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نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  آموزش منابع انساني: 

متناسب  تمامي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي است كه در چارچوب طرح جامع آموزش، در راستاي

ساختن نگرش، دانش و مهارت اعضا با شغل مورد تصدي به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي فعاليت 

  هاي دانشگاه طراحي و اجرا مي شود.

  واحد آموزش:

مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه كه مسئوليت اجراي مراحل اصلي فرآيند آموزش را به عهده  

  دارد.

  هاي آموزشي : انواع دوره

  انواع دوره هاي آموزشي از ابعاد مختلف از قبيل

  دامنه شمول دوره ها  - ١

 الزام دوره ها   - ٢

  ماهيت دوره ها   - ٣

  محتواي دوره ها  قابل تعريف مي باشند. -٤ 

  ماهيت دوره هاي آموزشي:

در اعضا، ارائه مي گردد. الف) دوره هاي نوآموزي: اين دوره ها با هدف ارائه ي دانش، مهارت و ايجاد بينش جديد 

  اين دوره ها ممكن است در ابتدا يا حين خدمت اجرا شود.

ب) دوره هاي باز آموزي: اين گونه دوره ها در امتداد آموزش هاي قبلي  و براي رفع كاستي هاي دانشي، مهارتي 

  ش اعضا عمل نمايد.و نگرشي اعضا، در حين خدمت ارائه مي گردد و همچنين سعي دارد در رفع كاستي هاي آموز

ج) دوره هاي آماده سازي: به آن دسته از دوره هاي آموزشي اطالق مي گرددكه با هدف آماده كردن اعضا در حين 

خدمت براي پست هاي سرپرستي، مديريتي و مسئوليت هاي جديد يا پست هاي باالتر در آينده و يا مشاغلي كه 

  گردد. نتايج ارزشيابي اعضا توصيه نموده است، ارائه
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  نياز سنجي آموزشي :

  اين فرآيند بر مبناي  تحليل سازماني، شغلي و فردي در پايان سال توسط گروه آموزش صورت مي گيرد.

دوره هاي شغلي و تخصصي جهت طراحي و تدوين تقويم آموزشي ساالنه فرم هاي نياز سنجي آموزشي  -

  كاركنان در اختيار واحد هاي مختلف دانشگاه قرار گيرد.

كليه اعضا پيشنهاد دوره هاي آموزشي خود را با توجه به شناختي كه از ماهيت شغل، توانمنديها و  -

  آموزش هاي قبلي خود دارند، به گروه آموزش اعالم مي نمايد.

اي آموزشي پرسنل خود را با در نظر گرفتن توانمنديهاي مورد مديران كليه واحدها مي بايست نيازه -

  نياز جهت انجام وظايف شغلي حداكثر تا پايان اسفندماه به گروه آموزش اعالم نمايند.

گروه آموزش موظف است ضمن شناسايي نهايي نيازهاي آموزشي پرسنل جهت برنامه ريزي آموزشي  -

  د.اقدام و گزارش به هيات اجرايي ارائه ده

  ارزيابي و اثر بخشي دوره آموزشي:

همچنين مدرس مربوط، فرم ارزيابي طراحي خواهد شد و قبل از آزمون  جهت ارزيابي محتواي دوره ها و

گان قرار گرفته و سپس مورد تجزيه و تحليل آماري و تعيين اثربخشي قرار خواهد در اختيار شركت كنند

  گرفت.

  بودجه و اعتبارات:

موظف است در اعتبارات ساليانه كليه هزينه هاي مرتبط با طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي  دانشگاه

  را پيش بيني نمايد.
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 عنوان دوره رديف

نوع 

 تاريخ پايان تاريخ شروع درس

ساعت 

 آموزشي

تعداد 

 افراد

رضا در مكتب امام حسين عمقام صبر و  ١  ١٥٦ ٢ ١٤٠٠/٠٧/٠٣ ١٤٠٠/٠٧/٠٣ عمومي 

 ١٥٦ ٢ ١٤٠٠/٠٧/٠٤ ١٤٠٠/٠٧/٠٤ عمومي امر به معروف و نهي از منكر هدف قيام امام حسين ع ٢

 ١٤٠ ٤ ١٤٠٠/٠٧/٠٧ ١٤٠٠/٠٧/٠٦ عمومي ورزش و بيماري ديابت ٣

 ١٧٤ ٤ ١٤٠٠/٠٨/٠١ ١٤٠٠/٠٧/٢٤ عمومي دردهاي اسكلتي عضالني مفصلي و تمرينات ورزشي ٤

 ١٦٤ ٢ ١٤٠٠/٠٧/٢٦ ١٤٠٠/٠٧/٢٦ عمومي بهينه سازي روابط والد كودك ٥

هاي شايع زنانسرطان ٦  ١٠٥ ٢ ١٤٠٠/٠٧/٢٨ ١٤٠٠/٠٧/٢٨ عمومي 

 ٩٨ ٢ ١٤٠٠/٠٧/٢٨ ١٤٠٠/٠٧/٢٨ عمومي پيامبر رحمت منادي وحدت ٧

هاي فكري و عمليوسواس ٨  ١٧٢ ٢ ١٤٠٠/٠٨/١٧ ١٤٠٠/٠٨/١٧ عمومي 

 ٩٧ ٢ ١٤٠٠/٠٨/١٥ ١٤٠٠/٠٨/١٥ عملي ريشه هاي فرهنگي و بررسي گونه ها و تغييرات آن ٩

١٠ 

بررسي و نقد كتاب جنگ سرد فرهنگي سيا در عرضه 

 ١٤٧ ٢ ١٤٠٠/٠٨/١٩ ١٤٠٠/٠٨/١٩ عملي فرهنگ و هنر

 ١٣٨ ٢ ١٤٠٠/٠٨/١٦ ١٤٠٠/٠٨/١٦ عمومي طالبان و تحوالت منطقه . ١١

 ١٣٥ ٤ ١٤٠٠/٠٨/١٧ ١٤٠٠/٠٨/١٦ عمومي خانواده و فرهنگ. ١٢

 ١٥٦ ٢ ١٤٠٠/٠٨/١٨ ١٤٠٠/٠٨/١٨ عمومي مصرفي شدن فرهنگ دانشگاهي در ايران. ١٣

فرهنگ و جايگاه معاونت فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه. ١٤  ١٥٧ ٢ ١٤٠٠/٠٨/٢٢ ١٤٠٠/٠٨/٢٢ عمومي 

