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    مقدمه و اهميت موضوع    

تواند به راحتي مشكالت زيادي را به همراه دارد. مشكالتي كه مي ها وزندگي در دنياي امروز چالش  

تفكر و تعمق  در  في شود.الشعاع خود قرار دهد و منجر به بروز اسيب هاي مختلسالمت روان افراد را تحت

خصوص پيشگيري از آسيب ها و ارتقاي سطح سالمت روان يكي از ضروريات هر جامعه اي است. سياست 

عي را در اين هاي متنوبه اين موضوع فكر كرده و برنامه گذارن، تصميم سازان و متخصصين در هر كشوري

هاي كه در دنيا بدان توجه شده است ژي. يكي از استراتكنندميريزي و اجرا خصوص طراحي، برنامه

است. به كمك اين استراتژي و با استفاده از روشهاي  مهارت آموزي استراتژي حساس سازي، آگاه سازي و

ايجادكرد و به آنها كمك كرد و رفتار افراد تغييرات مطلوبي نگرش سطح دانش، مختلف آموزشي مي توان در 

  هاي احتمالي محافظت كنند.  كه از خود در برابر بسياري از آسيب

هاي پيشگيرانه براي آنها بسيار ضروري است اقشار ساكن در ريزيو برنامه ي كه توجه به آنهاهايگروهيكي از 

 محله هاي حاشيه اي مي باشد.

واقعيت اين است كه يكي از آسيب خيز ترين و چالش برانگيزترين اقشار جامعه، افراد ساكن در مناطق  

هستند. اين افراد به دليل زندگي در محله هاي پرخطر،مشاهده افراد مبتال به سوء مصرف مواد و حاشيه اي 

ديگر بيماري هاي احتمالي، زندگي در محله هايي كه در آن وقوع جرم هايي همچون سرقت ، خريد و 

دي، برخوردار فروش مواد، دزدي و  غيره زياد است و از سوي ديگر دست پنجه نرم كردن با تنگناهاي اقتصا

ي درست و مفيد نبودن از آموزش هاي پيشگيرانه كافي و همين طور نداشتن امكانات كافي براي اداره

تر از ديگر اقشار جامعه در معرض خطر اعتياد و آسيب هاي ناشي از آن قرار مي گيرند و به زندگي خود بيش

ه هاي آموزشي متناسب با شرايط زندگي خود همين دليل نيازمند توجه، طراحي، برنامه ريزي و اجراي برنام

مي باشند. برنامه هايي كه به آنها كمك كند مقتدرتر و با اعتماد به نفس بيشتري به خود و توانايي هاي 

خود بروند. طبيعي است كه افراد هر چقدر از قدرت  ه با مشكالت زندگي در محله اي پرآسيبخود به مقابل

د، بهتر بتوانند خود و هيجانات خود را مديريت كنند و خود باوري بيشتري تفكر دقيق تري برخوردار باشن

داشته باشند در شرايط سخت زندگي هم بهتر مي توانند از خود محافظت كرده و احتمال رفتارهاي پرخطر 

  در انها كاهش خواهد يافت.

بهتر بشناسند، در  كمك كند خود راكنندگان شركتبسته اموزشي حاضر با اين هدف طراحي شده كه به 

جهت پذيرش و دوست داشتن خود تالش كنند و بخاطر ويژگي هايي كه دارند به خود افتخار كنند، به 

داشتن ارتباط مناسب با اطرافيان خود فكر كنند و مهارتهاي ارتباطي خود را ارتقاء دهند و در جهت مسلط 
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، همچنين در اين بسته تالش ي تالش كننددارگري و خويشتنشدن بر هيجانات خود و افزايش خود كنترل

اميد است  بيش از پيش به ماهيت و اهميت تفكر و چگونگي بكارگيري آن توجه كنند.كنندگان شركتشده 

در سطح دانش اين افراد ايجاد كند بلكه بتواند در تغيير نوع تغيير  نه تنها بسته آموزشي پيش رو بتواند 

  از مخاطبان مثمر ثمر واقع شود. اين گروه يرفتارات تغيير نگرش و

  

