
پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان  علوم دانشگاه

 فارس

 شهرستان مرودشت شبکه بهداشت ودرمان

 مرودشتشهرستان  مرکز بهداشت 

 واحد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 
 

 

بهنازبهمنی  – اسماعیل افکاری   نام ونام خانوادگي كارشناس برنامه :

 ر برنامه آموزش مبتنی بر شواهد نیاز سنجی د    عنوان برنامه عملياتي :

در خانه های بهداشت در برنامه  ها توسعه کمی و کیفی آموزش    :    هدف کلی

 بر اساس نیاز سنجی از جامعه آموزشی مبتنی بر شواهد

پایان سال 

 



 اطالعات مربوط به برنامه عملياتي
 اهميت موضوع

 
انجام گردید , ترویج آموزش سالمت مبتنی بر شواهد و  82در برنامه ریزی استراتژیک آموزش سالمت کشور در سال 

ارتقاء کیفیت مداخالت آموزش سالمت در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور مد نظر قرار گرفت . با توجه 

اینکه اکثر اوقات ما عادت کرده ایم که بدون شناخت کافی از نیازها و مشکالت مردم در برنامه ریزی هائی را برای  به

آنها تدارک ببینیم و در اجرای برنامه ها نیز به شکل دستوری آمرانه عمل می کنیم و در نتیجه برنامه ها موفقیت مورد 

که توسط آن نیازها یا به عبارت دیگر مسائل و مشکالت بهداشتی و  انتظار را نخواهد داشت. نیاز سنجی روشی است

درمانی مردم را به طور واقعی از نزدیک بررسی و شناسائی می کنیم.  نیاز عبارت است از فاصله بین وضع موجود و 

جامعه تشخیص آنچه که باید باشد . نیاز ممکن است به صورت نیاز احساس شده باشد یعنی نیازی که به وسیله فرد یا 

داده می شودویا نیاز واقعی باشد یعنی نیازی که توسط مطالعه کارشناسان مشخص میگرد . نیاز سنجی فرایندی نظام 

 شناسائی فاصله بین وضع موجود و هدف و نهایتا تعیین اولویتها برای این عمل می باشد. –دار برای تعیین اهداف 

که در حال حاضر  این  شروع گردیده است.  مرودشت  بهداشت شهرستان خانه 30در تعداد  86این برنامه در سال  

 96-97امه نیازسنجی دوساالنه جهت سال اجرا گردیده است و برن 96خانه بهداشت فعال تا پایان  سال  102برنامه در 

 96اسفند واخر شروع شده که نتایج مربوطه تا ا  1395ت وپایگاههای بهداشتی از بهمن نیزدر کلیه خانه های بهداش

 ی بهداشت ابالغ خواهد گردید .و پایگاها خانه هابه مراکز بهداشتی درمانی ، 

 فرایند نیاز سنجی طی چندین مرحله صورت میگیرد . 

تکمیل فرم  خانه بهداشت و مراکز خدمات جامع سالمت شهری ،نیازسنجی بهداشتی  مآماده سازی تی  :  1مرحله 

 گزارش نهایی و ارسال و مراکز خدمات جامع سالمت شهری تفکیک هر خانه بهداشت بهنیاز سنجی های توسط تیم 

 آن به مرکز بهداشت شهرستان

  سالمت  توسط کارشناس آموزشو پایگاه اولویت به تفکیک هر خانه بهداشت  4ابالغ  : 2مرحله 

 تیم سالمت توسطجهت هر مشکل و همچنین گروه هدف رفتاری وغیر رفتاری  علل تعیین:  3مرحله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحليل وضعيت موجود :

 در  برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی  هانیازبه استخراج و اولویت بندی  کافی ناتوجه  -1

آگاهی ناقص کاردان های بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی در مورد اصول نیاز سنجی   2

 آموزشی 

 رد اصول نیاز سنجی آموزشی آگاهی ناقص کارشناسان ستادی در مو  3

آگاهی ناقص مدیریت در مورد اصول نیاز سنجی آموزشی و ارزش آن در ارتقاء سطح سواد بهداشتی   4