١٥ 

ديابت همراه تغذيه و فعاليت بدني در پيشگيري و كنترل 

هاي نادرست در هاي نوين ترك عادتبا آموزش شيوه

 ١٤٦ ٢ ١٤٠٠/٠٨/٢٦ ١٤٠٠/٠٨/٢٦ عمومي سبك زندگي ديابت

١٦ 

نقش توانبخشي در ارتقاء سطح سالمت جسمي و بهبود 

 ١٨١ ٢ ١٤٠٠/٠٩/٠٢ ١٤٠٠/٠٩/٠٢ عمومي كيفيت زندگي كاركنان

 ١١٩ ٢ ١٤٠٠/٠٨/٢٤ ١٤٠٠/٠٨/٢٤ عمومي فرهنگ دانشگاهي ١٧

 ١٢٧ ٢ ١٤٠٠/٠٨/٢٥ ١٤٠٠/٠٨/٢٥ عمومي تفسير موضوعي قرآن سوره عبس ١٨

 ١٥٢ ٢ ١٤٠٠/٠٩/٠٣ ١٤٠٠/٠٩/٠٣ عمومي بسيج و پاسداري از انقالب اسالمي ايران ١٩

-اصول ورزش و سالمتي از نگاه طب ايراني ٢٠  ١٥٩ ٢ ١٤٠٠/٠٩/٠٩ ١٤٠٠/٠٩/٠٩ عمومي 

-و هوا براي سالمتي تدابير فصل ها و آب ٢١  ١٧٢ ٢ ١٤٠٠/٠٩/١٦ ١٤٠٠/٠٩/١٦ عمومي 

٢٢ 

الزامات سالمت محيط و كار به منظور پيشگيري و كنترل 

١٩كوويد   ١٦٦ ٢ ١٤٠٠/٠٩/٢٢ ١٤٠٠/٠٩/٢٢ عمومي 

 ١٥٠ ٤ ١٤٠٠/٠٩/٣٠ ١٤٠٠/٠٩/٢٣ عمومي اصول تغذيه در طب ايراني ٢٣

آموزش اچ اي ويهايي در كنترل ايدز با رويكرد نوين تازه ٢٤ ٣٠/٠٩/١٤٠٠ عمومي   
 

١٤٣ ٢ ١٤٠٠/٠٩/٣٠ 

:برگزارشده هاي دوره كلي ليست  
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(ع) نيمقام صبر و رضاء در مكتب امام حسكارگاه   

با عنوان مقام صبر و رضاء  ينيحس يسبك زندگ يفرهنگ ينشست از سلسله نشست ها نيششم
و دفتر محترم نهاد  يبرنامه، بودجه و تحول ادار تيريمد ي(ع) كه با همكار نيدر مكتب امام حس

حجت االسالم و  يبا سخنران ٣/٧/٠٠١٤شنبه مورخ   ٣٠:١٠در ساعت  رجنديدر دانشگاه ب يرهبر
ساعت برگزار  ٢دانشگاه امام صادق (ع) به مدت  يعلم تأيعضو ه  ييتوانا نيحس مدمح نيالمسلم

وبخصوص   يدر مراحل متفاوت زندگ يصبرو تاب آور يبرا يينشست به راهكارها نيا در شد.
از مكتب امام  ديرا با نيدر صبر دارد و ا شهير يتمام مقامات انسان نكهيها اشاره كرد و ا يسخت
كربال كه در آن فقط صبرامام بوده  عيادامه از تمام وقا در (س) آموخت.نبي(ع) و حضرت زنيحس

و عوامل  يفرد نيرابطه ب يو برقرار خيدر طول تار امبرانيپ يبه تاب آور نيشد و همچن انياست ب
  نمودند.آن اشاره 

  



 

٩ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

   

نهي از منكر هدف قيام امام حسين (ع) كارگاه امر به معروف و  

هفتمين نشست از سلسله نشست هاي فرهنگي سبك زندگي حسيني با عنوان امر به معروف و 
نهي از منكر هدف قيام امام حسين (ع) كه با همكاري مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري و 

دفتر محترم نهاد رهبري در دانشگاه بيرجند ساعت ١٠:٣٠  شنبه مورخ ١٤٠٠/٧/٤ با سخنراني 
حجت االسالم و المسلمين محمد حسين توانايي   عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع) به 
مدت ٢ ساعت برگزار شد. در اين نشست از قيام فراموش نشدني امام حسين(ع) و ياران ايشان 
صحبت كردند و با سواالتي همكاران را به چالش كشيدند و به اين سواالت به طور كامل پاسخ 

 دادند . 
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 كارگاه قوانين و مقررات معامالتي دولتي و مناقصات

هاي بهبود مديريت كارگاه آشنايي با قوانين و مقررات معامالت دولتي و منا قصات از سري دوره
هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه  آموزش و پژوهشكه توسط مديريت محترم 

ساعت در مورخ  ٦هاي سه شنبه و پنج شنبه به مدت ريزي استان خراسان جنوبي در روز
برگزار گرديد كه در اين دوره مديران مياني و پايه حوزه مديريت  ٠٨/٠٧/١٤٠٠و  ٠٦/٠٧/١٤٠٠

اين كارگاه توسط استاد محترم جناب آقاي  .داشتندامور اداري و پشتيباني دانشگاه شركت 
هاي مناقصات، فرآيند در اين كارگاه به ويژگي كه نوفرستي به صورت مجازي برگزار گرديد

 برگزاري، ارزيابي، الزامات يك مناقصه و ويژگي هاي قانون برگزاري مناقصه پرداخته شد.
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  برنامه آموزشي مهر ماه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
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 كارگاه ورزش و بيماري ديابت

و تحول اداري و مديريت  كارگاه ورزش و بيماري ديابت كه با همكاري مديريت برنامه، بودجه
تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه توسط خانم دكتر زهرا كوهستاني دكتري فيزيولوژي و دانشجوي 

ساعت  ٢به مدت  ٠٠:١٢ساعت  ٠٦/٠٧/١٤٠٠اسبق دانشگاه بيرجند در روز سه شنبه مورخ 
 ٢و ١ديابت نوع در اين كارگاه به معرفي كامل اين بيماري و همچنين انواع آن كه برگزار شد.