  

  ها ياستراتژ

 فعال يريادگي روش با آموزش -

  )TOT( آموزشگر تيترب بر تمركز -

 شيپا نظام جاديا -

 يساز آگاه اي يرسان اطالع -

  يريپذ مشاركت -

 يبخش نيب يهمكار -

 يريگ تيحما -

 پژوهش به توجه -

 گران آموزشـ دانش و مهارت  انگيزهو ارتقاء  جذب،حفظ -

 

  اهداف

  :كالن فاهدا

  ريپذ بيآس هايگروهدر   ياجتماع – يروان يمهارتها ارتقاء -

 ريپذ بيآس هايگروهدر  ادياز اعت يريشگيپ -

 تغيير در نگرش موسسات خيريه اي كه فقط به نيازهاي اساسي اين گروه مخاطب توجه دارند  -

  :ُخرد اهداف

 رفتاري -شناختي هايمهارت اب ريپذ بيآس اقشار آشنايي -

 اقشار نيا يواقع يزندگدر  رفتاري - شناختيهاي مهارت بكارگيريبراي ورود و  بسترسازي -

  رفتاري- ي شناختي برنامه آموزش مهارتها يدر خصوص ضرورت و اثر بخش يعموم دانشسطح  ارتقاء -

 زندگي و چگونگي مواجهه با چالش هاي آن  اجتماعي-موضوعات رواني  ارتقاء سطح نگرش افراد در خصوص -

  عي افراداجتم -و تقويت قابليت هاي رواني سات خيريه به تامينترغيب موس -
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  برنامه توسعه و اجرا جهت در استان هايفعاليت

  برنامه ريزي، هماهنگي، اجرا و نظارت بر اجراي طرح در استان - الف

 ريغ و يدولت يها سازمان در امر مسوالن با جلسه ، يعموم يرسان اطالع و غاتيتبل:  ياجتماع يابيبازار ـب 

  برنامه نيا خاص ....،پوسترو بروشور هي،ته يدولت

 ،)اجتماعي گروه كار بانوان، امور(كميسيون  يمختلف مثل استاندار يها هدستگا از يمنابع مال ـ جذب ج

   موسسات خيريه ها،شهرداري ، ،ي، فرماندار هاساير دستگاه امور بانوان كميسيون

 

  

  TOT يكارگاه ها يبرگزار

  .گرددمي برگزار زير شرايط با TOTكارگاه ،زيخ بيآس يها محلهبرنامه در  يو اجرا وسعهت هدف با

  است فعال يريگداي ،روش آموزش روشآموزش:  روش - 1

 شود. ينفر شركت كننده برگزار م 25حداكثر با  كارگاهكنندگان:  شركت تعداد -٢

 ،يشناس روان يها تهرش در سانسيل حداقل مدرك يدارا كنندگانشركتشركت در دوره:  شرايط -٣

 .دنباش مددكاري اجتماعي و يتيترب معلو ،مشاوره

 ساعت است 32زمان دوره حداقل  مدتدوره:  طول -٤

 6و برگزاري  يعمل و يتئورآزمون موفقيت در گذراندن از  پس كنندگانشركت بهو گواهي:  آزمون -٥

 خواهد داده اي مخاطب اصليبر گرييمرب يگواهرفتاري  - دوره آموزشي ارتقاي توانمندي هاي شناختي

 .شد

بايست به شيوه ارائه شده در كتاب راهنماي مدرس ها ميمجموعه مطالب و فعاليت :آموزشي محتواي - 6

  اجرا گردد.