 جامعه

 برنامه های آموزشی بر  کمبود  نظارت  5

 نبود نظام ارائه گزارش نیاز سنجی در  برنامه آموزشی اجرا شده  6

شتی منطقه توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی و خانه عدم اطالع کامل از مشکالت بهدا  7

 های بهداشت 

 عدم اولویت بندی مشکالت در خانه های بهداشت -8
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 نيروی انسانی مدیریت

 تجهيزات

 عدم اولویت بندی مشکالت در خانه های بهداشت

 كمبود 

ر جلسات آموزشينظارت ب  

 و اهمیت اصول

 یاز سنجي آموزشي ن
  

اصول نیاز سنجي 

 آموزشي 
 

 

 و اهمیت  اصول

 نیاز سنجي آموزشي 
 

 

رای برنامه های آموزشی اج

در خانه های بهداشت بدون 

 انجام نياز سنجی قبلی

در برنامه ریزی  استخراج نیازها و اولویت بندی آنهاكافي به  ناتوجه  

 و اجرای برنامه های آموزشي

عدم اطالع کامل پرسنل از مشکالت بهداشتی منطقه در مراکز 

تشبهداشتی درمانی و خانه های بهدا  

 
لحاظ كردن نیاز سنجي و اولویت بندی در  اجرای برنامه های آموزشي بدون

 خانه بهداشت

 فرآیند



و مراکز خدمات جامع  توسعه نظام نياز سنجی آموزشی در خانه های بهداشت

 سالمت شهری

O1  ارتقاء سطح آگاهي و آموزش كارشناسان ستادی در زمینه اصول نیاز سنجي آموزشي هر

 98دو سال یکبار تا پایان سال 

100 

O2   اصول نیاز سنجي 100و آموزش

هر دو سال یکبار آموزشي
100 

O3  100آموزش مجدد و%

اصول نیاز سنجي آموزشي

 
O4   100و آموزش مجدد

 اصول نیاز سنجي آموزشي)هر دو سال یکبار(
O1   100و آموزش%

اصول نیاز سنجي آموزشي
توسعه نظام نياز سنجی 

آموزشی در خانه های 

گاههای بهداشت و پای

 بهداشتی 

O1 ه  آموزش متکي بر شواهد تا خانه های بهداشت مجری برنام%100نیاز های آموزشي  عیینت

  98 پایان سال

100 

O2  100 98درصد از پایگاههای بهداشتي تا پایان سال  100تعیین نیاز آموزشي در 

 

 

 

 

 



S1  آموزش کارکنان 

O1 98سال تا پایان   هر دو سال یکبار در زمینه اصول نیاز سنجي آموزشي  ستادی ارتقاء سطح آگاهي و آموزش كارشناسان 

A 

 کدفعالیت

 شرح فعاليت
برآورد  زمان مسئول پيگيری

 هزینه

 نحوه پایش

1-1-1 تشکیل جلسه آموزشي كارشناسان ستادی در زمینه فنون نیاز سنجي و  

 اولویت بندی مشکالت آموزشي 

آموزش سالمت 

 شهرستان

سال در طول  پي گيري  

1-1-2 کیل جلسه آموزشي كارشناسان ستادی در زمینه برنامه ریزی آموزشيتش  آموزش سالمت  

 شهرستان

 پي گيري  در طول سال

 