هستند و جامعه پزشكي نگران  ٢بيشترين افراد در دنيا داراي ديابت نوع   ميباشد پرداخته شد.
در ادامه به  هستند و اين موضوع باعث افزايش مرگ و مير ميشود.  سير پيشرفت اين بيماري

خيص و افرادي كه بيشتر در معرض خطر ابتال به ديابت هستند اشاره شد و عالئمي جهت تش
 ٠٧/٠٧/١٤٠٠اينكه چه عوارضي ميتواند داشته باشد بيان شد و ادامه كارگاه در روز چهارشنبه 

  .گرديدبرگزار 



 

١٣ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه تشريح دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت

تعيين حق الزحمه خدمات نظارت با همكاري مديريت برنامه، بودجه  كارگاه تشريح دستورالعمل
و تحول اداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي توسط مهندس رضا حسين زاده دانشجوي مديريت 

ساعت  ٣به مدت  ٠٠:١٦شنبه ساعت  ١٠/٧/١٤٠٠پروژه و ساخت كارشناس حقوقي در مورخ 
ارت در دوره قبل از اجرا، حين اجرا و بعد از اجرا گفته برگزار شد كه در اين كارگاه از خدمات نظ

  شد و همچنين مزاياي بخشنامه يكپارچه نظارت بيان شد و بند هاي آن به تفكيك بررسي گرديد.
 



 

١٤ 
 

و دستورالعمل اجرايي نامهبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  برنامه آموزشي مهر ماه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري



 

١٥ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

عضالني-كارگاه درد ها و اختالالت اسكلتي  

عضالني و تمرين ورزشي با همكاري مديريت فوق -كارگاه با عنوان درد ها و اختالالت اسكلتي
ساعت در دو روز شنبه  ٤بودجه و تحول اداري به مدت  ، برنامهبرنامه و تربيت بدني و مديريت 

سعيد ايل بيگي و  ساعت توسط دكتر ٢به مدت  ١٢ساعت  ١/٨/١٤٠٠و  ٢٤/٧/١٤٠٠مورخ 
در اين  محمد يوسفي از اساتيد هيات علمي دانشكده تربيت بدني دانشگاه بيرجند برگزار شد.

و اينكه بيشترين انقباض هاي الزم در سيستم  كارگاه به مواردي از قبيل سيستم عصبي عضالني
عضالني انجام ميشود ، استخوان ها كه نقش اهرمي دارند و ساختار هاي حمايت كننده مجموعه 

بيماري هاي اسكلتي عضالني اولين عامل  اي از عضالت ، مفاصل و ليگامان ها هستند اشاره شد.
اختالالت  و نال هايي به فرد اطالع داده ميشودرا با درد نشان ميدهند و با يكسري اطالعات و سيگ

  اسكلتي به دليل بعضي از اتفاقات روزمره به وجود مي آيد.

  



 

١٦ 
 

ه و دستورالعمل اجرايينامبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

كودك _كارگاه بهينه سازي ارتباط والد  

راهكارهايي در جهت مديريت رفتار فرزندان با : كودك_كارگاه با عنوان بهينه سازي ارتباط والد
دانشگاه بيرجند  سازي توانمندبودجه و تحول اداري و مركز مشاوره و  همكاري مديريت برنامه،

كودك در روز دوشنبه مورخ  خانم دكتر نيره زماني متخصص روانشناسي وآموزش توسط
نده محافظ كن عواملدر اين كارگاه از  ساعت برگزار شد. ٢به مدت  ١٢:٠٠ساعت  ٢٦/٧/١٤٠٠

موارد ديگر و  ن گفته شد كه شامل احساس تعلق، دلگرمي وضروري اين ارتباط و باورهاي آ
انواع تحسين جهت تقويت عزت نفس در شخصيت  همچنين از تعامل مثبت و قواعد بازي مناسب و

  كودك گفته شد.
 



 

١٧ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

در زنان كارگاه سرطان هاي شايع  

ارگاه با عنوان سرطان هاي شايع در زنان كه با همكاري مركز بهداشت و توانمند سازي و مديريت ك
 حضوربا  ١٢:٠٠در ساعت  ٢٨/٧/١٤٠٠بودجه و تحول اداري در روز چهار شنبه مورخ  برنامه،

در اين  خانواده و مدارس استان برگزار شد. ، دكتر نرجس مصطفوي مدرس سالمت جمعيت
چيستي سرطان و علل ايجاد آن در سلول از كارگاه از از سخنان اوليا و بزرگان درباره سالمتي و 

در ادامه از عوامل ايجاد كننده سرطان پستان در زنان و حتي مردان بحث شد و  وها گفته شد 
  ر هاي خوش خيم و بدخيم آن به صورت تخصصي اشاره شد.به تومو

  



 

١٨ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه با عنوان پيامبر رحمت منادي وحدت
كارگاه با عنوان پيامبر رحمت منادي وحدت كه با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه 

به  ١٩:٠٠ساعت  ٢٨/٧/١٤٠٠بودجه و تحول اداري در روز چهارشنبه مورخ  مديريت برنامه،و 
ساعت با سخنراني آقايان دكتر محمد شهاب و دكتر محمد علي طاهري از اعضاء هيأت  ٢مدت 

