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مقدمه
آموزش سالمت با هدف ترغيب مردم به اينكه بخواهند سالم باشند ,بدانند چگونه سالم بمانند ،بررا فظر
سالمت فرد و اجتماعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك كنند جزء الينظك سيستم ارايه خردما
بهداشتي به شمار ميرود.
آموزش سالمت به منظور تحقق اين اهداف و توانا ساختن مردم در يادگير و به كار بردن مهرار هرا بررا
ارتقا سالمت نياز به تشويق مردم به مشاركت در برنامهريز و اجرا مراقبتها بهداشتي اوليه ،توجره و
درك صحيح از فرهنگ جوامع ،شيوه زندگي و مهار ها زندگي آنها ،برقرار ارتباط خرو برا مرردم كره
تبادل اطالعا و افكار را به طور واضح و روشن ميسر سازد و انتخا مناسربتررين تكنولرو آموزشري در
برنامهها ارتقا سالمت دارد.
عرصه آموزش سالمت مستلزم بهكارگير انواع مختلف رسانهها و روشها آموزشي است .هر چه رسانه و يا
روش به درستي انتخا و تهيه شود ،امر ياددهي و يادگير با سهولت بيشتر انجام ميشود..
لذا با توجه به اهميت تاثير كاربرد رسانهها و روشها آموزشي در ميزان يادگير مخاطبين نياز است با
يك برنامهريز دقيق و نظار بر توليد رسانهها ،رسانههايي استاندارد و با اثر بخشي بيشتر تهيه ،توليد و
توزيع گردند.
از اينرو كميته هماهنگي ارتباطا و آموزش سالمت در سطح معاونت سالمت وزار بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي از سال  6831با فضور نمايندگان منتخب مراكز ،دفاتر و ادارا تابعه معاونت سالمت با
هدف كلي ارتقا كمي و كيظي كليه فعاليتها و مداخال آموزشي تشكيل گرديد.
در سال  6833مجددا اين كميته با عنوان كميته هماهنگي برنامهها و مداخال آموزش و ارتقا سالمت با
ریاست محترم معاونت بهداشت و دبیری مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای سالمت افيا و اعضا آن
با ابالغ رسمي معاونت بهداشت انتخا شدند.
همچنين در فروردين ماه سال  6836در جلسه شورا مديران ،چاپ و تجديد چاپ كتا با تاييدكميته و
نيز چاپ هر گونه پوستر ،پمظلت ...،صرفا پس از تاييد فني دفتر آموزش و ارتقا سالمت مصو شد.
بر اساس شرح وظايف كميته فوق بررسي كيظيت رسانهها آموزشي در دست توليد مراكز ،دفاتر و ادارا بر
اساس شيوه نامه مصو

در مرفله پيش توليد از مهم ترين فعاليتها آن است كه در زير کمیته فنی

تولید رسانهها آن بررسي ميگردد.
در اين زمينه كليه رسانهها آموزشي تهيه شده در سطح معاونت بهداشت قبل از توليد جهت بررسي به اين
كميته ارجاع و در صور تاييد، ،مجوز انتشار صادر ميگردد .ضمن آنكه با هماهنگي معراون امرور عمرومي
معاونت بهداشت مقرر است اقدام مراكز ،دفاتر و ادارا تابعه جهت چاپ رسانه و تاييد سند هزينه مربوطه با
نظر دبير كميته هماهنگي برنامهها و مداخال آموزش و ارتقا سالمت صور گيرد.
محل تشكيل كميته
محل دبيرخانه كميته (دفتر آموزش وارتقا سالمت) است.
نمودار فرايند بررسي رسانهها در مرفله پيش توليد در كميته فني توليد رسانه در صظحه بعد آمده است.
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گردش كاركميته فنی توليد رسانه در معاونت بهداشت

ارسال نسخه الكترونيك رسانه به دبيرخانه کميته (آموزش سالمت)
از طریق شبكه داخلي (آتلوك) و تكميل فرم شماره ( )1شناسنامه رسانه فرم شماره( )2فرایند پيش رسانه

ارجاع رسانه به داوران رسانه در دفتر از طریق شبكه داخلي (آتلوك)
(آموزش وارتقای سالمت)
تكميل فرم شماره ( )8ارزيابي رسانه از ديدگاه داوران از
طريق شبكه داخلي (آتلوك) توسط اعضا داوران در
كميته در مد فداكثر يك هظته

جمع بند امتيازها داده شده برا رسانه در
دبيرخانه

خير

كسب فداقل امتياز الزم جهت
طرح رسانه در كميته فني
بلي
طرح در كميته فني توليد رسانه و تصميم گير

خير

خير
عدم تاييد
رسانه

اعالم پيشنهاد اصالفي

در پس خوراند

تاييد رسانه
بلي

بلي

اعالم تاييديه به امور عمومي
فهت صدور مجوز توليد

بازنگر رسانه توسط طراح آن
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شيوه نامه فعاليت كميته فنی توليد رسانههای آموزشی حوزه معاونت بهداشت