S1 

O2  اصول نیاز سنجي آموزشي%100و آموزش

A 

 کدفعالیت

 شرح فعاليت
 نحوه پایش برآورد هزینه زمان مسئول پيگيری

1-2-1 زمینه اصول  در تشکیل جلسات آموزشي جهت مدیرا ن مراكز بهداشت 

 نیاز سنجي آموزشي 

آموزش سالمت 

 شهرستان

 پي گيري  در طول سال 

1-2-2 مه تشکیل جلسات آموزشي جهت مدیرا ن مراكز بهداشت در زمینه برنا 

 ریزی آموزشي 

آموزش سالمت 

 شهرستان

 پي گيري  در طول سال

S1 

O3  100و آموزش مجدد%

 اصول نیاز سنجي آموزشي

A 

 کدفعالیت

 شرح فعاليت
 نحوه پایش برآورد هزینه زمان مسئول پيگيری

1-3-1 تشکیل جلسات آموزش كاردانهاو ماماهای خانواده مراكز  بهداشتي درماني  

 روستائي  در زمینه فنون نیاز سنجي و اولویت بندی مشکالت آموزشي

آموزش سالمت 

 شهرستان

 پي گيري  در طول سال

1-3-2 تشکیل جلسات آموزش كاردانهاو ماماهای خانواده مراكز  بهداشتي درماني  

 روستائي  در زمینه برنامه ریزی آموزشي

آموزش سالمت 

 شهرستان

 پي گيري  در طول سال



S1 

O4  اصول نیاز سنجي آموزشي%100 سال یکبار( 2مجدد )هر  و آموزش

A 

 کدفعالیت

 شرح فعاليت
 نحوه پایش برآورد هزینه زمان مسئول پيگيری

1-4-1 تشکیل جلسات آموزش بهورزان  در زمینه فنون نیاز سنجي و اولویت  

 بندی مشکالت آموزشي

آموزش سالمت 

 شهرستان

 پي گيري  در طول سال

1-4-2 جلسات آموزش بهورزان در زمینه برنامه ریزی آموزشيتشکیل   آموزش سالمت  

 شهرستان

 پي گيري  در طول سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S2 بهداشت های خانه در آموزشی سنجی نياز نظام توسعه 

O1  98سال تا پایان خانه های بهداشت مجری برنامه  آموزش متکی بر شواهد %100تعيين نياز های آموزشی  

کد 

 فعالیت         
 نحوه پایش برآورد هزینه زمان مسئول پيگيری شرح فعاليت

1 

هماهنگي با ریاست مركز بهداشت جهت تشکیل كالسههای آموزشهي 

جهت بهورزان جدید برای توجیه آنهان در برنامهه آمهوزش متکهي بهر 

 شواهد

آموزش 

 سالمت
 صورتجلسه   ی ماهد

2 
آموزش  شركت در كالس آموزشي هماهنگي با بهورزان جهت 

 سالمت
 نامه  ی ماهد

3 
آموزش  برگزاری جلسه توجیهي برای بهورزان جدید

 سالمت
 دعوت نامه   ی ماهد

 تهیه بسته های آموزشي و قرار دادن در اختیار بهورزان    4
آموزش 

 سالمت
  ی ماهد

بسته 

 آموزشی

 زسنجيتوجیه پزشک , كاردان و بهورزجهت تشکیل تیم نیا   5
آموزش 

 سالمت
  ی ماهد

جدول 

برنامه 

 ریزی

 تشکیل تیم نیازسنجي در خانه های بهداشت  6

آموزش 

 سالمت

 

  بهمن ماه
تکمیل 

 فرمها

7 
پیگیری و هماهنگي برای ارسال فرمهای نیاز سنجي از خانه بهداشهت 

 و مراكز بهداشتي ودرماني 

آموزش 

 سالمت
 -  بهمن ماه

 سنجي وتعیین علل رفتاری بازنگری  فرمهای نیاز  8
آموزش 

 سالمت
 -  اسفند ماه 

9 
تشکیل جلسه تیم كمیته آموزش متکي بر  شواهدشهرستان وتعیهین 

 اولویت های مربوط به خانه های بهداشت جدید این برنامه 

آموزش 

 سالمت

 اسفند ماه 
 - 

10 
آموزش  ارسال فرمها به مركز بهداشتي و خانه بهداشت

 سالمت

 اسفند ماه 
 - 

11 
آموزش متکي برشواهد به مركز بهداشتي و خانهه  جدول گانت ارسال 

 بهداشت

آموزش 

 سالمت

 اسفند ماه 
 

تکمیل 

 جدول 

12 
آموزش كاردان در جمع آوری آمار و نظارت بر برنامه آمهوزش متکهي 

 برشواهد

آموزش 

 سالمت

 در طول سال 
 نظارت 

 