تبريك و خوشامدگويي توسط دكتر خامسان  بعد از در ابتدا و علمي دانشگاه بيرجند برگزار شد.
خدمت همكاران دكتر شهاب در وصف پيامبر(ص) اشعار عربي زيبايي را قرائت رياست دانشگاه 

كردند و به طور كلي تاكيد به خارج شدن از تعصب ها و غفلت ها كه منجر به دشمني و ستيزه 
اشاره  ،در ادامه دكتر طاهري هم بعد از تبريك ايامداشتند. جويي و تشتت ما مسلمانان ميشود 

به وحدت اعضاي دانشگاه و آرزوي توفيق داشتند. ايشان به اينكه خداوند پيامبر(ص) را براي 
رحمت جهانيان قرار داد و نه يك منطقه يا قوم خاصي و فقط در اسالم است كه به جهان شمولي 

ه همچنين از قراردادهايي كه پيامبر(ص) قبل از ورود به مدين خدا و رسولش اشاره شده است.
كه آن را نخستين قانون اساسي جهان اسالم ميدانند و  شدتشكيل دادند به قرارداد يثرب اشاره 

اين منشور بايد در ميان مومنان و مسلمانان به عنوان يك واحد منصوب بدون تعصب به قبيله 
  هايشان باشد.

  



 

١٩ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

مافوق كارگاه آشنايي با روش ها و فنون كار با مديران  

كارگاه با عنوان آشنايي با روش ها و فنون كار با مديران مافوق با همكاري مديريت آموزش و 
توسط  ١٣:٠٠الي  ٨:٠٠از ساعت  ٦/٨/١٤٠٠پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در روز پنجشنبه 

كارگاه از نقش هاي تصميم گيري و مدل هاي انگيزشي در اين  .شددكتر مهدي زاده برگزار 
 متخصصان اين زمينه گفته شد.

  



 

٢٠ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  هاي توسعه و آينده نگري برنامه آموزشي آبان ماه مديريت آموزش و پژوهش



 

٢١ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه خالقيت و نوآوري (فردي) 

نوآوري (فردي) با همكاري مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و  كارگاه با عنوان خالقيت و
 .شدتوسط دكتر فيروزي برگزار  ١٢:٠٠الي  ٩:٠٠از ساعت  ٩/٨/١٤٠٠آينده نگري در روز شنبه 

سواالتي كه نياز به خالقيت براي حل آنها بود استفاده شد و از پارادايم ها در اين كارگاه با طرح 
و سنت هاي غلطي كه نسل به نسل دنبال شده و همچنان ادامه دارد بحث شد و همچنين از 

ضمنا جلسه دوم كارگاه هم در روز يكشنبه  موانع خالقيت و راه هاي رفع آن گفته شد.
حث با راهكارهاي ايجاد خالقيت در سازمان ها و زندگي روزمره ادامه ب شد كهبرگزار  ١٠/٨/١٤٠٠

 به پايان رسيد.
  



 

٢٢ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  هاي توسعه و آينده نگريبرنامه آموزشي آبان ماه مديريت آموزش و پژوهش 
 



 

٢٣ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه ريشه هاي فرهنگي و بررسي گونه ها و تغييرات آن

بررسي گونه ها و تغييرات آن از سلسله نشست هاي ويژه فرهنگي و كارگاه با عنوان ريشه هاي 
بودجه و تحول اداري  هفته فرهنگ كه با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي و مديريت برنامه،

ساعت توسط چهره ماندگار  ٢به مدت  ٢١:٠٠تا  ١٩:٠٠روز شنبه ساعت  ١٥/٨/١٤٠٠مورخ در 
 محصل  در اين كارگاه استاد راشد فرهنگ و ادب ايران دكتر محمدرضا راشد محصل برگزار گرديد.

معني فرهنگ در دوره هاي مختلف و كشور ها پرداختند.در ادامه به اهميت  به بررسي واژه و
ه فرهنگ مدار اشاره شد و اينكه جامعه با فرهنگ از انزوا طلبي و بي انضباطي دور فرهنگ و جامع

  در تكامل قرار ميدهد. ده جامعه راميشود و پويايي فرهنگ مانند يك موجود زن
  



 

٢٤ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه اخالق حرفه اي 

عنوان اخالق حرفه اي با همكاري مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري كارگاه با 
حميدرضا وردي برگزار  توسط دكتر ١٢:٠٠الي  ٨:٠٠از ساعت  ١٦/٨/١٤٠٠در روز يكشنبه 

ها را  نآدر اين كارگاه جوانب مختلف اخالق براي عموم مردم و اخالق كارگزاران و خلق  گرديد.
احترام به ارباب  همچنين كردند و به اهميت مشورت بين افراد اشاره كرد. نسبت به مردم بازگو

 مورد توجه قرار گيرد. در جامعه امروزي رجوع و خدمت به انها بايد
  



 

٢٥ 
 

و دستورالعمل اجرايي نامهبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  ماه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ي آبانبرنامه آموزش



 

٢٦ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه طالبان و تحوالت منطقه

از سلسله نشست هاي ويژه هفته فرهنگ كه با همكاري طالبان و تحوالت منطقه كارگاه با عنوان 
روز  ١٦/٨/١٤٠٠بودجه و تحول اداري در مورخ  ، معاونت فرهنگي و اجتماعي و مديريت برنامه

دكتر احمد بخشي دانشيار گروه علوم ساعت توسط  ٢به مدت  ١٤:٠٠تا  ١٢:٠٠ساعت  يكشنبه
. ايشان در ابتدا به پيشينه كشور افغانستان و تشابه واليان و نوع دانشگاه برگزار گرديدسياسي 

داد و از دخالت هاي آمريكا در اين چند  حكومت اين كشور با كشورهاي مختلف مقايسه اي انجام
سال كه باعث مشكالت به وجود آمده دريك سال اخير صحبت كرد. همچنين به اين نكته كه 
جبهه مقاومت افغانستان نياز به حمايت دارد چرا كه اگر در آينده يك طالبان مستقل در منطقه 

مت به همراه كشورهايي مثل وجود داشته باشد به نفع كشور ما نيست به خصوص كه اين حكو
پاكستان و چين كه مورد حمايتشان هم ميباشد ، در دراز مدت براي ما و كشور هاي منطقه 

  خطري بزرگ محسوب ميشود.
  