ساختار كميته فنی
كميته فني توليد رسانه به عنوان زير كميته هماهنگي برنامهها و مداخال آموزش و ارتقا سالمت اسرت و
دبيرخانه آن در دفتر آموزش و ارتقا سالمت معاونت بهداشت است.
اعضای منتخب كميته فنی توليد رسانه شامل:
نماينده وافد درخواست كننده توليد رسانه
،نماينده وافدها فني مرتبط با موضوع رسانه
كارشناس آموزش سالمت
يك نظر طراح
داوران تخصصي در صور نياز
و دبير نماينده دفتر آموزش وارتقا سالمت
نمايندگان منتخب مراكز ،دفاتر و ادارا فوزه معاونت بهداشت و در صور نياز كارشناسان توانمند خارج از
فوزه
ابالغ عضويت اعضا به مد يك سال توسط معاون بهداشت صادر ميگردد.
زمان برگزاری جلسات كميته
برفسب نياز و بر فسب ضرور و از طريق دبير كميته به اعضا اعالم ميگردد.
جلسا كميته با فضور نصف به عالوه يك اعضا رسميت خواهد يافت .پيشنهادا برا نظرر اكثريرت اعضرا
فاضر در جلسه تصويب خواهد شد.

وظايف و مقررات
كميته وظيظه نظار بر توليد رسانهها آموزشي در سطح معاونت بهداشت را به عهرده
دارد.
انتشار كليه رسانهها و نشريا اعم از پمظلت ،پوستر ،لوح فشرده ،كتا و كتابچه تأليظي
يا ترجمه ا  ،فيلم ،انيميشن ،تيزر ،كليپ در سطح معاونت بهداشت بايد با تاييد كميته
فني توليد رسانه باشد.
كليه درخواستها توليد رسانه در مرفله پيش توليد از طريق ارسال نسخه الكترونيك
رسانه توسط رئيس مركز و يا مديركل دفاتر معاونت بهداشت برا ارزيابي در كميته به
مدير كل دفتر آموزش وارتقا سالمت صور ميگيرد.
در رابطه با ساير رسانهها از جمله :فيلم ،تيزر ،انيميشن ،كليپ سرناريو مربوطره بايرد
طي نامها رسمي از سو مدير كل دفترمذكورجهت بررسي به كميته فني توليد رسانه
ارائه گردد.
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كميته تنها به رسانههايي مجوز توليد خواهد داد كه موضوع آنها منطبق با اولويرتهرا
تعيين شده توسط وافد ذيرربط در معاونرت بهداشرت باشرد ).اولويرتهرا آموزشري
سالمت وافدها تابعه معاونت بهداشت هرساله در كميته هماهنگي تعيين ميگردد).
ارزيابي محتوا علمي رسانه توسط داوران مربوطه در كميته انجام ميشود.
تبصره  :6منظور از داوران ،كارشناسان ادارا  ،دفاتر و مراكز فوزه معاونرت بهداشرت ،و اعضراء
هيئت علمي است.
تبصره  :2در رابطه با چاپ كتا  ،ارزيابي سه كارشناس الزامي است.
 .6پس از اخذ نظريه علمي ،رسانه از لحاظ تكنيكي (با توجه به استانداردها تهيره شرده)
در دفتر آموزش وارتقا سالمت مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .2پس از دريافت نظرا علمي و تكنيكي ،رسانه قابل طرح در كميتره فنري توليرد رسرانه
خواهد شد.
 .8رسانههايي در جلسه كميته فني توليد رسانه مطرح مي شوند كه:
الف -فرمها زير برا آن ها در پرتال تكميل شده و همراه نسخه الكترونيك رسانه بره دبيرخانره
كميته ارسال شده باشد.
فرم شماره (6شناسنامه مربوط به رسانهها آموزشي)
فرم شماره (2گزارش اجرا فرايندها پيش رسانه)
فرم شماره( 8تحت عنوان پيش آزمون مواد آموزشي از ديدگاه گروه هدف منتخب)
 فداقل امتياز ارزيابي علمي( 83از  )54را بدست آورده باشند.فرم شماره( )5فرم ارزيابي رسانه از ديدگاه داوران
شيوه نامه توليد رسانهها و مواد آموزشی در معاونت بهداشت
 -6رسانههايي كه تهيه كننده قصد توليد در سرطح انبروه(بيش از6333عردد) آن را دارد بايرد
تائيديه كميته فني توليد رسانه را دارا باشند.
تجديد چاپ رسانه در مقياس وسيع نيز بايد به تاييد زير كميته فني توليد رسانه برسد.
-2
 -8در مورد رسانههايي كه براساس مصوبه كميته نياز به برازنگر دارنرد ،الزم اسرت پرس از
اصالح توسط طراح به دبيرخانه عود داده شوند .تاييد نهايي رسانه به عهده دبير زير كميته فني
توليد رسانه است.
تبصره :در صورتي كه اصالفا پيشنهاد كميته جزئي باشد تاييد دبير كميته كظايت كررده و در
صور نياز به اصالفا ساختار  ،طرح مجدد رسانه در زير كميته الزامي باشد .تصميم گير در
اين خصوص به عهده اعضا زير كميته است.
 -5رسانها كه مورد تاييد زير كميته فني توليد رسانه قرار ميگيرد فداكثر تا يك سال پرس
از تاريخ تصويب بايد انتشار يابد ،در غير اينصور مجوز مجدد كميته برا انتشار آن الزامي است.
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 -4موضوع رسانه بايد منطبق با نيازها آموزشي اولويت دار اداره ذيربط باشد.
 -1موضوع رسانه بايد در راستا شرح وظايف اداره تهيه كننده رسانه باشد.
تبصره :در موارد كه موضوع رسانه در ارتباط با شرح وظايف ديگرر ادارا فنري باشرد توجره بره
نكا زير ضرور است:
الف -قبل از ارسال رسانه به دبيرخانه كميته فني توليرد رسرانه الزم اسرت برا اداره فنري مربوطره
هماهنگي شود تا از همخواني موضوع رسانه با اولويتها آن وافد اطمينان فاصل گردد.
 ضرور تهيه اينگونه رسانهها بايد به تاييد رئيس كميته فني توليد رسرانه (معاونرت محتررمبهداشت) برسد.
 -7در مورد رسانههايي كه با تيرا كمتر از  6333نسخه و به صور زيراكس تهيه ميشوند،
مجوز كميته ضرورتي ندارد.
 -3سند هزينه تهيه و چاپ رسانه بايد به تاييد دبير كميته فني توليد رسرانه برسرد در غيرر ايرن
صور قابل پرداخت نخواهد بود.
رسانههايي در كميته فني توليد رسانه مورد بررسي قرار خواهند گرفت كه:
الف فرم شناسنامه آنها به طور دقيق و كامل تكميل شده باشد.
نام تهيه كننده يا تهيه كنندگان اصلي در آن قيد شده باشد( .درج اسامي افراد كه در تهيه
رسانه نقش موثر نداشته اند تحت عناويني مانند "با مشاركت"" ،تحت نظار " و ...به هيچ نحرو
مجاز نيست) .در صورتي كه آوردن اسامي توليدكنندگان در رسانه به شكل اصلي آن صردمه بزنرد
(مثل پوستر) نياز به درج اسامي توليدكننده يا توليدكنندگان رو آن نيست.
 -66گواهي توليد رسانه از طرف كميته فني توليرد رسرانه بررا توليدكننرده يرا توليدكننردگان
رسانههايي كه مورد تاييد قرار گرفته صادر ميشود .اين گواهي مالك اعطا امتيازا مربروط بره
توليدكنندگان است.
 -62محدوديت اعطا گواهي برا تهيه كنندگان يك رسانه به شرح زير است:




پوستر ،پمظلت و كتابچه فداكثر  8نظر
كتا تاليظي به ازا هر  43صظحه فداكثر  2نظر
كتا ترجمه به ازا هر  83صظحه فداكثر  6نظر

در مورد افراد بيش از تعداد فوق كميته تصميم خواهد گرفت.

 -68در خصوص جزوا  ،كتابچه وكتب تاليظي و ترجمها  ،اسامي افرراد كره از جنبره علمري و
محتو در تهيه آن شركت داشتهاند مثل مولف،گردآورنده و ويراستار رو جلد درج شود .از بكرار
بردن اسامي ساير افراد ،مثل افراد كه در تداركا تهيه نقش داشتهاند پرهيز شود .از ايرن افرراد
ميتوان در صظحه اول يا در مقدمه تشكر نمود.
 -65در خصوص كتا ها ترجمها :
الف-كتا بايد تاكنون ترجمه نشده باشد و داليل كافي جهت ترجمه آن به شورا ارايه گردد.
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 قبل از ترجمه ضرور ترجمه بايد به تاييد كميته برسد.پ -مترجمين از لحاظ علمي همطراز باشند.
 ترجمه زير نظر مورد قبول نيست. -64برا تصويب لوح ها فشرده (  ) CDفرآيند مشابه فرايند بررسي و تاييد كتا بايرد انجرام
شود.
 -61در تهيه محتوا رسانهها بايد از منابع علمي معتبر و جديد استظاده شود .استظاده از منرابعي
مثل دستورالعملها كشور و مجال غير معتبر بايد فتي االمكان محدود گردد .ذكر منابع بايد
برطبق الگو ونكوور باشد(.اسم فاميل نويسنده ،فرف اول اسم كوچك ،عنروان كترا يرا مقالره،
شماره چاپ ،محل انتشار ،ناشر ،سال انتشار ،شماره جلد ،صظحا مورد استظاده)
 -67رو رسانهها توليد شده آرم معاونت بهداشت ،وزار بايد ذكر گردد.
 -63برا تجديد چاپ رسانه ،ميزان مقبوليت ،جذابيت ،مظيد بودن ،فساسيت زايي ،نقاط ضعف و
نقاط قو آن بايد بهوسيله پرسشنامه در فجم نمونه مناسب مورد بررسي و تحليل قرار گرفتره و
به كميته منعكس گردد.
 -63تجديد چاپ رسانههايي كه از طرف اداره مربوطه تهيه ميشوند مجاز بوده و رو آن عبار
"چاپ مجدد" ذكر ميشود .برا اينگونه رسانهها گواهي تهيه و توليد صادر نخواهد شد.
 -23در موارد ضرور مثل بروز اپيدميها و يا باليا با نظر موافق و تاييد افراد زير مجوز انتشار
رسانه صادر ميگردد :رئيس اداره مربوطه ،رئيس كميته و دبيركميته فني توليد رسانه.
 -26در مورد مناسبتهايي كه شعار مربوط به آنها دير اعالم ميگردد با نظر دبير كميته ميتوان
بدون تشكيل جلسه رسانه پيشنهاد را در معرض قضاو اعضا كميته قرار داد و پس از كسرب
نظرا آنها و اعمال اصالفا پيشنهاد فرآيند مربوطه را تسريع نمود.
 -22تامين اعتبار مالي جهت توليد رسانه به عهده اداره توليد كننده رسانه مربوطه است.
 -28در خصوص رسانههايي كه با فمايت بخش خصوصي تهيه ميشوند ،مجوزها ضرور وافد
خصوصي مزبور بايد همراه رسانه ارسال گردد .در مورد وافدها توليدكننده محصوال خروراكي،
آشاميدني ،بهداشتي و غيره كه محصوال توليد آنها در ارتباط مستقيم با سالمتي مردم اسرت،
محصول آنها بايد توسط يكي از وافدها زير مجموعه (معاونت غذا و دارو) به تائيد رسيده باشد
