلي ثط اسبس پست ًوي ثبضس ٍ افضبء وويتِ فطفي هي تَاًٌس ثط اسبس
ضضتِ ضغلي ًسجت ثِ ًيبظ سٌزي السام ًوبيٌس.
ضشح ٍظایف کاسگشٍُ تخصصی هطاغل:
 احػبء ٍ روـ آٍضي ضطح ٍؽبيف پست يب سوت ضغلي هطتجظ
 احػبء ًيبظ ّبي آهَظضي حسالل  150سبفت ثطاي ّط فٌَاى پست ٍ يب سوت ثب تَرِ ثِ ضطح
ٍؽبيف احػب ضسُ (.حساوخط تب  1000سبفت زٍضُ آهَظضي هي تَاًٌس عطاحي ٍ پيطٌْبز ًوبيٌس)
 ثطگعاضي رلسبت هستوط هيبى افضبء وبضگطٍُ رْت روـ ثٌسي ًيبظ ّبي آهَظضي
 تسٍيي ٍ پيطٌْبز سطفػل ّبي آهَظضي ثط اسبس ٍؽبيف ضغلي احػبء ضسُ
تثصشُ :1افضبء وبضگطٍُ ّب هي تَاًٌس رْت فٌبٍيي پست ٍ يب سوت ّبي ضغلي ثيص اظ  150سبفت
زٍضُ پيطٌْبز ًوبيٌس .

هشاحل اخشای فشایٌذ ًياصسٌدی آهَصضی سال :94
 -1تشگضاسی خلسِ ّن اًذیطی ٍ تَخيْی خْت اػضا کويتِ ًياص سٌدی:

ثِ زليل هحسٍز ثَزى ضطايظ ظهبًي ٍ ارطايي افضب وويتِ ًيبظسٌزي  ،عي رلسِ تَريْي ٍ ّن اًسيطي ًحَُ
ارطاي فطايٌس ًيبظسٌزي ضا هَضز ثطضسي لطاضزازًُ ،مغِ ًؾطات ،پيطٌْبزات ٍ هطىالت ضا ثيبى هي وٌٌس ٍ
زستَضالقول اثالغي اظ سَي گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي زض اذتيبض وليِ افضبء لطاض هي گيطز.
 -2تطکيل کويتِ ّای فشػی ًياص سٌدی دس هؼاًٍت ّای تخصصی ٍ صذٍس اتالغيِ اػضاء کويتِ تَسظ هؼاٍى هحتشم
حَصُ هشتَعِ ٍ تشگضاسی خلسِ تَخيْی خْت اػضا فشػی کويتِ ًياص سٌدی هٌغثق تا خذٍل صهاًثٌذی اسائِ ضذُ:

اثالك افضبء وويتِ ّبي فطفي ًيبظسٌزي تَسظ هقبٍى هحتطم حَظُ ترػػي غبزض هي گطزز ٍ ضاثغيي
هحتطم آهَظضي هقبًٍتْب عي رلسِ تَريْي فطايٌس هصوَض ضا عجك زستَضالقول اثالغي ثِ افضبء وويتِ ّبي
فطفي اضائِ هي ًوبيٌس.
 -3تطکيل کاسگشٍُ ّای تخصصی هطاغل( پست ٍ یا سوت ساصهاًی) هٌغثق تا خذٍل صهاًثٌذی اسائِ ضذُ

وويتِ ّبي فطفي ًيبظ سٌزي هَؽف هي ثبضٌس ًسجت ثِ اًتربة ٍ هقطفي وبضوٌبى هستقس ،تَاًوٌس ٍ فاللوٌس
زض پست ّب ٍ سوت ّبي اضائِ ضسُ هي ثبضٌس ٍ ًسجت ثِ غسٍض اثالك ثطاي آًبى ثب اهضبء هسيط ستبزي ّوبى
ضضتِ ضغلي السام ًوبيٌس.
تجػطُ :اػضاءاص ً 3فش کوتش ًثایذ تاضذ ٍ اص ً 5فش ًيض تيطتش ًثاضٌذ
 -4تشسسی ٍ ٍیشایص دٍسُ ّای آهَصضی ٍ عشح دسسْای عشاحی ضذُ تَسظ ساتغيي هؼاًٍت ّا هتٌاسة تا ػٌاٍیي
پست/سوت اسائِ ضذُ تِ آًاى :