 

٢٧ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 

   

 كارگاه خانواده و فرهنگ 

از سلسله نشست هاي ويژه هفته فرهنگ كه با همكاري معاونت  فرهنگخانواده و كارگاه با عنوان 
 ١٦/٨/١٤٠٠مورخ يكشنبه بودجه و تحول اداري در روز  فرهنگي و اجتماعي و مديريت برنامه،

غالمعلي ايران دكتر  روانشناسيساعت توسط چهره ماندگار  ٢به مدت  ٢١:٠٠ الي ١٩:٠٠ساعت 
 .دانشگاه برگزار گرديددانشيار گروه علوم تربيتي  دي پور شافعيهاو مدير علمي كارگاه دكتر  افروز

 برگزار شد. ٢١:٠٠الي   ١٩:٠٠ساعت  ١٧/٨/١٤٠٠جلسه دوم اين كارگاه در روز دوشنبه مورخ 
به اهميت آن  و در اين كارگاه به اهميت خانواده كه كانون محبوبان و ميعادگاه عاشقان استكه 

در يثرب  اشاره شد كه پيامبر (ص) ي ازبه سخن. در ادامه  شدصحبت براي فرزندان و همسران 
(مدينه نبي) بعد از ساخت مسجد به كمك انصار در مسجد فرمودند: اي مردم بدانيد از نگاه من 

محبوب و  با يكديگر پس در خانواده تمامي اعضاء بايدمحبوب ترين بناي هستي است، خانواده 
  . من براي پدر، مادر و فرزندان باشدمهربان باشند تا يك كانون قوي و ا

  



 

٢٨ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
 
   

عملي   - كارگاه وسواس هاي فكري  

ملي با همكاري مركز مشاوره و توانمندسازي و مديريت ع - هاي فكري كارگاه با عنوان وسواس
 ١٤:٠٠الي  ١٢:٠٠از ساعت  ١٧/٨/١٤٠٠روز دوشنبه  مورخ  در بودجه و تحول اداري برنامه،

در اين كارگاه به مدل دكتراي تخصصي روانشناسي برگزار گرديد.  دانايي زهرا توسط خانم دكتر
و جزئيات آسيب پذيري زيستي ي ذهن در شرايط مختلف و سبك فرزند پروري هاي آسيب پذير

تمادي به خود و ديگران و تفاوت هاي وسواس و نگراني و از طرحواره بي اع اشاره شدن آو مراحل 
  صحبت شد.



 

٢٩ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه مصرفي شدن فرهنگ دانشگاهي در ايران

از سلسله نشست هاي ويژه هفته  مصرفي شدن فرهنگ دانشگاهي در ايرانكارگاه با عنوان 
بودجه و تحول اداري در  فرهنگ كه با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي و مديريت برنامه،

نعمت ساعت توسط دكتر  ٢به مدت  ١٤:٠٠ الي ١٢:٠٠ساعت  ١٨/٨/١٤٠٠مورخ سه شنبه روز 
ايشان در ابتدا به اين .برگزار گرديد اهللا فاضلي استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

موضوع كه دانشگاهها به سمت فرهنگ غير دانشي رفته اند و دچار فقر توجه شده اند اشاره 
همچنين اين موضوع با لفاظي هايي در قالب نوآوري ها پوشانده ميشود.از نظر يك  ند ،كرد

ه دانشجو و بايد در محيط دانشگا .را به يك قبيله تشبيه كرده استدانشگاه تحقيق علمي كه 
استاد از طريق رشته خود در زمينه هايي مثل پيشينه آن رشته و كتاب ها به علم و معرفت 

و از اين فرهنگ دانشگاهي كه  برسند و يك بينش خاص تا از طريق آن به جهان نگاه كنند
و رخداد معرفتي توليد و خالقيت ندارد و مصرفي شدن در جهت نياز هاي مادي جاي آفرينش 

 .ي را گرفته اند دور شوند، فكر

  



 

٣٠ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ٠١٤٠مهر تا آذرماه   

 
   

سيا كارگاه بررسي و نقد كتاب جنگ سرد فرهنگي  

از سلسله نشست هاي ويژه هفته  سيا كارگاه با عنوان بررسي و نقد كتاب جنگ سرد فرهنگي
بودجه و تحول اداري  ، فرهنگ كه توسط معاونت فرهنگي و اجتماعي و با همكاري مديريت برنامه

ساعت توسط دكتر  ٢به مدت  ١٤:٠٠الي  ١٢:٠٠ساعت  ١٩/٨/١٤٠٠در روز چهارشنبه مورخ 
علي زنگويي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بيرجند و مدير علمي كارگاه دكتر مژگان خيرالهي 

آقاي دكتر زنگويي بحث را با تعريف .استاد يار گروه صنايع دستي دانشگاه بيرجند برگزار گرديد
ند و اينكه تمام مشكالت و عدم پيشرفت يك كشور به هنر و فرهنگ و ارتباط اين دو آغاز كرد

نبود فرهنگ در آن جامعه برميگردد، در صورتي كه بعضي از سيستم ها مشكالت يك كشور را 
ناشي از نبود اقتصاد سالم يا حكومت سياسي مي دانند اما فرهنگ يك اقتصاد و نظام سياسي 

ازمان سيا در عرصه فرهنگ و هنر كه به كتاب جنگ سرد فرهنگي سادامه در .خوب را ميسازد
تا بعد از جنگ جهاني دوم يعني  ١٩٤٠فصل تاليف شده و به مسئله جنگ سرد از سال  ٢٦در 

بعد از فروپاشي شوروي به صورت تك بعدي  كهادامه پيدا مي كند اشاره شد  ١٩٩١  سال هاي
 .دشعليه جامعه اسالمي به خصوص ايران شروع 



 