 -25قبل از تهيه رسانه آموزشي موارد زير بايد رعايت گردد:
)25-6گزارش ضرور تهيه رسانه .انجام نيازسنجي و بررسي وضعيت موجرود .ايرن مرفلره خرود
شامل بررسي وسعت (شيوع /بروز) مشكل مرتبط با سالمت ،بررسي اهميرت آن و جمعيرت تحرت
تاثير مشكل است.
 )25-2تدوين اهداف آموزشي .اهداف بايد واقع بينانره و اختصاصري باشرند و براسراس مشركال
مرتبط با سالمت اولويت بند شوند.
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 )25-8شناسايي مخاطبين .خصوصيا فرهنگي ،دموگرافيك ،رفتار و روان شرناختي مخاطبران
بايد مورد شناسايي قرار گيرند.
 )25-5انتخا رسانه بايد بر مبنا بررسي ضرور رسانه ،تناسب نوع رسانه با اهداف آموزشي ،با
طبيعت پيام ،با خصوصيا مخاطبان و برا بودجره و منرابع موجرود صرور گيررد( .دسرتورالعمل
شماره)6
 -24قبل از توليد نهائي رسانه ،بهويژه در مورد انواع نوشتار  ،محتوا و ساختار رسرانه بايرد پريش
آزمون شوند .در اين مرفله وضوح و روشني پيام و اهميت درك آن توسط مخاطب مرورد بررسري
قرار مي گيرد .الزم است مستندا مربوط به پيش آزمون برا كميته كميتره فنري توليرد رسرانه
ارسال شود( .دستورالعمل شماره )2
 -21رسانه پس از انتشار بايد مورد ارزيابي قرار گيرد .در اين ارزيابي ،دستيابي به اهداف آموزشي و تاثير بر
مخاطبان بايد مورد بررسي قرار گيرد.
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دستورالعمل شماره : 1
اجرای فرآيند پيش رسانه

این فرایند شامل  4مرحله است که از بخشهای زیر تشكيل شده است .قبل از تهيه رسانه این مراحل باید اجرا شود.
 -1بررسي وضع موجود (نيازسنجي) :

در این مرحله :
 ميزان شيوع و ميزان بروز مشكل مرتبط با سالمت در جامعه انددازه ييدری شدده و بده انددميك یدا
اپيدميك بودن مشكل مرتبط با سالمت در منطقه موردنظر توجه مي شود( .بررسي وسعت)
 اهميت مشكل مرتبط با سالمت شامل بار بيماری  ,ميزان مرگ ومير  ,ميزان درييری جمعيت فعال
جامعه بررسي مي شود.
 ویژيي های جمعيت مرتبط با مشكل یا مخاطب بررسي مي شود .این ویژييهدا شدامل پراکندديي
جغرافيایي ,خصوصيات ژنتيكي خاص  ,ميزان مهاجرت  ,مرگ ومير  ,مواليد و همچنين خصوصديات
دمويرافيك فرهنگي و قوميتي جمعيت است.
 -2تدوين اهداف آموزشي :

اهداف آموزشي انتخاب شده باید :
 دور از ذهن و دور از دسترس نباشد  ,واقع بينانه باشد .با قابليتهای آموزش سالمت موجود متناسب
باشد .با قابليتهای مخاطبان تناسب داشته باشد.
 اختصاصي باشند( .براساس شاخصهای دمويرافيك مخاطبان  ,تعيين نوع تغيير و مدت زمدان الزم
جهت ایجاد آن تعيين شوند).
 قابل اندازه ييری باشند.
 براساس اهميت اولویت بندی شوند.
 -3شناسايي مخاطبان :

شناخت مخاطب در رابطه با :
 خصوصيات فرهنگي
 خصوصيات دمويرافيك مانند سن  ,جنس  ,شغل  ,سطح سواد
 خصوصيات رفتاری  -روانشناختي شامل عادات و رفتار  ,نگرش و دانش
 نيازهای آموزشي
 -4انتخاب رسانه :