  : شود توجه ريبه نكات ز گرانآموزشدر انتخاب  شوديم هيتوص

 شده آموخته دانش انتقال به بودن متعهد •

 يمشاركت هيروح داشتن •

 و آشنا بودن با مباحث تسهيلگري رنامهب به يمند عالقه •

 مناسب يواجتماع يارتباط مهارت داشتن •

 مهارت هاي زندگي آموزش نهيزم در تجربه داشتن •
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  برنامه اصلي بمخاط ي ژهيو كارگاه يبرگزار

  : كنندگان شركت شرايط

  ييابتدا پنجم التيتحص حداقل با( زن ومرد)  يافرادمحل كنندگان شركت

 يمحدوده سـن  التري برخوردارند) درر شروع برنامه اولويت با افرادي است كه از سطح سواد باد (: توضيحات

ايـن فراينـد آموزشـي فـرا     . اسـت نفـر   20-15هر كالسكنندگان شركت تعداد باشد. يسال م  35-15 نيب

 د.جنسيتي طراحي شده و لذا بايد تالش شود هر دو جنس فرصت شركت در ايـن دوره هـا را داشـته باشـن    

در گـروه ديگـر قـرار     سال 25-35 افراد در يك گروه و 15-25در محدوده سني  تالش شود افرادهمچنين 

  باشد بهتر است و به هم نزديكتر داده شوند. هرچه دامنه سني افراد حاضر در يك دوره آموزشي محدودتر

   :دوره مدرس

در  هـاي گـروه  ژهيـ و رفتـاري  -يشـناخت  هـاي مهارت آموزش گريمربي يگواه فردي است كه ،دوره مدرس

و  يمـ يتوانند هم به صورت ت يآموزش گران دوره م .باشد هدكر افتيدر يستياز سازمان بهز معرض خطر را

 ها را ارائه دهند.آموزش يهم به صورت فرد

  

  آموزشي محتواي

كتـاب راهنمـاي    "رفتـاري مشـتمل بـر سـه جـزوه آموزشـي       -محتواي آموزش توانمنـدي هـاي شـناختي   

هـا  مجموعه مطالب و فعاليـت  و كتاب مطالعه مخاطب مي باشد. الزم به ذكر است كه  "كتاب كار"،"سمدر

  بايست به شيوه ارائه شده در كتاب راهنماي مدرس اجرا گردد.مي

  آموزش مكان

و  ننديبدون وجود مانع دور هم بنشـ  شكل U صورت  به كنندگانشركتباشدكه  يكالس به گونه ا يفضا 

 كوچك لحاظ شود. هايگروهدر  يگروه يها  تيانجام فعال يبرا ييفضا نآدر كنار 

همچنين اين آموزش بايد در محله هايي صورت پذيرد كه از آموزش محروم بوده و امكان دستيابي به چنين 

  آموزشهايي را نداشته اند. 

نند نيازهاي خود را در گان بتواد تا شركت كنندننپاكت يا صندوقي در كالس نصب كاز تسهيلگران بخواهيد 

و نظـام   با همكاري مددكار موسسه و تسهيلگر طـرح بررسـي  نيازهاي آنها  و هفنه يك بارهر د ياندازند.بآن 

. مثال اگر فردي نياز به مراجعه به مكاني جهت ترك اعتياد عزيزان خود دارد يا ارجاع برايشان راه اندازي شود

  نها را راهنمايي كنيد.درمان اعتياد و ارائه خدمات مشاوره و غيره آ امكان استفاده از ياري برگهاي مربوط به

وجود دارد،  مهارت آموزي كمتراكيد بر آن است كه كارگاه ها در مناطقي كه فرصت هاي آموزشي و توصيه 

  .برگزار گردد
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  نياز مورد وسايل

 ،،A٤ كاغـذ  ،A٠ كاغـذ و يرنگـ  كاغذA4 پاكت  ، يچي،ق كي،ماژبچس: كارگاه يبرگزار جهت الزم ليوسا 

 يقيموسـ  پخـش  و يوبصـر  يسـمع  ليوسـا  از اسـتفاده  امكـان  درصورتو   white board،كن پاك تخته

  باشد.مي كارگاه يبا فضا متناسب

 كارگاه يزمان ي برنامه

 هـر  ها كالس نيا. نيم ساعته برگزار گردد و كي يال كي يهفتگه صورت جلسات هتر است بكارگاه ها ب نيا

الزم به ذكر است كه نمي توان كالس ها .گردد برگزار منظم بطورمشخص و ساعت ثابت  مكان كي در هفته

  را بيش از يك بار در هفته و يا طوالني تر از يك ساعت و نيم برگزار كرد.