٣١ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه فرهنگ و جايگاه معاونت فرهنگي و اجتماعي

كارگاه با عنوان فرهنگ و جايگاه معاونت فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه از سلسله نشست هاي 
بودجه و  برنامه،ويژه هفته فرهنگ كه توسط معاونت فرهنگي و اجتماعي و با همكاري مديريت 

ساعت توسط  ٢به مدت  ١٤:٠٠الي  ١٢:٠٠ساعت  ٢٢/٨/١٤٠٠تحول اداري در روز شنبه مورخ 
 .دكتر غالمرضا غفاري معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار گرديد

اشاره  ايشان در ابتدا هفته فرهنگ را به جامعه فرهنگي دانشگاه تبريك گفت و به اين موضوع
نمودند كه در جلسات متعددي براي پويايي بيشتر فرهنگ در دانشگاه ها با مشورت ها و بحث 
هايي كه صورت گرفت تصميم گرفته شد تا هفته اي را تحت عنوان هفته فرهنگ در نظر بگيريم، 

ياد همكاران ولي متاسفانه با پديده كرونا روبه رو و اين برنامه ها كاهش يافت اما با توجه به عالقه ز
 نمودندره ااش ن موضوعدر ادامه به ايه است.به ويژه در دانشگاه بيرجند اقدامات خوبي صورت گرفت

نهاد دانشگاه با توجه به سهمي كه در ساحت هاي مختلف دارد و به ويژه با رسالت فرهنگي و كه 
لوغ اجتماعي جامعه و اجتماعي كه افراد به عهده دارند به نوعي زمينه را براي توسعه فرهنگي و ب

 .ميكنند   فراهم ايفاي نقش بهتر با توجه به آثار و تبعاتي كه اين زمينه سازي بيرون از دانشگاه دارد
  
 



 

٣٢ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه بودجه ريزي عملياتي

همكاري مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده  كارگاه با عنوان بودجه ريزي عملياتي كه با
توسط دكتر محمدحسين  ١٣:٠٠الي  ١١:٠٠از ساعت  ٢٣/٨/١٤٠٠نگري در روز يكشنبه مورخ  

در اين كارگاه به سير تحول نظام بودجه  رخشاني عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد برگزار گرديد.
ضمنا اين كارگاه در روزهاي  بحث شد.ريزي در دنيا و ايران و موارد تخصصي ديگر اشاره و 

  ادامه داشت. ماه بانآ ٢٥و  ٢٤دوشنبه و سه شنبه مورخ 
  



 

٣٣ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگريبرنامه آموزشي آبان ماه مديريت 



 

٣٤ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه فرهنگ دانشگاهي 

با همكاري معاونت فرهنگي و  جلسه اختتاميه هفته فرهنگ دانشگاهي در دانشگاه بيرجند كه
با حضور  ٢٤/٨/١٤٠٠مورخ دوشنبه بودجه و تحول اداري در روز  اجتماعي و مديريت برنامه،

برگزار مهندس محمدهادي عسكري مدير كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري 
. در اين جلسه بعد از سخنراني رياست و معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه بيرجند مهندس گرديد

شگاه عسكري دانشگاه را يك محيط افتراق يافته پس از دبيرستان دانستند و توجه به اين كه دان
در بحث عقالنيت بايد فعال باشد و بيان نمودند دانشجوياني كه در حوزه فرهنگ فعاليت دارند 
مطمئنا ميتوانند در فضاي واقعي و با هزينه هاي زندگي به خوبي كنار بيايند و فضاي زندگي خود 

ين را به سمت مطلوب ترسيم كنند. در ادامه دكتر علي اكبر محمدي به راهبردها و شاخص تر
فعاليت هاي اين معاونت اشاره نمودند و در پايان هم از فعالين داخل و خارج معاونت فرهنگي 

  تقدير به عمل آمد.
  



 

٣٥ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه تفسير موضوعي سوره عبس

عبس كه با همكاري نهاد رهبري و مديريت كارگاه با عنوان تفسير موضوعي و تدبر در سوره 
 ١٤:٠٠الي  ١٢:٠٠از ساعت  ٢٥/٨/١٤٠٠برنامه، بودجه و تحول اداري در روز سه شنبه مورخ 

در اين جلسه به بركات اين سوره اشاره  توسط مدرس جناب آقاي يوسف عاليي برگزار گرديد.
ه آن به مواردي از قبيل سفيران شد و بعد از آن با قرائت سوره مباركه عبس و تفسير آيه به آي

پاك، حقايق قرآن و رسيدن آن به دست پيامبر، كفران نعمت انسان ها، طعام ، روز قيامت و تذكر 
    دهنده بودن قرآن كريم براي كسي كه خودش بخواهد صحبت و بحث شد.

  



 

٣٦ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه تغذيه و فعاليت بدني در پيشگيري و كنترل ديابت

كارگاه با عنوان تغذيه و فعاليت بدني در پيشگيري و كنترل ديابت همراه با آموزش شيوه هاي 
نوين ترك عادت هاي نادرست در سبك زندگي با همكاري اداره بهداشت و درمان و مديريت 

 ١٤:٠٠الي  ١٢:٠٠از ساعت  ٢٦/٠٨/١٤٠٠ه مورخ بودجه و تحول اداري در روز چهارشنب برنامه،
پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دانشگاه علوم پزشكي و پزشك  توسط دكتر مجيد شايسته مدير

نقش  ، انواع ديابت ، ديابت عالئم ، در اين كارگاه به وضعيت ديابت در جهان. ديابت برگزار گرديد
در ادامه به ترك عادت هاي نادرست در واشاره شد  نقش فعاليت بدني ، تغذيه در كنترل ديابت

 .سبك زندگي توسط خانم عباسي كارشناس برنامه ديابت حوزه معاونت درمان اشاره شد
  



 