انتخاب نوع رسانه با توجه به :
 ضرورت تهيه رسانه جدید
 تناسب نوع رسانه با اهداف آموزشي
 تناسب نوع رسانه با طبيعت پيام
 تناسب نوع رسانه با خصوصيات مخاطبين
 تناسب رسانه با بودجه و منابع موجود
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دستورالعمل شماره : 2
اجرای فرآيند پيش آزمون رسانه
پس از تهيه طرح اوليه رسانههای چاپي  ،قبل از چاپ و انتشار آن در سطح وسيع ،الزم است پيام را با يدروه هددف
مورد نظر پيش آزمون نموده .در پيش آزمون محتوای پيام و نحوه ارائه آن سنجيده مي شود .هدف از انجام پيش آزمون
تعيين قابل درك بودن پيام برای يروه هدف  ،تطابق و تناسب پيام ها با فرهنگ يروه هدف  ،مدرتبط بدودن و واقعدي
بودن پيامها از دیدياه مخاطبان است.
روشهای اصلی پيش آزمون :

پيش آزمون رسانه را ميتوان با استفاده از بحث يروهي یا مصاحبه عميق انجام داد.
تعداد افراد شرکت کننده در پيش آزمون :
بستگي به پيچيديي یامشكل بودن پيام دارد  .معموالً انجام پيش آزمون بدا  11 – 22نفدر اطالعدات کدافي را بده مدا
ميدهد تا بتوان بر اساس آن تصميم ييری منطقي نمود.
 2-3بحث يروهي برای بررسي طرح اوليه
در بحث يروهي :
 4-1بحث يروهي برای بررسي طرح نهایي
برای مصاحبه انفرادی عميق  12 :نفر برای بازنگری اوليه وثانویه طرح اوليه
 11 – 22نفر جهت طرح نهایي
سواالتي که در مرحله پيش آزمون مي تواند پرسيده شود:
 فكر مي کنيد نكته اصلي ارائه شده چيست ؟
 از شما خواسته شده چه کاری انجام دهيد ؟
 به نظر شما چه بخشي مبهم یا نامفهوم است ؟
 چه چيزی سبب جذابتر شدن رسانه ميشود؟
 به من بگوئيد این طرح يرافيكي چه چيزی را نشان ميدهد ؟
 چه عاملي احتمال خواندن این اطالعات راتوسط خانواده  ،دوستان یا همسایگان شما بيشتر ميسازد ؟
نكاتي كه در انجام پيش آزمون بايد به آن توجه نمود :

فرآیند پيش آزمون از زماني که مواد بسيار خاماند باید شروع شود.
جهت بازنگری مناسب  ،نتایج هر مرحله پيش آزمون باید تحليل  ،ترکيب و آناليز يردد.
فرایند باید آنقدر ادامه یابد تا تقریباً  02درصد از شرکت کننديان:
 آن چه که انتظار ميرود را در عكس ها مشاهده کنند.
 آن چه که انتظار مي رود را از نوشته ها درك نمایند .
 هيچ پيشنهادی برای تعيير نداشته باشند.
عكس ها در موارد چاپي باید ابتدا بدون نوشته و سپس با نوشته پيش آزمون شوند.
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محل و زمان مالقات برای پيش آزمون باید از نظر شرکت کننديان مناسب باشد .
افرادی که پيش آزمون را انجام مي دهند باید در مورد نكات زیر مهارت داشته باشند:
 از جواب های افراد حمایت کنند  ،آنها را تشویق به صحبت آزادانه نمایند .
 سواالت خاصي را در مورد کلمات ،تصاویر پيام ها مطرح کنند .
 پيشنهاداتي را در خواست نمایند که موجب بهبود پيام یا تصویر يردد( .فرم شماره )3
بعد از هر جلسه افراد مسئول پيش آزمون باید اطالعات کليدی را در مورد شرکت کننديان و عكس العملهای آنها
ثبت نمایند،
يزارش باید شامل موارد زیر باشد:
 فهرستي ازخصوصيات مهم شرکت کننديان یا يروه (سن  ،جنس  ،شغل  ،تحصيالت و )... نوع پيام پيش آزمون شده ( صفحه ای از یك پمفلت  ،پوستر ) خالصهای در مورد این که شرکت کننده یا شرکت کننديان در خصوص کلمات یا تصاویر چه فكر ميکنند. خالصهای در مورد این که شرکت کننده یا شرکت کننديان در مورد پيام  ،نوشته یا عكسها چه احساسي دارند. خالصهای در مورد این که شرکت کننده یا شرکت کننديان فكر ميکنند چه چيزهایي باید تغيير کند و چگونده بایددتغيير نماید.
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فرم شماره :1

شناسنامه مربوط به رسانههای آموزشی
الف – مشخصات تهيه كننده رسانه :

رشته تحصيلي:

نام و نام خانوادگي:

محل كار  :مرکز بهداشت استان  شبكه بهداشت و درمان شهرستان:
واحد :
ب – مشخصات رسانه :

 -1نوع رسانه :پوستر  پمفلت 
فيلم و تيزر 

کتاب (ترجمه )

کتابچه 

چارت 

نمودار

کتاب (تاليف )

انواع دیگر:
 -2موضوع :
 -3پيام يا پيامهاي اساسي مورد نظر رسانه:

 -3گروه هدف رسانه :
کل جامعه

يروه خاصي از جامعه 

نام ببرید:

 - 4علت توليد رسانه ( بهطور اختصاصي ذكر شود ):

 - 5منبع علمي رسانه (نام نويسنده ،نام كتاب يا مقاله :سال انتشار ،محل انتشار )
(درصورت كمبود جا از پشت برگه استفاده شود).
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مقاله 

 -6منبع تامين اعتبار براي انتشار رسانه و ميزان آن مشخص شد ه 

مشخص نشده 

در صورت مشخص بودن ذکر شود.