يك يك الي جلسه آموزشي  18طي جمعاً محتواي تدوين شده كه بود خواهد يا گونه هب يزير برنامه كل در

  ارائه گردد. نيمخاطب به و نيم ساعته

  : كارگاه يده گزارش

 ياسـتان بـرا   هايفعاليت يدر گزارش ده ليو ثبت اطالعات مربوط به كارگاه و تسه يمنظور مستندساز به

 5پيوسـت ، فـرم   خطـر  معرض در يها ه گرو ژهيو ر فتاري-ارتقاي توانمندي هاي شناختيهر دوره آموزش 

  .  ديخواهد رس ربطيمقام مسئول در سازمان ذ دييه تاخواهد شد و ب ليدوره ، تكم يتوسط مرب

توان به عنـوان مكمـل   مي …صورت جلسه و ،عكس ،هاي مستندسازي همچون فيلماز شيوه ساير همچنين

  استفاده كرد.

 فقـط  يبـردار  ريتصـو  است بهتر رازداري و يفرد حقوق تيرعا لزوم به توجه با است ذكر به الزم: توضيحات

 يزخوردهـا با و هـا  صـحبت  خصوصاً كارگاه اتفاقات يتمام و باشد كارگاه ياجرا از يياه بخش ثبت بصورت

  .نگردد ضبط افراد يخصوص

مناطق آسيب خيز بـا   ويژهرفتاري  -مهارت هاي شناختي گزارش نويسي جلسات آموزشبرگه 3در پيوست  

دوره پس از يرگـزاري  گر كه الزم است تسهيلاست  آمدهي تيخرد حما ياقشار تحت پوشش نهادها تاكيد بر

  هر جلسه آن را تكميل نمايد.

 مفيـد  كارگاه در كنندگان شركت اسامي از فهرستي داشتن برنامه سوابق بايگاني و حفظ منظور به همچنين

و برگـه حضـور و غيـاب     شـركت كننـدگان   يمشخصـات فـرد  برگـه   1و2در پيوسـت  به همين دليل  ،است

  تهيه شده است كنندگانشركت

برگه گزارش نويسي است كه بايد توسط كارشناس استان تكميل و به ستاد كشور ارسـال   5اره ،پيوست شم

  گردد.



 ٦

برگه ارزشيابي است كه در جلسه پيگيري به شـركت كننـدگان داده شـده و توسـط آنهـا       6پيوست شماره 

  تكميل مي گردد.

آورده شـده و   محلـي  فـراد برگه اي است كه در آن پروژه هاي محلي تدوين شده توسـط ا  7پيوست شماره 

  اقدامات و چالشهاي آن مطرح مي گردد.

  يپيگير جلسه

 زنـدگي  در آن سـاختن  عملي و كارگاه در شده مطرح مباحث مرور جهت كنندگان شركت ترغيب منظور به

 است كـه شـركت كننـدگان     هشد گرفته نظر در برنامه اين براي پيگيري ساعته 4 حداقل جلسه يك روزمره

  . آمد خواهند هم گرد مجدداً دوره، پايان از پس ماه دورگاه حاضر در كا

  .بود خواهد پيگيري جلسه در گفتگو اصلي محورهاي زير موضوعات درخصوص گفتگو و بحث 

  اند.طي اين مدت كسب كرده دافراتجربياتي كه  ـ

  .است پيوسته وقوع به آنها براي كه اتفاقاتي ـ

  .اندبوده گرفته نظر در خود براي كه اهدافي ساختن متحقق چگونگي و پيشرفت ميزان ـ

  اند.بوده روبهآن رو باموانع و مشكالتي كه  ـ

  آينده براي مجدد ريزيبرنامه ـ

  گردد.ارزشيابي دوره پيگيري توسط شركت كنندگان تكميل مي برگهپايان جلسه نيز  در

  نيمدرس الزحمه حق پرداخت نحوه

مي باشد. چنانچه تسهيلگري مقيم  هزار تومانيك ميليون ريال معادل صد ساعتي  برابر حق الزحمه مدرس

منطقه اي كه طرح در آن اجرا مي شود نباشد، پرداخت هزينه رفت و آمد تسهيلگر به اين مبلـغ بـر اسـاس    

  ارائه فاكتور اضافه خواهد شد.

