
 توسعه مھارت ھای آموزشی

  توسعه مهارت هاي آموزشی

  مقدمه:

آموزش  .ضمن کنترل خود آمادگی قبول مسئولیتهاي بیشتري را نیز داشته باشند توانمندسازي عبارت است از طراحی و ساخت سازمان به نحوي که افراد
در سازمان توانمند، کارکنان نیروي محرکه اصلی به شمار می روند  .سازمانی استرسیدن به اهداف  موثر یکی از ابزارهاي مهم در توانمندسازي کارکنان براي

  .این کارکنان هستند که با احساس مالکیت، افتخار و مسئولیت افکار خود را خالقانهپیاده می کنند و

  باشد:روههاي هدف زیر میمهارت اساسی به گ 12مهارت از6هدف اصلی در این برنامه توانمندسازي آموزشی کارکنان سیستم درخصوص 

 کارشناسان حوزه ستادي  

 مراقبین سالمت وپزشک خانواده  

  مهارت آموزشی 12مهارت آموزشی از 6جدول برنامه ریزي توانمندسازي کارشناسان در 

  سال اجرا  عنوان مهارت  ردیف

  ٩۶  نیاز سنجی  1

  ٩۶  ارتباط و جلب حمایت همه جانبه  2

فتھ (بعنوان مثال ھوتولید پیامبسیجهاي اطالع رسانی   3

  سالمت)

٩۶  

  ٩۶  رسانه هاي آموزشی  5



  ٩۶  بازاریابی اجتماعی  6
  
  

  : افزایش توانمندي کارکنان نظام سالمت در مهارتهاي آموزشیهدف کلی

  : 96اهداف اختصاصی در سال

  1396کارشناسان ستادي در مهارت بسیج هاي اطالع رسانی و تولید پیام در سال  %100توانمندسازي آموزشی  -1

  1396کارشناسان ستادي در مهارت ارتباط و جلب حمایت همه جانبه در سال  %100توانمندسازي آموزشی  -2

  1396ال کارشناسان ستادي در مهارت نیازسنجی در س %100توانمندسازي آموزشی  -3

  96اهداف اختصاصی در سال 

  1396ها و الگوهاي آموزشی در سال  کارشناسان ستادي در مهارت نظریه %100توانمندسازي آموزشی -1

  1396ر مهارت رسانه هاي آموزشی در سالکارشناسان ستادي د %100توانمندسازي آموزشی -5

  1396اریابی اجتماعی در سال کارشناسان ستادي در مهارت باز %100توانمندسازي آموزشی  --6

  

 فعالیتهاي قابل اجرا:

  برگزاري کارگاه آموزشی نیازسنجی جهت کارکنان حوزه ستادي ومحیطی معاونت بهداشتی-1

 برگزاري کارگاه آموزشی ارتباط و جلب حمایت همه جانبه  وشیوه نوین مشارکتی جهت کارکنان حوزه محیطی ومربیان داوطلبان وسفیران سالمت  -2
  ومراقبین سالمت معاونت بهداشتی وپزشکان خانواده

   ينظارت وپیگیري تهیه پکیج ،جزوات،پمفلت آموزشی مرتبط بابرنامه هاي تقویم بهداشتی توسط واحد هاي ستادي وتوزیع بین مراکزروستایی وشهر -3



  مرتبط با برنامه هاي آموزش وارتقا ء سالمت بهداشتیهماهنگی بامدیران وکارشناسان مسئول وکارشناسان وکاردانهاي ستادي حوزه معاونت -5

و ارسال کلیه آموزشهاي بهداشتی ومراقبتی و کتابچه هاي الکترونیکی نظیر خودمراقبتی در ناخوشی جزعی  "سفیران سالمت جهرم"افتتاح کانال آموزشی -6
  خطر سنجی......... در این کانال-هفته به هفته بارداري–سبک زندگی سالم –
 


