
هاي آموزش سالمت به ترتيب زير  هاي ارزشيابي رسانه معيارهاي فرمهاي اختصاص داده شده به هر يك  وزنبخش حاوي اين 
 .باشد مي

  بروشور/پمفلت .۱
 پوستر .۲
 بولتن/مجله .۳
 كتابچه/كتاب .۴
 )مولتي مديا(اي  افزار چند رسانهنرم  .۵
 آموزش ويديوييفيلم  .۶
 آموزشي تلويزيونيبرنامه  .۷
 تلويزيونيتيزر  .۸
 راديوييتيزر  .۹

 آموزشيكالس  .۱۰
 آموزشيكارگاه  .۱۱
 همايش .۱۲
 نمايشگاه .۱۳
 پايگاه اطالع رساني اينترنتي .۱۴
 اطالع رسانيبسيج  .۱۵

 
اطالع رساني بسيج  و نمايشگاه ،همايش، آموزشيكارگاه ،آموزشيكالس  الزم به ذكر است كه در اين گزارش وزن هاي مربوط به 

 .فقط مربوط به قسمت فرآيند پيش رسانه ذكر شده است



وزن ھر سووال

30.6

29.4

37.9

30.5

31.6

25.6

21.9

29.4

25

23.7

25

25

25.7

24.3

25

20

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

تعریف پمفلت (Pamphlet) : نشریھ اي است غیر ادواري ومستقل كھ در اندازه كوچك و با جلدي كاغذي بچاپ مي رسد .صفحات آن بھ ھم دوختھ شده وفاقد صحافي است. براساس تعریف یونسكو این نشریھ باید بدون در نظر 
گرفتن جلد حداقل 5 و حداكثر 48 صفحھ داشتھ باشد. 

تعریف بروشور  (Brochure) : یك نوع پمفلت است كھ بیشتر با ھدف ترویج یا تبلیغ یك موضوع یا كاالي تجاري تھیھ و از طریق پست و یا بصورت مستقیم بدست مخاطب مي رسد .معموًال در قالب یك یا چند صفحھ ساده یا تا 
خورده و حاوي عكسھاي رنگي وطرحھا واشكال متنوع با كیفیت باال بچاپ مي رسد .

جھت ارزیابی پمفلت / بروشور بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

اطالعات کمی مرتبط با پمفلت / بروشور

           عنوان پمفلت / بروشور : ...................................................    سازمان یا ارگان تھیھ کننده: ...................................................... سازمان یا ارگان حمایت کننده: ...................................................

           تاریخ انتشار : .../..../....    تیراژ: .................. نسخھ   محل انتشار: ...................................... محل توزیع: ....................................... جمعیت مخاطبین: ..................................................  

معیارھا و سواالت

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

وزن ھاي فرم ارزشیابی پمفلت / بروشور

       ج. شناسایی مخاطبین

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          نام دانشگاه  :                                                        تاریخ تحویل :                                              تاریخ ارزیابي :                                          نام ارزیاب :                                        نام مسئول گروه ارزیابي:                               كد :
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47.8

27

25.2

40

30

15

51.9

48.1

10

60

40

15

52.5

47.5

15

51.4

49.6

15

100

15

100

15

51.4

48.6

50

50

26.6

15.1

13.4

15.5

              1.   محتوای پمفلت/بروشور تا چھ حد جذاب و جلب توجھ کننده می باشد  ؟ 

 II . مشخصات پمفلت/بروشور

(Creativity) خالقیت .f          

(Credibility) مقبولیت .g          

              1.   محتوای پمفلت/بروشور تا چھ حد ازاعتبار علمی برخوردار است ؟ 

              2.   دقت در نگارش عبارات (از نظر  امالء / دستور زبان  / آئین  نگارش)   تا چھ حد رعایت شده است؟

              1.   محتوای پمفلت/بروشور تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک وفرھنگی  مخاطبان تناسب دارد  ؟ 

(Appealing) جذابیت .e          

سسس

              2.   محتوای پمفلت/بروشور تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری وروانشناختی  مخاطبان تناسب دارد  ؟ 

              1.   پمفلت/بروشور حاضر تا چھ حد از نظر محتوا با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟ 