٣٧ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

زندگي نقش توانبخشي در ارتقاء سطح سالمت و بهبود كيفيتكارگاه   

بودجه و تحول اداري به مناسبت هفته خود  اداره بهداشت و درمان با همكاري مديريت برنامه،
ارتقاء سطح سالمت و بهبود كيفيت زندگي كاركنان  درمراقبتي وبيناري با عنوان نقش توانبخشي 

از  ٠٢/٩/١٤٠٠توسط مهندس مريم پرتوي كارشناس ارشد ارتوپدي فني در روز سه شنبه مورخ 
انواع معلوليت  ، در اين وبينار آموزشي اصول توانبخشي برگزار نمود. ١٤:٠٠الي  ١٢:٠٠ساعت 

ارزيابي فشار كف پا و بينايي  غربالگري شنوايي، هاي جسمي و در زمينه سالمت به گفتار درماني،
  .سنجي اشاره شد

  



 

٣٨ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه بسيج و پاسداري از انقالب اسالمي

 با همكاري و يو اجتماع يمعاونت فرهنگ توسطكه  جيهفته بس داشتيكارگاه با عنوان گرام
 يال ١٢:٠٠از ساعت  ٠٣/٩/١٤٠٠در روز چهارشنبه مورخ  يبودجه و تحول ادار برنامه، تيريمد

 .ديبرگزار گرد يدكتر قنبر يو با سخنران ١٤:٠٠



 

٣٩ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
 
 
   

  

 كارگاه اصول ورزش و سالمتي از نگاه طب ايراني   

نهاد رهبري و مديريت  كارگاه با عنوان اصول ورزش و سالمتي از نگاه طب ايراني با همكاري دفتر
توسط خانم دكتر  ١٠از ساعت  ٩/٩/١٤٠٠بودجه و تحول اداري در روز سه شنبه مورخ  ، برنامه

  .نواب زاده متخصص طب سنتي برگزار گرديد
  



 

٤٠ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠ مهر تا آذرماه  

 
   

 كارگاه تدابير فصل ها و آب و هوا براي سالمتي

همكاري دفتر محترم نهاد  ها و نقش آب و هوا براي سالمتي باكارگاه آموزشي تدابير فصل
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه به صورت استاني با حضور استاد ارجمند سر كار خانم 

به  ١٠از ساعت  ١٦/٠٩/١٤٠٠دكتر مريم نواب زاده متخصص طب سنتي در روز سه شنبه مورخ 
ت رحمانيه حق كه از رحما ساعت به صورت مجازي برگزار گرديد. ابتدا به ايجاد فصول ٢مدت 

تعالي است و به ذكر فوايد و حكمت هاي بي شمار فصول اشاره شد . در ادامه به ذكر مواردي از 
جمله مزاج، نوع پوشش، غذا و خصوصيات فصل ها از ديدگاه منجمين و اطباء و تاثير آن بر روي 

  سالمتي افراد در مناطق مختلف جغرافيايي پرداخته شد .
  



 

٤١ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

١٩كارگاه الزامات سالمت محيط و كار به منظور پيشگيري و كنترل بيماري كوويد   

كه   ١٩كارگاه با عنوان الزامات سالمت محيط و كار به منظور پيشگيري و كنترل بيماري كوويد 
بودجه و تحول اداري در روزهاي پنجشنبه، ،  برنامه با همكاري اداره بهداشت و درمان و مديريت

ساعت در سه گروه به صورت حضوري  ٢به مدت   ٢٢/٠٩/١٤٠٠و  ١٨/٠٩/١٤٠٠ و دوشنبه  مورخ
و مجازي با مدرسي جناب آقاي مهندس براتي كارشناس مسئول بهداشت محيط شهرستان 

محيط مركز بهداشت استان بيرجند و  سركار خانم مهندس خراشادي زاده رئيس گروه سالمت 
  .به صورت جداگانه در دو جامعه هدف برگزار گرديد

  



 

٤٢ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠آذرماه مهر تا   

 
   

 كارگاه مديريت بر مبناي هدف

هاي بهبود مديريت بوده كه توسط مديريت محترم كارگاه مديريت بر مبناي هدف از سري دوره
هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي و پژوهشآموزش 

برگزار گرديد كه در اين دوره مديران  ١٧/٠٩/١٤٠٠ساعت در مورخ  ٤در روز چهارشنبه به مدت
پايه دانشگاه شركت داشتند . اين كارگاه توسط استاد محترم جناب آقاي مهندس اطميناني به 

هاي مديريت بر مبناي هدف از جمله رگزار شد كه در ابتدا به بررسي ويژگيصورت مجازي ب
مشاركت مافوق و زيردستان، هدف گذاري مشترك، تصميمات مشترك در مورد روش، دستيابي 

 محبوب مديريتي است آسان به اهداف اكثري و سپس به اينكه مديريت بر مبناي اهداف يه نظريه

  پرداخته شد.
  



 

٤٣ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  برنامه هاي آموزشي آذر ماه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري



 

٤٤ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه آموزشي مديريت بحران

هاي آموزشي بهبود مديريت كه توسط مديريت بحران از سري دورهكارگاه آموزشي مديريت 
ريزي خراسان جنوبي در هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامهآموزش و پژوهش

ساعت توسط استاد محترم جناب  ٦آذر ماه به مدت  ٢٣و   ٢٢روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 
ن دانشگاه شركت داشتند. در اين كارگاه به مفاهيم بحران، آقاي مير جليلي برگزار گرديد كه مديرا

ها ، مقابله و عمليات، بازسازي و بازتواني و برگشت به حالت اول انواع بحران، نقاط مشترك بحران
  و بهتر شدن شرايط اشاره گرديد.