وليِ زٍضُ ّبي آهَظضي ٍ عطح زضسْبي عطاحي ضسُ اظ سَي وويتِ فطفي ًيبظسٌزي ّط پست يب سوت
سبظهبًي ٍ يب ضضتِ ضغلي زض اذتيبض ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍت هطثَعِ لطاض هي گيطز .پس اظ ٍيطايص
ًْبيي وليِ فطهْب ثب اهضب ّبي هطرع ضسُ زض پبيبى فطم ،رْت ثطضسي ٍ تبييس ثِ گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي
هٌبثـ اًسبًي اضسبل هي گطزز.
 -5تایيذ ًْایی دٍسُ ّای آهَصضی ٍ عشح دسسْای اسسالی اص سَی هؼاًٍتْا:

زض هطحلِ ثقسي زٍضُ ّبي آهَظضي ٍ عطح زضسْبي اضسبلي اظ عطف هقبًٍتْب ،تَسظ وبضضٌبسبى گطٍُ
آهَظش هَضز ثطضسي لطاض گطفتِ ٍ زض غَضت فسم ًيبظ ثِ اغالح هَضز تبييس ًْبيي لطاض ذَاّس گطفت .زض
غَضت ًيبظ ثِ اغالح ،هزسزاً ثِ ضاثظ آهَظش هقبًٍت فَزت ذَاّس ضس.

 -6ثثت دٍسُ ّای آهَصضی تصَیة ضذُ ٍ اًتساب دٍسُ ّا تِ سضتِ ّای ضغلی ٍ پستْای/سوت ّای ساصهاًی:

پس اظ تبييس ًْبيي زٍضُ ّبي آهَظضي ٍ عطح زضسْبي اضسبلي اظ سَي ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍت تَسظ
گطٍُ آهَظش ٍ ثْسبظي هٌبثـ اًسبًي ،زض ايي هطحلِ ضاثغيي هحتطم هقبًٍت ّبي ترػػي ثب هطبضوت
ًيطٍّبي ترػػي ذَز هَؽف ثِ تىيل فطم ضوبضُ  19هي ثبضٌس ٍ هي ثبيست ًسجت ثِ حجت زٍضُ ّبي تػَيت
ضسُ زض سبهبًِ پَيب ثِ ّوطاُ عطح زضس ّبي تبييس ضسُ السام ًوبيٌس.
 -7اخشای ًياصسٌدی فشدی ٍ اًتخاب 120ساػت آهَصش تخصصی :