  

  

  

 

 

  

  

  

  



 ٧

  هاپيوست 

  1پيوست 

    كنندگانشركت يمشخصات فرد برگه

  رفتاري –توانمندي هاي شناختي ركت كننده در كارگاه آموزش اسامي افراد ش

  هاي در معرض خطرويژه گروه

ف
ردي

نام و   

  خانوادگينام

نام 

  پدر

وضعيت   تحصيالت  سن  جنسيت

  تأهل

  

  تلفن  كد ملي  آدرس  شغل

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 



 ٨

 

  

 2پيوست 

  كنندگان شركت ابيغ و حضور برگه

  رفتاري –توانمندي هاي شناختي ليست حضور و غياب شركت كننده در كارگاه آموزش 

  هاي در معرض خطرويژه گروه

نام و نام   

  خانوادگي

  جلسه

تعداد كل   18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

  جلسات

1                                          

2                                          

3                                          

4                                          

5                                          

6                                          

7                                          

8                                          

9                                          

10                                          

11                                          

12                                          

13                                          

14                                          

15                                          

16                                          

17                                          

18                                          

19                                          

20                                          



 ٩

 

  

 3 وستيپ

رفتار در مناطق آسيب خيز با  -توانمندي هاي شناختيگزارش نويسي جلسات آموزش  برگه

  يتيخرد حما ياقشار تحت پوشش نهادها تاكيد بر

  

 ليتكم جلسه هر به مربوط اطالعات اساس بر و دوره يمرب توسط كارگاه جلسه هر اتمام از پس برگه نيا

  .گردديم

  

  : ........................يمحل برگزار                    كارگاه: .../....../.....  خيتار

  از ساعت:................. تا ساعت: ...................          زمان كارگاه:........ساعت      مدت

  :.......درس ياصل موضوع

  جلسه:  نيمطرح شده در ا يفرع موضوعات

1.....................................   .  

2...   ...................................  

3.....................................   .  

  جلسه: .......  نيكل افراد شركت كننده در ا تعداد

  : .....كردند شركت جلسه نيا در بار نياول يبرا كه يافراد تعداد

  .........سن تا......... سن از: كنندگان شركت يسن محدوده

  ركت كنندگان: از...........................   تا   ..........................  ش يليتحص تيوضع

  جلسه: ............. نيدر ا 1آموزش ساعت -نفر

  :.........جلسه نيا در استفاده مورد يآموزش كمك ليوسا

 نموده هيته كسع فيتكال نمونه از: (چنانچه دينمود استفاده جلسه نيا يساز مستند يبرا ييها روش چه از

  ).................ديده ليتحو گريد مستندات با كار يانتها در كرده رهيذخ ويارش كي در را ها عكس نيا لطفا ديا

  : ................................جلسه نيا) موفق(تجارب قوت نقاط

  :...............................جلسه نيا مبحث ارائه يها چالش

                                                
 .  هر جلسه ضرب نمائيدبراي محاسبه ميانگين نفر ساعت آموزش، تعداد نفرات شركت كننده در هر جلسه را در تعداد ساعت آموزش  1



 ١٠

خيلي   در كارگاه كنندگان شركتنجش پيشرفت فاكتورهاي س  

  بد
  خوب  متوسط  بد

خيلي 

  خوب

            ها در اين جلسه ميزان مشاركت و همكاري افراد در گفتگو  1

            هاي اين جلسهميزان مشاركت و همكاري افراد در انجام فعاليت  2

            ميزان گوش دادن و توجه افراد به مطالب مطرح شده در اين جلسه  3

            ميزان ارائه بازخورد از دروس آموخته شده در اين جلسه  4

            ميزان به خاطر آوردن درس جلسه قبل در اين جلسه  5

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 ١١

  4 وستيپ

رفتاري در مناطق - توانمندي هاي شناختيهاي آموزش دوره يگزارش نويسي نهائ برگه

  يتيخرد حما يشش نهادهااقشار تحت پو آسيب خيز با تاكيد بر

  