(Clearity) شفافیت .c          

(Accuracy) دقت .a          

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

              1.   محتوای پمفلت/بروشور تا چھ حد از یکپارچگی برخوردار است ؟ 

              2.   محتوای پمفلت/بروشور تا چھ حد بااطالعات بھ دست آمده ازدیگرمنابع ھماھنگ است؟

     الف. محتوای پمفلت/بروشور

            a. طراحی پمفلت/بروشور

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

              1.    پیام تا چھ حد ساده بیان شده است ؟ 

              2.   در متن بیام  پمفلت/بروشور تا چھ حد از اصطالحات پیچیده علمی و تخصصی پرھیز شده است ؟ 

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

                   1. در طراحی پمفلت/بروشور تا چھ حد خالقیت  / نوآوري  بكار رفتھ  است ؟

              1.   نویسندگان پمفلت/بروشور تا چھ حد از نظر مخاطبان مقبول می باشند ؟ 

              2.   ارایھ دھندگان پمفلت/بروشور تا چھ حد از نظر مخاطبان مقبول می باشند  ؟ 

                   5. رنگھای بکار رفتھ در پمفلت/بروشور تا چھ حد ھماھنگ بوده و با محتوای آن متناسب است ؟

                   3.در طراحي  پمفلت/بروشور تا چھ حد ازفونت ھا واجزای گرافیکی جذاب است؟

                   4. قطع و تعداد صفحات پمفلت / بروشور تا چھ حد با حجم مطالب متناسب است ؟

     ب. ساختار پمفلت/بروشور
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13.4

16                    7 .آیا استاندارد تعداد صفحات پمفلت/بروشور رعایت شده است؟ 

30

15.7

14.3

15

15.7

15

14.3

10

20

21.6

20

38.4

20 4.درچاپ پمفلت/بروشورازچندرنگ استفاده شده است؟

20

100

10

35.8

33.4

30.8

19.4

48.6

51.4

               

       

                  2. کیفیت تا خوردن پمفلت / بروشور چگونھ است ؟

                  2. كیفیت پیش ازمون پمفلت/بروشور چگونھ است ؟

                   1.  آیا برنامھ ای برای پیش ازمون پمفلت/بروشور در نظر گرفتھ شده است؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

     ج. پیش أزمون

                  3. كیفیت چاپ پمفلت/بروشورچگونھ است ؟

                   3.  اندازه فونت ھا ( و نیز استفاده از فونت ھای درشت و ایتالیک) در متن پمفلت/بروشور تا چھ حد با اھمیت جمالت ارتباط دارد ؟    

                   2. آیا تعداد فونت ھای بکار رفتھ در متن پمفلت/بروشور مناسب است (حداکثر 3 فونت متفاوت) ؟   خیر □      بلی □ 

                   1.  فونت ھاي  بکار رفتھ در متن پمفلت/بروشور تا چھ حد خوانا ھستند؟

                   6.  پس  زمینھ  (Background) بکار رفتھ در پمفلت/بروشور تا چھ حد با محتوای آن متناسب است ؟

 IV . ارزیابی پمفلت/بروشور   

 III . اجرای پمفلت/بروشور

                  3. ارزیابی پمفلت/بروشور  تا چھ حد تاثیر بر مخاطبین (تغییر دانش، نگرش و رفتار)را سنجیده است  ؟  

                  3. ارزیابی پمفلت/بروشور  تا چھ حد دستیابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است   ؟  

                   1.  آیا برنامھ ای برای ارزیابی پمفلت/بروشور در نظر گرفتھ شده است؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

                  3. آیا زمان توزیع پمفلت / بروشور مناسب بوده است  ؟

                  2. مکان ھای انتخاب شده برای توزیع پمفلت/بروشور تا چھ حد برای تحت پوشش قرار دادن مخاطبین مناسب  است  ؟

                  1. آیا تیراژ پمفلت/بروشور با تعداد مخاطبین مورد نظر متناسب است  ؟

            b. متن پمفلت/بروشور

                  1. كیفیت كاغذ  بکار رفتھ در پمفلت/بروشور چگونھ است ؟

                   5.  فضاي اختصاص یافتھ بھ متن , اجزاي گرافیكي  و فضاي  خالي  تا چھ حد ھماھنگ می باشد  ؟

                   4.  كادربندي  و صفحھ ارایي  متن پمفلت/بروشور چگونھ است ؟  

                   6.  آیا متن پمفلت / بروشور حاوی منابع  مطالب می باشد ؟

             c.  کیفیت تولید

                   7.  آیا متن پمفلت / بروشور حاوی اطالعات تماس و پیگیری مخاطبین (اعم از آدرس پستی، تلفن، فاکس، email، پایگاه اطالع رسانی اینترنتی) می باشد ؟
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وزن ھر سووال

30.6

30

36.9

31.9

31.2

25

20.6

30

25.6

23.8

25

25

25

25

25

وزن ھاي فرم ارزشیابی پوستر 

  موضوع پوستر:...........................................  تاریخ چاپ : .../..../....    تاریخ نصب : .../..../....   محل نصب: ......................................  تیراژ: ..............نسخھ  جمعیت مخاطبین: .................................................. 