  



 

٤٥ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠آذرماه مهر تا   

 
   

  برنامه هاي آموزشي آذر ماه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري



 

٤٦ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه آموزشي اصول تغذيه در طب ايراني

نمايندگي مقام كارگاه آموزشي اصول تغذيه در طب ايراني و اسالمي  با همكاري دفتر محترم نهاد 
معظم رهبري در دانشگاه به صورت استاني با حضور استاد ارجمند سر كار خانم دكتر مريم نواب 

ساعت  ٢به مدت  ١٢از ساعت  ٢٣/٠٩/١٤٠٠زاده متخصص طب سنتي  در روز سه شنبه مورخ 
واد كارگاه به خواص مواد غذايي، نحوه استفاده و طبخ م به صورت مجازي برگزارگرديد. در اين

هاي استفاده و عدم غذايي و كاربرد مواد براي سيستم بدن، ضرورت خوردن و آشاميدن و زمان
روز يكشنبه مورخ ضمنا جلسه دوم اين كارگاه در . نمودندمواد غذايي اشاره  استفاده از

به قواعد تغذيه و نقش آن در چند بيماري، به انواع  شد كهبه صورت مجازي برگزار  ٢٨/٠٩/١٤٠٠
ها (لطيف، غليظ) تدابير كلي تغذيه، علت ايجاد بيماري، دستورات كلي در تغذيه بيماران اشاره غذا
  شد.

  



 

٤٧ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مديريت

هاي آموزشي بهبود از سري دورهكارگاه آموزشي پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مديريت 
هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و مديريت كه توسط مديريت آموزش و پژوهش

ساعت توسط استاد  ٤آذر ماه به مدت  ٢٤ريزي خراسان جنوبي در روز چهارشنبه  مورخ برنامه
ن كارگاه به محترم جناب آقاي غوث برگزار گرديد كه مديران دانشگاه شركت داشتند. در اي

مفاهيم مسئوليت پذيري به عنوان كليد اصلي براي تصميم گيري مديران و مسئوليت پذيري به 
  عنوان رابط بين فرد با ديگران و با سازمان و محيط اجتماعي اشاره شد.

  



 

٤٨ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييتناد به آيينبا اس ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  برنامه هاي آموزشي آذر ماه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري



 

٤٩ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

 كارگاه سازماندهي

آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري  كارگاه با عنوان سازماندهي با همكاري مديريت مركز
 ١٤:٠٠الي  ٩:٠٠از ساعت  ٢٩/٨/١٤٠٠اداري در روز شنبه مورخ بودجه و تحول  و مديريت برنامه،

در اين كارگاه از ساختار اجتماعي و قواعد طراحي مشاغل در  توسط دكتر محمدي برگزار گرديد.
 سازمان ها صحبت شد. 

  



 

٥٠ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠ مهر تا آذرماه  

 
   

  ماه مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ذربرنامه آموزشي آ



 

٥١ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

هايي در كنترل ايدزكارگاه آموزشي تحت عنوان تازه  

 توسط  هايي در كنترل ايدز با رويكرد نوين آموزش اچ اي ويكارگاه آموزشي تحت عنوان تازه
 با   اداري تحول و بودجه برنامه، مديريت همكاري با و دانشگاه درمان و بهداشت محترم اداره

 رفتاري هايبيماري مشاوره مركز مسئول حسيني فرزانه دكتر خانم كار سر ارجمند استاد حضور
ساعت به صورت مجازي  ٢به مدت  ١٢از ساعت  ٣٠/٠٩/١٤٠٠استان ، در روز سه شنبه مورخ 

برگزار گرديد. در اين كارگاه به كليات بيماري اچ آي وي به عنوان يك بيماري عفوني قابل كنترل 
، عالئم بيماري، عملكرد ويروس اچ آي وي ، راه تشخيص ، مراحل  و راههاي انتشار بيماري

هاي دست يافته به بيماري و كنترل آن همچنين به تازه. درمان بيماري اشاره شد  ،بيماري
 .پرداختند و در پايان كارگاه به سواالت همكاران پاسخ داده شد

  



 

٥٢ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

   

 سوال ميانگين

عشنايی با موضوو آمطلب ل نتقارت اقد ٤.٧٧  

شیزموآ دوره  اهداف شن ن روبيا ٤.٧  

س درسکالل کنترونايی مديريت اتو ٤.٧  

تالاپاسخگويی به سوان ميز ٤.٧٢  

ای دورهتسلط علمی به محتوان ميز ٤.٧٧  

شیزموآ نوين یاهسانه ده از رستفاا ٤.٦٥  

هامحل تشکيل کالسزی و مجای کيفيت فضا ٤.٧  

اری دورهسانی برگزع راله اطنحو ٤.٨٤  

سخاتمه به موقع کالوع و شر ٤.٧٢  

هپيش تعيين شدن از مازبا اری دوره برگزن مازتطابق  ٤.٧٩  

انگيراپاسخگويی به فرزش در مون آکنارکارد برخوه نحو ٤.٧٤  

آن ایمحتو با دوره تمد لوط نیامخوه ٤.٧  

 در دسترس بودن اهداف و انتظارات آموزشی دوره،مطالعه،انجام تکاليف،پروژه،کارگاه ٤.٧

هشد داده زشموآ ایمحتو و دوره  اهداف  تناسب بينان ميز ٤.٦٣  

شیزموآ مطالب از انگيرافر طستنباا و فهمرس از يابی مدان ارزميز ٤.٦٥  

 متناسب بودن منابع آموزشی و کمک آموزشی معرفی شده با موضوع و محتوای دوره ٤.٧

رمحيط کاد در قعيت موجووابا ع دوره موضوط تباان ارميز ٤.٦٧  

  سالمتيتحليل فرمهاي نظرسنجي دوره تدابير فصل ها و آب و هوا براي 

  



 

٥٣ 
 

و دستورالعمل اجرايي نامهبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  سالمتيتحليل فرمهاي نظرسنجي دوره تدابير فصل ها و آب و هوا براي 



 

٥٤ 
 

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

 
   

  سالمتيدوره تدابير فصل ها و آب و هوا براي  نمودارهاي تحليل 
  



 

٥٥ 
 

نامه و دستورالعمل اجرايیبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

نامه و دستورالعمل اجرايیبا استناد به آيين ١٤٠٠ مهر تا آذرماه  

نامه و دستورالعمل اجرايیبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   

نامه و دستورالعمل اجراييبا استناد به آيين ١٤٠٠مهر تا آذرماه   
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