  .گردديم ليتكم يهفتگ يهاگزارش يبند جمع اساس بر و دوره يمرب توسط يآموزش دوره اتمام از پس برگه نيا

  :يمرب مشخصات

  .............: .............يليتحص رشته:   ..........................    يليتحص مقطع:...........................    يخانوادگ نام و نام

  سال: ....... يا هيحاش يها محله در كار سابقه مدت

  :.........است گذرانده حال به تا يمرب كه يلگريتسه كار با مرتبط يآموزش يها دوره تعداد

  

  شركت كنندگان:  مشخصات

  : ...............جلسه هر در كننده شركت افراد تعداد نيانگيم

  درصد جلسات شركت كرده اند: ...............  50از  شيكه در ب يتعداد افراد نيانگيم

  .........سن تا......... سن از: كنندگان شركت يسن محدوده

  شركت كنندگان: از...........................   تا   ..........................   يليتحص تيوضع

  

  :دوره مشخصات

  :....../......../......نايپا خيتار   : ..../...../.......شروع خيتار

  دوره:...........................  يبرگزار يكل روزها تعداد

  جلسه..................  يط:.......... دوره ساعات تعداد جمع

  در كل دوره: ............. 2آموزش ساعت -نفر نيانگيم

  :.........دوره در استفاده مورد يآموزش كمك ليوسا

 اتيتجرب اي فيتكال نمونه و ها عكس هيكل: (لطفا يهفتگ ستيل چك ليتكم جز به يازس مستند يها روش

  )................ديدار ارسال برگه نيا مهيضم به را موفق

  ؟بود ديجد نيمخاطب با ديدوره جد يبرا شركت كنندگان تقاضا طرف از ايآ

  متقاضي......... داعدت             € يمتقاض نچندي        € رخي                            € يبل

  

                                                
فر براي محاسبه ميانگين نفر ساعت آموزش، تعداد نفرات شركت كننده در هر جلسه را در تعداد ساعت آموزش هر جلسه ضرب نموده و سپس از كل ن 2

 ساعت جلسات ميانگين بگيريد.  



 ١٢

خيلي   در كارگاه كنندگان شركتفاكتورهاي سنجش پيشرفت   

  بد
  خوب  متوسط  بد

خيلي 

  خوب

            ها در طي دورهپيشرفت در مشاركت و همكاري افراد در گفتگو  1

            ها در طي دورهپيشرفت در مشاركت و همكاري افراد در انجام فعاليت  2

            ر گوش دادن و توجه افراد به مطالب مطرح شده در طي دورهپيشرفت د  3

            پيشرفت در ارائه بازخورد از دروس آموخته شده در طي دوره  4

            پيشرفت در به خاطر آوردن درس جلسه قبل در طي دوره  5

  



 ١٣

  5 وستيپ

  

  

 

  وضعيت     محدوده  سني:  جنسيت:  تعداد:  مشخصات  شركت كنندگان

                تحصيلي  

   

  وضعيت    

  شغلي:

  

  

  نام  ونام  خانوادگي:  مشخصات  مدرس و  يا  مدرسين

  ـ 1

  ـ  2

  وضعيت  تاهل:  تحصيلي مقطع

  

  از ساعت :              تا ساعت :  كدام روز هفته؟  تاريخ پايان:  تاريخ  شروع:  برنامه  زماني اجراي دوره

  

  جمعاً چند  نفر ساعت آموزش:  طي........  روز  داد  ساعات :تع   دورهحجم فعاليت انجام شده در 

    مكان  اجراي  دوره

           جزوه ارتقاي توانمندي هاي   محتوي آموزشي

  �ساير منابع(ذكر شود)                                                  � رفتاري  در  - شناختي

                               مناطق آسيب خيز 

  

  : موسسه  متقاضي دوره 

  فرد :

  :نحوه اطالع  و اگاهي از برنامه

  

  برگزاري  دوره  چه  هزينه ايي داشته است ؟  نام سازمان:  سازمان  حمايت كننده و هزينه