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

       ب. تدوین اھداف آموزشي

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

تعریف : یك  رسانة  ایستاي  (Static) دیداري  است  كھ  معموًال از جنس  كاغذ یا مقوا و در قطع ھاي  بزرگ براي  نصب  در مكان ھاي  عمومي  بر روي  دیوار یا بیل  بوردھاي  تبلیغاتي  تھیھ  مي گردد. در طراحي پوستر براي  انتقال  و تبلیغ  یك  پیام  یا ایده  از امكانات  بصري  
چون  عكس ، نقاشي  و تكنیك ھاي  گرافیكي در حجم زیاد و از متن  و نوشتھ  بھ  میزان  كمتري  استفاده  مي شود.

اطالعات کمی مرتبط با پوستر

جھت ارزیابی پوستر بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

 عنوان پوستر : ......................................................................    سازمان یا ارگان تھیھ کننده: .............................................................. سازمان یا ارگان حمایت کننده: ..........................................................

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

       ج. شناسایی مخاطبین

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          نام دانشگاه  :                                                         تاریخ تحویل :                                       تاریخ ارزیابي :                                      نام ارزیاب :                                                    نام مسئول گروه ارزیابي:                                     كد :
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45.8

28

26.2

40
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17

49.3

50.7

15

60

40

17

51.2

48.8

17

50

50

17

46.9

53.1

17

51.7

48.3

50

42.5

31.2

30.2

21.8

 II . مشخصات پوستر

(Credibility) مقبولیت .g          

              2.  سفارش دھندگان پوستر تا چھ حد مورد قبول مخاطبان مي باشند ؟

                   2. در طراحي  پوستر تا چھ حد  اصول زیبایی شناختی رعایت شده است ؟

     ب. ساختار پوستر

              1.   تولیدكنندگان پوستر تا چھ حد از نظر مخاطبان مقبول می باشند ؟

                   3. طراحي  پوستر تا چھ حد جذاب است؟

(Relevancy) مناسبت داشتن .d          

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

(Clearity) شفافیت .c          

              1.   محتوای پوستر تا چھ حد ساده وقابل فھم بیان شده است ؟

              1.   محتوای پوستر تا چھ حد از یکپارچگی برخوردار است ؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

              1.   محتوای پوستر تا چھ حد از نظرعلمی معتبراست ؟

              2.   دقت در نگارش عبارات (از نظر  امالء / دستور زبان  / آئین  نگارش)   تا چھ حد رعایت شده است؟

     الف. محتوای پوستر

(Accuracy) دقت .a          

              1.   محتوای پوستر تا چھ حد جذاب و جلب توجھ کننده می باشد  ؟

              2.   در محتواي  پوستر تا چھ حد از امكانات  بصري ( مانند عكس, طراحي, جداول)  استفاده شده  است ؟

              2.   محتوای پوستر تا چھ حد  بااطالعات بھ دست آمده ازدیگرمنابع ھماھنگ است؟

              2.   در متن پوستر تا چھ حد از اصطالحات پیچیده علمی و تخصصی پرھیز شده است ؟

              1.   محتوای پوستر تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک وفرھنگی مخاطبان تناسب دارد  ؟

              3.   محتوای پوستر تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری وروانشناختی مخاطبان تناسب دارد  ؟

(Appealing) جذابیت .e          

                   4. رنگھای بکار رفتھ در پوستر تا چھ حد ھماھنگ بوده و با محتوای آن مناسبت دارد ؟

            a. طراحی پوستر
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                   4.  كادربندي  و نشانھ  گذاري  متن پوستر چگونھ است ؟  

                   2.  تعداد فونت ھای بکار رفتھ در متن پوستر مناسب است (حداکثر 3 فونت متفاوت) ؟    

                   3.  اندازه فونت ھا ( و نیز استفاده از فونت ھای درشت و ایتالیک) در متن پوستر تا چھ حد با اھمیت جمالت ارتباط دارد ؟    

            b. متن پوستر

              1.   پوستر حاضر تا چھ حد از نظرساختار با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟

                   5.  پس  زمینھ  (Background) بکار رفتھ در پوستر تا چھ حد با محتوای آن ارتباط دارد ؟

                   1.  فونت ھاي  بکار رفتھ در متن پوستر تا چھ حد خوانا ھستند؟

                   6.  آیا متن پوستر حاوی منابع مطالب می باشد ؟

                   7.  آیادر متن پوستر اطالعات تماس و پیگیری مخاطبین (اعم از آدرس پستی، تلفن، فاکس، email، پایگاه اطالع رسانی اینترنتی) ارائھ شده است ؟

                   5.  فضاي اختصاص یافتھ بھ متن /  اجزاي گرافیكي  / فضاي  خالي  تا چھ حد ھماھنگ می باشد  ؟

                  3. ارزیابی پوستر تا چھ حد دستیابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است   ؟  

 III . اجرای پوستر

(Creativity) خالقیت .d          

             c.  کیفیت تولید

              2.   درطراحي  پوستر تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟

                  1. كیفیت كاغذ یا مقوای بکار رفتھ در پوستر چگونھ است ؟

                  2. كیفیت چاپ پوستر چگونھ است ؟

                  3. ارزیابی پوستر تا چھ حد تاثیر بر مخاطبین (تغییر دانش، نگرش و رفتار)را سنجیده است  ؟  

                  1. آیا تیراژ پوستر با تعداد مخاطبین مورد نظر متناسب است  ؟

                  2. مکان ھای انتخاب شده برای نصب پوستر تا چھ حد برای پوشش مخاطبین مناسب  است  ؟

                  3. آیا زمان نصب پوستر و طول مدت ارائھ آنھا مناسب بوده است  ؟  

                   1.  آیا برنامھ ای برای ارزیابی پوستر در نظر گرفتھ شده است؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

 IV . ارزیابی / ارزشیابی پوستر

Page 3 پوستر



       

Page 4 پوستر



وزن ھر سووال
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       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

وزن ھاي فرم ارزشیابی کتاب / کتابچھ

اطالعات کمی مرتبط با کتاب / کتابچھ

           عنوان کتاب / کتابچھ : ........................................    نام نویسنده یا نویسندگان با ذکر تخصص: ................................................نام ویراستار یا ویراستاران با ذکر تخصص:...........................

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

 تعریف كتاب (Book ): نوشتھ  اي است  چاپي  مشتمل  بر چندین  صفحھ  كھ  بین  دو جلد قرار گرفتھ  و از یك  حاشیھ  بھ  یكدیگرمتصل  شده اند. كتاب  بھ  موضوعات  متنوعي  مي پردازد ولي  داراي  یك  عنوان  است  كھ  معموًالبر روي  صفحھ  جلد درج  مي گردد. براي  افتراق  ازدیگر 
رسانھ ھاي  نوشتاري  تعداد صفحات  آن  را 49 صفحھ  یا بیشتر در نظر مي گیرند. کتاب آموزش سالمت، کتابی است کھ حداقل یکی از اھداف آن آموزش سالمت باشد.

تعریف كتابچھ (Booklet ): كتابي  است  كوچك  بنحوي  كھ  قابل  حمل  در دست  بوده ، معموًال در یك  موضوع  مشخص براي  دستیابي  سریع  و آسان  بھ  اطالعات  و یا منابع  كاربردي  بچاپ  مي رسد. کتابچھ آموزش سالمت، کتابچھ ای است کھ حداقل یکی از اھداف آن آموزش 
سالمت باشد.

جھت ارزیابی کتاب / کتابچھ بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

نام ناشر: .................................................  تاریخ انتشار : .../..../....   قطع کتاب: ...........................  تیراژ : ................نسخھ   محل انتشار: ...................................... جمعیت مخاطب: .....................................