 

 

 

 

 
 



S2 نه های بهداشت و پایگاههای بهداشتیتوسعه نظام نياز سنجی آموزشی در خا 

O2 
 98سال تا پایان پایگاههای بهداشتي  %100تعیین نیاز آموزشي در 

A 

 کدفعالیت

 شرح فعاليت
 نحوه پایش برآورد هزینه زمان مسئول پيگيری

2-3-1 انتخاب پایگاههای بهداشتي براساس معیار های اعالم شده از استان   

شتي مرتبط با آنها  در خصوص اصول و كاردانهای بهدا %100آموزش 

فنون نیاز سنجي ، اولویت بندی مشکالت آموزشي و شیوه تکمیل 

 فرمهای نیاز سنجي

کميته آموزش 

مبتنی بر شواهد 

 شهرستان

 پی گيری  فروردین

2-3-2 تعیین اولویت های آموزشي پایگاههای بهداشتي انتخاب شده توسط تیم  

ي و ارسال فرمهای نیاز سنجي به مركز نیاز سنجي مركز بهداشتي درمان

 بهداشت شهرستان

آموزش سالمت 

مرکز بهداشت 

 شهرستان

 پی گيری  فروردین 

2-3-3 تجزیه و تحلیل فرمهای ارسالي از سوی مراكز بهداشتي درماني و ارائه  

 پس خوراند به ایشان و نیز به مركزبهداشت استان 

آموزش سالمت 

مرکز بهداشت 

 شهرستان

 پی گيری  فروردین

 
 

  

 عنوان شاخص 

 شاخص 

 

منبع جمع آوری  فرمول شاخص 

 اطالعات 

دوره محاسبه 

 شاخص 

 ارزشیابي  پایش 

درصد مدیران مراكز آموزش دیده 

در زمینه نیاز سنجي آموزشي و 

 اولویت بندی مشکالت 

ي نعداد مدیران مراكز آموزش دیده در زمینه ارزشیاب  

 *100 

 ان مراكز بهداشتتعداد كل مدیر

 یکساله   چک لیست آگاهي 

درصد كارشناسان آموزش دیده در 

زمینه نیاز سنجي آموزشي و 

 اولویت بندی مشکالت

ي نعداد مدیران مراكز آموزش دیده در زمینه ارزشیاب  

 *100 

 تعداد كل مدیران مراكز بهداشت

 یکساله  چک لیست آگاهي 

درصد كاردانان آموزش دیده در 

ه نیاز سنجي آموزشي و زمین

 اولویت بندی مشکالت

ي نعداد مدیران مراكز آموزش دیده در زمینه ارزشیاب  

 *100 

 تعداد كل مدیران مراكز بهداشي

 یکساله  چک لیست آگاهي 

درصد بهورزان آموزش دیده در 

زمینه نیاز سنجي آموزشي و 

 اولویت بندی مشکالت

ي زمینه ارزشیاب نعداد مدیران مراكز آموزش دیده در  

 *100 

 تعداد كل مدیران مراكز بهداشت

 یکساله  چک لیست اگاهي 

درصد خانه های بهداشتي كه نیاز 

سنجي آموزشي در آنها  انجام 

 شده 

نعداد خانه های بهداشت كه ارزشیابي درآنها انجام   

 100*   شده

 تعداد كل خانه های بهداشت

گزارش ارسالي  از 

 شهرستانها

  یکساله

درصد پایگاههای بهداشتي كه نیاز 

سنجي آموزشي در آنها  انجام 

 شده 

نعداد پایگاههای بهداشتي كه ارزشیابي درآنها انجام   

 100*   شده

 تعداد كل پایگاههای بهداشتي

گزارش ارسالي  از 

 شهرستانها

 یکساله 

متوسط نمره آگاهي و رفتار 

به  بهداشتي افراد آموزش دیده 

 ع تفکیک موضو

متوسط نمره كسب شده حاصل از پرسشگری افراد   

 آموزش دیده جامعه

 یکساله  گزارش 

 