 -7تيراژ مورد نظر رسانه :
 -8مكانهاي مورد نظر جهت استفاده از رسانه:
امضاء مدير واحد /شبكه شهرستان

اين قسمت توسط دبير كميته انتشارات تكميل مي گرددکد:
تاریخ دریافت رسانه :
تاریخ بررسي :
نظر نهایي :

13

بسمه تعالی

فرم شماره :2
فرم ارزيابی رسانه از ديدگاه كارشناس علمی
تاريخ:
جناب آقاي /سركار خانم
با سالم و احترام
به پيوست

خدمتتان تقدديم مد ررددخخواشمددند

تحت عنوان

است ارزياب خود را با استفاده از راشنداي زير ممخص ندائيد و در عرض

روز پاسخ را عودت فرمائيدخ

رروه شدف:
از جنابعال سپاسگزارمخ
(دبير كميته انتشارات مركز بهداشت استان)

خيل كم
1

كم
2

متوسط
3

زياد
4
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خيل زياد
5

ادامه
رديف

1
2
3

امتياز

موضوع

جنبههای مثبت رسانه

ميزان مطابقت موضوع با نياز های مخاطبين
جدید بودن و تكراری نبودن مطالب برای
مخاطبين
ميزان مطابقت مطالب با یافته های علمي
ميزان قابل استفاده بودن رسانه برای

4

مخاطبين

1

ميزان کاربردی بودن مطالب برای مخاطبين

6

ميزان جذابيت رسانه برای مخاطبين

7

ميزان تاثيريذاری رسانه بر مخاطبين

8

ميزان همخواني مطالب با فرهنگ مخاطبين

0

ميزان خالقيت و نوآوری در تهيه رسانه

نارساي شاي اين رسانه

جمع امتيازات:

15

فرم شماره :3
ارزشيابی مواد نوشتاری از ديدگاه گروه هدف منتخب

مكان پرسشگری :
جنس :

زن

مرد

سن:
سطح تحصيالت:

در حد خواندن و نوشتن
دیپلم

راهنمایي

ابتدایي
تحصيالت عاليه

شغل :
خيلی زياد

رديف

موضوع

1

آیا مطالب ارائه شده در این رسانه برای شما قابل فهم است؟

3

آیا تصاویر ارائه شده با مطلب ارائه شده هماهنگ است؟

4

آیا به نظر شما این رسانه .به زیبایي طراحي شده است؟

1

آیا حوصله کردید تا پایان مطلب را بخوانيد؟

6

آیا محتوای مطالب به حد کافي شما را حساس کرده است ؟

7

آیا مطالب ارائه شده باعث تشویق شما برای یادييری بيشدتر

زياد

بی تفاوت

كم

خيلی كم

شده است؟
8

آیا دیدن ( خواندن) این رسانه برای شما مفيد بوده است؟

0

آیا استفاده از این روش را برای اطالع رساني قبول دارید؟
آنچه در این متن بيشتر از همه توجه شما را جلب کرده جيست؟
......................................................................................................................................................................................................................................................................

پيشنهاد شما برای بهتر شدن این  ........................چيست؟
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
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نكات مطرح در ارزيابی رسانههای آموزشی
نكات مطرح در ارزيابی پمفلت

 -1مطالب با شرائط محلي منطبق باشد .
 -2تصاویر با شرائط محلي منطبق باشد .
 -3تصاویر ارائه شده جالب باشد .
 -4رنگهای جذاب داشته باشد.
 -1مطالب با زباني ساده و قابل فهم ارائه شده باشد .
 -6پيام ها کوتاه باشد.
 -7پيام ها باموضوع مرتبط باشد.
 -8پيام ها تا حد امكان به صورت مثبت ارائه شده باشد.
 -0با ارائه سوال هایي در متن و استفاده از ضمير اول شخص جمع مخاطب را بيشتر دريير نماید.
 -12از لحاظ صفحه آرایي و طراحي شرایط مناسبي داشته باشد.
 -11در صفحه روی جلد ،نام و نشان سازمان متبوعه،عنوان ،تصویر متناسدب بدا موضدوع (درصدورت لدزوم)،ندام
فرد،واحد یا مرکز تهيه کننده پمفلت وتاریخ انتشار ذکر شده باشد  .يروه هددف هدر پمفلدت بهتدر اسدت قيدد
شود.سال انتشار در صورت نياز قيد شده باشد.
 -12نام تهيه کننده (تهيه کننديان ) پمفلت در صفحه روی جلد و یا صفحه آخر به يونه ای که مشخص باشد ذکر
شده باشد.
 -13در صفحه پشت جلد نشاني و شماره تماس جهت کسب اطالعات بيشتر قيد شده باشد.
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نكات مطرح در ارزيابی پوستر ( ويژگی  ,شعار  ,تصوير  ,محتوا  ,گوينده پيام )