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

       ج. شناسایی مخاطبین

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          نام دانشگاه  :                                                        تاریخ تحویل :                                         تاریخ ارزیابي :                                                 نام ارزیاب :                                         نام مسئول گروه ارزیابي:                                           كد :
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     ب. ساختار کتاب / کتابچھ

(Creativity) خالقیت .f          

              1.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد جذاب می باشد  ؟ 

              2.   در محتواي  کتاب / کتابچھ تا چھ حد از امكانات  بصري ( مانند عكس, طراحي, جدول و نمودار)  استفاده شده  است ؟

              4.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری و روانشناختي مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              3.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک و فرھنگي مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              3.  با توجھ بھ موضوع کتاب / کتابچھ تا چھ حد از منابع بھ روز و معتبر استفاده شده است ؟

              2.   بھ  ھنگام  اشاره  بھ  اصطالحات  و موضوعات  جدید و تخصصی، تا چھ حد توضیحات  و مثالھاي مناسب  جھت  فھم  راحت تر مخاطب  ارائھ  شده  است  ؟ 

              2.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد برای مخاطب کاربرد دارد (درباره یک مسئلھ مھم و مبتال بھ مخاطبین) ؟ 

              2.   محتوای کتاب/ کتابجھ تا چھ حد با اطالعات بدست آمده از منابع دیگر ھماھنگ است ؟ 

              1.   نویسنده یا نویسندگان کتاب / کتابچھ تا چھ حد از نظر مخاطبان مقبول می باشند ؟ 

              1.   کتاب / کتابچھ حاضر تا چھ حد از نظر محتوا با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟ 

              2.   در محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟ 

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

              1.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد از اعتبار علمي برخوردار است ؟ 

(Accuracy) دقت .a          

     الف. محتوای کتاب / کتابچھ

(Relevancy) مناسبت داشتن .d          

              1.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد بھ تاریخچھ و پیشینھ موضوع پر داختھ است  ؟ 

(Credibility) مقبولیت .g          

              2.   برای ارائھ محتوا تا چھ حد از منابع و افراد مورد قبول مخاطبان استفاده شده است  ؟ 

(Appealing) جذابیت .e          

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

         5.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با بودجھ و منابع موجود تناسب دارد؟

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

              2.   دقت در نگارش عبارات (از نظر  امالء / دستور زبان  / آئین  نگارش)   تا چھ حد رعایت شده است؟   

              1.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد ساده و قابل فھم بیان شده است ؟ 

 II . مشخصات کتاب / کتابچھ

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

(Clearity) شفافیت .c          

              1.   محتوای کتاب / کتابچھ تا چھ حد از یکپارچگی برخوردار است ؟ 

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

Page 2 کتاب



9

38.7

40

21.3

10

38.1

31.9

30

9

48.7

51.3

23

22.2

21.4

21

21

14.4

9

45

27.5

27.5

93

41.5

40.9

17.6

9

48.7

51.3

18

30

30

                 1.  طراحی جلد کتاب / کتابچھ تا چھ حد جذاب می باشد ؟

                 2. طراحي  جلد کتاب / کتابچھ تا چھ حد  موضوع و محتوای کتاب را انتقال می دھد  ؟

                 3.  آیا کتاب / کتابچھ بخشی تحت عنوان "مطالعھ بیشتر" و یا "منابع مفید" را بھ مخاطب ارائھ می دھد ؟

                 1.  آیا کتاب / کتابچھ حاوی فھرست نمایھ (Index) می باشد ؟  خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

                2.  فھرست نمایھ كتاب  / کتابچھ تا چھ حد کامل می باشد ( حاوی واژگان کلیدی مرتبط) ؟

                3.  فھرست  نمایھ كتاب  / کتابچھ تا چھ حد دقیق می باشد ( ارجاع دقیق بھ صفحات) ؟

            g. فھرست نمایھ  (Index)  کتاب / کتابچھ

               3.   آیا در صورتیكھ  تصاویر، جداول ، نمودارھا و اشكال  از منابع  دیگري اقتباس  شده  است  با مجوز بوده  و آدرس  منابع  مزبور ذكر شده  است ؟

                1.  آیا منابع کتاب / کتابچھ در انتھای ھر فصل ذکر شده است؟

                2.  آیا منابع کتاب / کتابچھ تا چھ حد بر اساس روش استاندارد نگارش منابع نوشتھ شده است ؟

          f.  منابع کتاب / کتابچھ

               5.  آیا اندازه فونت ھا ی متن کتاب / کتابچھ برای مطالعھ مناسب ھستند  ؟    

               1.  در متن کتاب / کتابچھ تا چھ حد از تصاویر، جداول ، نمودارھا و اشكال  براي  تفھیم  بھتر مطالب  استفاده شده است  ؟

          e. تصاویر

               2.  عنوان  و توضیحات  ارائھ شده براي  ھر یك  از تصاویر، جداول ، نمودارھا و اشكال تا چھ حد کامل می باشند  ؟