  

محل  تامين  هزينه  هاي 

  مذكور  چه  بوده  است؟

مستند  سازي برنامه به  چه صورت 

  است؟

   �صورتجلسه                  �عكس                          �گزارش                                 �فيلم     

  ساير موارد ذكر  شود:

  

            �آزمون شفاهي و عملي                             �پس آزمون كتبي                    �پيش آزمون كتبي   شيوه  ارزيابي مخاطب:

       

  �نشده است                      � تكاليف خانگي انجام شدهبررسي هفتگي 

شيوه ارزشيابي دوره (نظرات شركت 

  ها در مورد كل دوره)كننده

  �عملي                                          �كتبي تشريحي                                       �كتبي تستي      

  �ره   بازخورد شفاهي پايان دو     

آياازطرف شركت كنندگان 

تقاضابراي دوره جديدبا مخاطبين 

  جديد بود

  �چندين متقاضي                                                   �خير                                   �بلي          

  به عدد                                                                                                                      

  رفتاري در مناطق آسيب خيز - طرح ارتقاي توانمندي هاي شناختي گزارش نويسي كارشناس استان از برگه
 



 ١٤

  

  نتايج  ارزشيابي دوره  :

  

  نقاط  قوت  دوره  از نظر  شركت  كنندگان:                                          نقاط ضعف دوره از نظر شركت  كنندگان:

  

  

  

  

  پيشنهاد ات  شركت  كنندگان:

  

  

  

  

  

  نقاط  قوت  دوره  از نظر مدرس  :                                     نقاط ضعف دوره از نظرمدرس:

  

  

  

  پيشنهادات  مدرس:
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 6 وستيپ

  )مداخله(بعد از اتمام گروه هدففرم ارزشيابي 

  ـ در اين يك ماه چقدر به مطالب آموزشي در كارگاه فكر كرديد؟ 1

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �يا دوبار  كالً يك    �اصال 

  ـ در اين يك ماه چقدر رفتارهاي روزانه شما به دليل مطالب كالس تغيير كرد؟ 2

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  ها در روابط شما تاثير گذاشت؟در اين آموزشـ در اين يك ماه چق 3

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  هايتان سعي كرديد؟ـ در اين يك ماه چقدر براي اجراي برنامه 4

  �هرروز چندبار   �بار كتقريباً روزي ي  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  ـ در اين يك ماه چقدر به رفتارهايتان توجه داشتيد؟ 5

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  ـ در اين يك ماه آيا اطرافيانتان در مورد چيزهايي كه در كالس يادگرفتيد نظري دادند؟ 6

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته � يك يا دوبار كالً    �اصال 

  ـ در اين يك ماه چه قدر به نقش (تاثير) خودتان را در روابط با ديگران  توجه كرديد؟ 7

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  اين يك ماه چقدر به زبان بدنتان توجه داشتيد؟ ـ در 8

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  هاي افرادبا يكديگر تالش كرديد؟ـ در طي يك ماه چقدر براي قبول تفاوت 9

  �هرروز چندبار   �بار قريباً روزي يكت  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  به هيجانات خود توجه داشتيد؟ چقدر ـ در اين يك ماه 10

  �هرروز چندبار   �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �كالً يك يا دوبار     �اصال 

  ـ در اين يك ماه چقدر به راهكارهاي مقابله با خشم توجه داشتيد؟ 11

  � هرروز چندبار  �بار تقريباً روزي يك  �بار اي يكتقريباً هفته �يا دوبار  كالً يك    �اصال 



 ١٦

  7 وستيپ

  

 

  

  

  

  

  

  

 

تعداد پروژه هاي محله اي تدوين 

  شده

  نام محله:                 

  تعداد پروژه:

    عنوان هر پروژه

  

  

    اقدامات صورت گرفته

  

  

  

  

  چالش ها

  

  

  

1-  

2-  

3-  

......  

  -1  دستاوردها

2-  

3-  

......  

  

  

  حله اي صورت گرفتهكارشناس استان از پروژه هاي م نويسي گزارشبرگه 
 