زض ايي هطحلِ فطز ثب ٍاضز ضسى زض سبيت پيبمً ،يبظسٌزي فطزي ضا اًزبم هي زّس.
عجك زستَضالقول ًيبظسٌزي  95همطض گطزيس وِ زض ًيبظ سٌزي فطزيّ ،ط فطز ثتَاًس تب سمف 120سبفت زٍضُ
ّبي ترػػي ثبضگعاضي ضسُ زض سبهبًِ پيبم ضا اٍلَيت ثٌسي ٍ اًتربة ًوبيس.
تجػطُ -1وبضوٌبًي وِ ثب اثالك اًطبئي هسيط حَظُ هطثَعِ زض سوتي هغبيط ثب فٌَاى(پست/سوت) هٌسضد زض
احىبم وبضگعيٌي هطغَل ثِ فقبليت هي ثبضٌس هي تَاًٌس فالٍُ ثط اًتربة  120سبفت زٍضُ ترػػي ثط اسبس
فٌَاى( پست/سوت) سبظهبًي هٌسضد زض حىن وبضگعيٌي ثط اسبس سوت اثالك اًطبئي ًيع  120سبفت زيگط ضا
زض سبهبًِ اٍلَيت ثٌسي ًوبيٌس.
تجػطُ  -2اظ 120سبفت فٌَاى زٍضُ ًوبيص زازُ ضسُ زض فطم ًيبظ سٌزيّ ،ط فطز هي ثبيست حذاقل 60
سبفت اظ زٍضُ ّب ضا ثِ غَضت حضَضي ٍحذاکثش  60سبفت ضا ثِ غَضت غيط حضَضي(هحتَا سبظي)
اًتربة ًوبيس.
تجػطُ -3زض هطحلِ ارطا ( ضطوت زض زٍضُ ّب)ّ ،ط فطز غطفبً هي تَاًس حساوخط  40سبفت اظ سمف زٍضُ ّبي
غيطحضَضي اًتربة ضسُ(چِ ثط اسبس سوت ٍ چِ پست سبظهبًي) ضا ،حجت ًبم ٍ ضطوت ًوبيٌس.
تجػطُ -4عجك هػَثِ هَضخ  93/3/7وويتِ آهَظش زاًطگبُ وبضوٌبًي وِ ثط حست ًيبظ سبظهبًي زاًطگبُ ثب اثالك
اًطبئي زض سوت ّبي ضغلي هغبيط ثب پست يب سوت سبظهبًي ليس ضسُ زض احىبم وبضگعيٌي هطغَل ثِ ذسهت هي
ثبضٌس زض هطحلِ ضطوت زض زٍضُ ّبي اًتربثي زض غَضتي وِ اٍلَيت ثٌسي ًيبظ سٌزي ثط اسبس اثالك اًطبئي ضا
ًيع اًزبم زازُ ثبضٌس هي تَاًٌس  60زضغس اظ زٍضُ ّبي آهَظضي ترػػي ضا هطتجظ ثب سوت ضغلي هٌسضد زض
اثالك اًطبئي ذَز ٍ  40زضغس ثبلي هبًسُ ضا هطتجظ ثب پست يب سوت سبظهبًي ليس ضسُ زض احىبم وبضگعيٌي
ثگصضاًٌس.

تجػطُ  -5سمف سبفت زٍضُ ّبي آهَظضي عطاحي ضسُ زض يه فٌَاى آهَظضي ًجبيس ثيص اظ  18سبفت زض ًؾط
گطفتِ ضَز.
زض پبيبى  ،حبغل وبض فْطستي اظ ًيبظّبي آهَظضي ذَاّس ثَز وِ اظ هَافمت توبم يب اوخطافضب ثطذَضزاض
استً .يبظّبي آهَظضي ًْبيي ّط پست/سوت سبظهبًي ٍ يب ضضتِ ضغلي (هطتطن ازاضي ٍ ترػػي) وِ تَسظ
وبضگطٍُ ّبي ترػػي پيطٌْبز گطزيسُ زض لبلت زٍض ُ ّبي آهَظضي هتٌبست ثب فطم اثالغي ضوبضُ  15گطٍُ
آهَظش ٍ ثْسبظي زاًطگبُ هَضز اغالح ٍ ثبظًگطي لطاض هي گيطز ٍ زض اذتيبض ضاثغيي هحتطم آهَظضي هقبًٍت
هطثَعِ لطاض هي گيطز.
تثصشُ  -1دس عشاحی کليِ دٍسُ ّای آهَصضی تِ ضشح ٍظایف سضتِ ضغلی ،پست/سوت ساصهاًی ٍ یا
سوت ضغلی دقت ًوَدُ ٍ دس صَست ٍخَد پست ،سوت ساصهاًی ٍ سوت ضغلی کِ عشاحی دٍسُ ّای
تخصصی آًْا هشتَط تِ سایش هؼاًٍتْای تخصصی هی تاضذ  ،هَاسد هزکَس سا تِ گشٍُ آهَصش ٍ تْساصی
هٌاتغ اًساًی اػالم ًوَدُ تا تشًاهِ سیضی ٍ عشاحی دٍسُ ّای آهَصضی هشتثظ دس هؼاًٍت ّای تخصصی
هشتَعِ تِ ػول آیذ(تِ ػٌَاى هثال پست کاسضٌاس آهَصش دس هؼاًٍت تْذاضتی کِ دٍسُ ّای اهَصضی
پست هزکَس دس سستِ اداسی هالی دس سایش هؼاًٍتْا عشاحی ٍ تشًاهِ سیضی هی ضَد).