توجه به نكات زیر به پربارتر شدن پوستر کمك ميكند ضمن آنكه ممكن است در یك پوستر تمامي آنها رعایت نشود .
 1ابعاد مناسب پوستر  62 × 02سانتي متر است .
 -2تعداد رنگهای مورد استفاده حداقل  2رنگ و حداکثر  4رنگ باشد .
 3در زمينه پوستر از رنگ سفيد استفاده شده باشد .
 4برای افزایش کار آیي و تاثير پوستر از رنگهای متضاد و تند در کنار یكدیگر استفاده شده باشد .
 1پوستر تنها یك شعار داشته باشد .
6

شعار پوستر حتي االمكان کوتاه و به اندازه کافي درشت باشد تا به سهولت و سدرعت بتدوان آن را دید(.حدداکثر 8

کلمه)
 7شعار پوستر به يونه ای باشد که سبب جلب توجه مخاطب شده و او را متوقف سازد .
 8شعار پوستر پر معني باشد و با حداقل کلمات  ,حداکثر انتقال پيام و به خاطر سپردن نكات کليدی را ممكن سازد.
 0تصویر پوستر باید کامالً واضح باشد .
 12پيام تصویری با پيام نوشتاری مطابقت داشته باشد .
 -11پيام و محتوای پوستر با فرهنگ جامعه همخواني داشته باشد.
 12تصویر بگونه ای باشد که سبب جلب توجه مخاطب شده و او را جذب کند .
 -13تعداد عكسها یا نقاشي ها محدود باشد .
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 14تصاویر پوستر روشن و جذاب باشند .
 -11پس زمينه بكار رفته در پوستر با محتوای آن ارتباط داشته باشد.
 16برای درك بهتر افراد کم سواد از سمبل ها و نمادها در طراحي پوستر استفاده شده باشد .
 17محتوای پوستر باید در مخاطب ایجاد قصد رفتار نماید یا او را جهت اقدام موثر راهنمایي کند.
 18محتوای پوستر با آن مرتبط باشد .
 10از کلمات کم  ,ساده و قابل درك برای مخاطب استفاده شود .
 22مطالب بيش از حد در پوستر ارائه نشده باشد .
 21نام سازمان یا موسسه تهيه کننده پوستر و نماد ( آرم ) آن در پوستر قيد شده باشد .
 22نام تهيه کننده ( تهيه کننديان ) پوستر مي تواند در يوشه پوستر بصورت خيلي ریز ذکر شود.
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نكات مطرح در ارزيابی كتابچه

اهداف آموزشي در هر فصل به تفكيك تعيين شده باشند .
 2جلد کتابچه جذاب و با عنوان مرتبط باشد ( نظر بيننده را جلب کند ) .
 3تعداد صفحات حداقل  12وحداکثر  32صفحه باشد .
 4منابع مشخص شده باشد .
 1محتوا ساده و روان باشد .
 6محتوا برای يروه هدف قابل فهم باشد .
 7جمالت حتي االمكان کوتاه باشد .
 8اطالعات ساده وقابل فهم ارائه شده باشد .
 0محتوا با اهداف آموزشي مرتبط باشد .
 12محتوا برای يروه هدف مناسب باشد .
 -11مطالب خطاب به فرايير تنظيم يردد.
 12از انواع تصاویر مناسب با موضوع استفاده شده باشد .
 13تصاویر ومتن به تفكيك هر صفحه همخواني داشته باشند .
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 14تصاویر ساده و روشن باشند .
 11تصاویر معرف محتوا باشند .
 16تصاویر جالب و جذاب باشند .
 17در تهيه کتابچه برای افراد کم سواد  ,تاکيد اساسي برتصویر پردازی همراه متن های مكمل شده باشد .
18

در تهيه کتابچه برای افراد با سواد  ,تاکيد اساسي بر متن همراه تصویر پردازی های مكمل شده باشد.

 10نام تهيه کننده (تهيه کننديان) کتابچه روی جلد  ،صفحه اول یا صفحه آخر آن به يونه ای که مشدخص باشدد
ذکر يرددخ

21
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*

نكات مطرح در ارزيابی تيزر تلويزيونی

 -1زمانبندی تيزر تلویزیوني مناسب ،بين  12ثانيه تا حداکثر  3دقيقه باشد.
 -2مطالب به صورت ساده و روشن بيان شده باشند.
 -3مطالب بكار رفته در تيزر معتبر باشند.
 -4در انتخاب کلمات پيام تيزر دقت کافي شده باشد.
 -1محتوای تيزر با شرایط فرهنگي جامعه تطابق داشته باشد.
 -6محتوای پيام منافع مطالب را برای مخاطب بيان کند.
 -7محتوای تيزر کاربردی باشد.
 -8تيزر از جذابيت کافي برخوردار باشد.
 -0کيفيت تيزر تلوویزیوني از نظر صدا مطلوب باشد.
-12کيفيت تيزر تلوویزیوني از نظر تصویر مطلوب باشد.
* تيزر تلویزیوني به ترکيبي خالق از صدا ،موسيقي و تصویر يفته مي شود کده در زمداني بسديار کوتداه سدعي در
معرفي پيام آموزشي ،کاال یا خدمتي

داردخ
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نكات مطرح در ارزيابی فيلم آموزشی ويدئويی:

 -1محتوای فيلم آموزشي از دقت برخوردار باشد.
 -2محتوای فيلم از یكپارچگي برخوردار باشد.
 -3محتوای فيلم از عدم تناقض برخوردار باشد.
 -4محتوای فيلم از شفافيت و ساديي الزم برخوردار باشد.
 -1محتوای فيلم آموزشي با زمان فيلم متناسب باشد.
 -6محتوای فيلم برای مخاطب کاربرد داشته باشد.
 -7محتوای فيلم با خصوصيات مخاطبين تطابق داشته باشد.
 -8محتوای فيلم جذاب باشد.
 -0در محتوای فيلم خالقيت و نوآوری بكار رفته باشد.
-12تاریخ،محل توليد و موسسه توليدکننده فيلم آموزشي مشخص شده باشد.
 -11مشخصات کاريردان ،نویسنده و تهيه کننده فيلم آموزشي به همراه تخصص آنها ارایه شده باشد.
 -12فيلم آموزشي اهداف آموزشي خود را برای مخاطب تشریح نموده باشد.
 -13فونت های متني فيلم (نوع اندازه) برای استفاده مخاطب مناسب باشد.
 -14وضوح و شفافيت (کيفيت ) تصویر در فيلم آموزشي مناسب باشد.
 -11يفتار و تصویر همراه و همزمان باشند.
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نكات مطرح در ارزيابی پايگاه اطالع رسانی اينترنت

 -1منابع اطالعات ارائه شده در پایگاه معتبر باشند.
 -2اصل بي طرفي در ارائه اطالعات رعایت شده باشد.
 -3عبارات از نظر امالیي،آیين نامه نگارش صحيح نوشته شده باشند.
 -4رسالت و اهداف پایگاه واضح بيان شده باشد.
 -1محتوا و مطالب ارایه شده در پایگاه با خصوصيات مخاطبين تناسب داشته باشد.
 -6محتوا و مطالب پایگاه برای مخاطبين جذاب باشد.
 -7سازمان/سازمان های بوجود آورنده پایگاه مورد پذیرش مخاطبين باشد.
 -8سازماندهي صفحه اصلي مناسب باشد.
 -0طراحي صفحات شبكه جذاب باشد.
-12اتصاالت ( )Linkپایگاه مناسب باشد.
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نكات مطرح در ارزيابی مولتی مديا

مولتي مدیا به هر يونه استفاده همزمان از چندین رسانه دیداری و شنيداری از جمله متن ،صدا ،تصویر ،عكس و پویانمایي جهت ارائه و انتقال اطالعات
اطالق مييردد .این عبارت در معني خاص خود همان لوح فشرده اطالعاتي است که در رایانههای شخصي با بكارييری سختافزار و نرمافزار مناسدب
امكان استفاده از چندین رسانه را فراهم ميکند.

 -1محتوا از لحاظ علمي صحيح باشد.
 -2مطالب مندرج در رسانه با منابع علمي به روز مطابقت داشته باشد.
 -3متن فاقد غلط های امالیي  ،نگارشي و یا دستور زباني باشد.
 -4مضمون مطالب یكپارچه باشد.
 -1مطالب درج شده در رسانه تناقضي با مطالب دیگر رسانه های در دسترس نداشته باشد
 -6برای تمامي موضوعات تخصصي مثالهای کافي آورده شده باشد.
 -6محتوا برای مخاطب کاربردی باشد.
 -7رسانه برای مخاطب جذابيت دارد.
 -8با نمونه های موجود متفاوت باشد.
 -0در طراحي آن خالقيت به کار رفته شده باشد.
 -12سازمان توليد کننده مورد اعتماد مخاطبين باشد.
 -11شناسنامه رسانه کامل شامل تاریخ ،محل توليد و موسسه توليد کننده ،نویسنديان ،توليد کننديان  ،اريان و
سازمان پشتيبان  ،آدرس پستي ،آدرس پست الكترونيك ،فاکس ،تلفن و  ...باشد.
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 -12فونت های به کار رفته زیبا  ،خوانا و از لحاظ اندازه قلم مناسب باشند.
 -13اصوات بكار رفته واضح  ،دقيق و با کيفيت باشد.
 -14تصاویر ثابت و متحرك واضح ،دقيق و با کيفيت تهيه و بكاريرفته شده باشند.
 -11منبع تهيه رسانه قيد شده باشد.
-16به منظور دستيابي به اطالعات بيشتر و تخصص تر آدرسهایي جهت ارجاع داده شده باشد.
 -17طراحي ييرا باشد.
 -18ترکيب رنگ ها مناسب باشد.
 -10در طراحي صفحات مولتي مدیا ،تناسب بين فضاهای اختصاص یافته به متن ،حاشيه ها ،بخش های تبليغاتي و
آیكونهای ارجاعات مناسب است.
 – 22شكل هر آیكون نمادی از موضوع باشد.
 -21با نياز های آموزشي مخاطب هماهنگ باشد.
 -22قابليت جستجو داشته باشد.
 -23قابليت افزایش امكانات مولتي مدیا از طریق اینترنت یا نرم افزارهای مكمل را دارا باشد.
 -24سير ساده و روان مطالب در هر صفحه و از یك صفحه به صفحه دیگر مناسب است.
 -21قابليت نصب آن آسان و سریع باشد.
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