فرم جمع بندی کارگاه های TOS,TOPو آموزش مردمیSES,PES

ردیف

ٍزارت بْذاشت درهاى ٍ آهَزش پسشکی
داًشگاُ ػلَم پسشکی .............................
شبکِ بْذاشت ٍ درهاى شْرستاى .............................

مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سالمت
ویژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان

موضوع بسته آموزشی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان

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

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

نوع

کارگاه  /جلسه

تعداد کارگاه

تعداد نفرات

TOP 2

کارگاه :

/ /

تربیت هربی

/ /

/ /

کادر بْذاشت ٍ درهاى

/ /

/ /

کارگاه:

/ /

/ /

تربیت هربی

/ /

/ /

داٍعلبیي سالهت ٍ

/ /
تعداد جلسات

3

4

PES

تاریخ روز دوم

/ /

گرٍُ ّای ّوساى

SES

توضیحات

تاریخهای برگزاری کارگاه
تاریخ روز اول

TOS 1

هَضَع بستِ آهَزشی ......................تاریخ تکویل فرم.....................

/ /

تعداد نفرات

جلسات آموزش مردمی

تَسظ :
کادر بْذاشت درهاى
تعداد جلسات

تعداد نفرات

جلسات آموزش مردمی

تَسظ:
داٍعلبیي سالهت ٍ
گرٍُ ّای ّوساى

ًام ٍ ًام خاًَادگی کارشٌاس شْرستاى .................:
اهضاء.

راهنمای تکمیل فرم جمع بندی کارگاه های  TOT,TOS,TOPو جلسات آموزش مردمی SES,PESمدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سالمت( فرم شهرستان)

 -1کارگاُ ّای  TOS=Training of health Staffکارگاُ ّای تربیت هربیاى کادر بْذاشت درهاى هی باشذ.

کارگاُ ّای  TOSحَزُ شبکِ ّای بْذاشت شْرستاى یؼٌی توجيه و  Advocacyساير كارشناسان حوزه ستادي شبکه بهداشت شهرستان). .شبکه بهداشت(TOS
 -2کارگاُ ّای  TOP=Training of Peer educatorsکارگاُ ّای تربیت هربیاى ّوساى ،داٍعلبیي سالهت ادارات ٍ هحالت ٍ ...

کارگاُ ّای  TOPحَزُ شبکِ ّای بْذاشت شْرستاى یؼٌی کارگاُ ّای دٍ رٍزُ بِ هٌظَر تربیت هربی در بیي رابغیي ،هربیاى ّوساى ٍ ....شْرستاى) شبکه بهداشت(TOP
 -3جلسات آهَزش هردهی  SES= Staff to public Education Sessionsجلسات آهَزش هستقین هردهی تَسظ هربی کادر بْذاشت ٍ درهاى.

جلسات آهَزش هردهی  SESحَزُ شبکِ ّای بْذاشت یؼٌی برگساری جلسات آهَزشی بِ صَرت هستقین تَسظ هربی ٍ کارشٌاس شْرستاًی در سازهاًْای بیي بخشی

هاًٌذ  ،هغبَػات هحلی ،آهَزش ٍ پرٍرش شْرستاى ،بْسیستی شْرستاى ً ،واز جوؼِ شْرستاى ٍ ). .....شبکه بهداشت(SES
 -4جلسات آهَزش هردهی  PES= Peer Education Sessionsجلسات آهَزش هستقین هردهی تَسظ رابغیي ادارات ٍ هربیاى ّوساى .

جلسات آهَزش هردهی  PESحَزُ شبکِ ّای بْذاشت یؼٌی برگساری جلسات آهَزشی بِ صَرت هستقین تَسظ داٍعلبیي سالهت ٍ هربیاى ّوساى شْرستاًی در سازهاًْای

هربَعِ  ).شبکه بهداشت (PES

تَجِ

 کارگاُ ّای  TOS,TOPدٍ رٍزُ  ،ترجیحا یک ّفتِ فاصلِ بیي دٍ رٍز ( جْت توریي ٍ آهادگی بیشتر هربیاى برای ارایِ هغالب ) هی باشذ.
 در صَرت بیشتر بَدى تؼذاد گارگاُ ّای  TOP ٍ TOSشْرستاًی  ٍ ،پر شذى قوست تاریخ کارگاُ ّا  ،بقیِ هَارد در قسوت تَضیحات اشارُ شَد.
 فرم ّا تَسظ کارشٌاساى شْرستاًی فرایٌذ هَضَع بستِ آهَزشی هربَعِ ،تکویل ٍ کپی آى در هَػذ هقرر جْت جوغ بٌذی بِ هراجغ باالتر ارسال هی گردد.