                1.  سرفصل ھای انتخاب شده برای فصول کتاب / کتابچھ تا چھ حد با محتوای آنھا تناسب دارد  ؟

               2.  آیا در ھر فصل کتاب / کتابچھ اھداف آموزشی ارائھ شده است؟

               3.  فونت ھاي  بکار رفتھ در متن کتاب / کتابچھ تا چھ حد خوانا ھستند؟

               4.  آیا تعداد فونت ھای بکار رفتھ در متن کتاب / کتابچھ مناسب است (حداکثر 3 فونت متفاوت) ؟    

               2.  آیا مشخصات  نویسندگان  ویراستاران  كتاب  بھ  ھمراه  تخصص  آنھا درج شده  است ؟

               3.  آیا اطالعات  الزم  جھت  ارتباط  با ناشر، نویسندگان  و ویراستاران  شماره تلفن، فاكس، صندوق پستي و آدرس الكترونیك در اختیارمخاطب  قرار گرفتھ  است ؟

                1.  فھرست  كتاب  / کتابچھ تا چھ حد کامل می باشد ( حاوی تمام فصول) ؟

                2.  فھرست  كتاب  / کتابچھ تا چھ حد دقیق می باشد ( ارجاع دقیق بھ صفحات) ؟

               2.  عنوان  کتاب / کتابچھ تا چھ حد  جذاب می باشد؟

               3.  عنوان   تا چھ حد با محتواي کتاب / کتابچھ تناسب  دارد ؟

               1.  آیا تاریخ ، محل  تولید، نوبت چاپ و مؤسسھ  تولیدكننده  كتاب  مشخص  شده اند؟

               1.  عنوان   کتاب / کتابچھ تا چھ حد واضح  و گویا نوشتھ  شده  است ؟

         d. متن کتاب / کتابچھ

            h. طراحی صفحات و جلد کتاب / کتابچھ

           a. عنوان کتاب / کتابچھ

            b. شناسنامھ کتاب / کتابچھ

            c. فھرست  کتاب / کتابچھ
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40
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20
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20
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           2. ارزیابی کتاب / کتابچھ تا چھ حد دستیابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است   ؟  

          1. کیفیت چاپ کتاب / کتابچھ چگونھ است  ؟

          2. کیفیت کاغذ متن و جلد کتاب / کتابچھ چگونھ است  ؟

           4. کتاب تا چھ حد بھ راحتی در دسترس مخاطب قرار می گیرد   ؟

           5. قیمت کتاب تا چھ حد با قدرت خرید مخاطب تناسب دارد  ؟  

          3. قطع کتاب / کتابچھ تا چھ حد با ھدف و حجم کتاب تناسب دارد  ؟

                 3. صفحھ  بندي  کتاب / کتابچھ (شامل حاشیھ ھا، سربرگ و پاورقي ) تا چھ حد  استفاده از متن را برای مخاطب تسھیل می کند ؟

           1.  آیا برنامھ ای برای ارزیابی کتاب / کتابچھ در نظر گرفتھ شده است؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           3. ارزیابی کتاب / کتابچھ تا چھ حد تاثیر بر مخاطبین (تغییر دانش، نگرش و رفتار)را سنجیده است  ؟  

 III . تولید کتاب / کتابچھ

 IV . ارزیابی / ارزشیابی کتاب / کتابچھ
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وزن ھر سوال

29.4

29.4

36.4

32.2

31.4

24.4

20

31.4

25

23.6

25.6

25.7

25.7

24.3

تعریف: یك نشریھ دوره اي است كھ بھ موضوعات مورد عالقھ بخصوصي مي پردازد و اغلب براي انتشارات رسمي یا نیمھ رسمي گروه خاصي استفاده مي شود،یا مي توان آن را نشریھ اي با عنوان مشخص كھ بھ صورت شماره ھا یا جزوه 
ھاي پیاپي با فاصلھ زماني منظم براي مدت نا محدود منتشر مي شود و حاوي مقاالتي درباره موضوع ھاي گوناگون از نویسندگان مختلف است ،بیان كرد .

جھت ارزشیابی مجلھ / بولتن بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1 تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف          ضعیف           متوسط             قوی          بسیار قوی

5                 4                  3                 2              1         

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

وزن ھاي فرم ارزشیابی مجلھ / بولتن

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

       ب. تدوین اھداف آموزشي

       ج. شناسایی مخاطبین

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

معیارھا و سواالت

اطالعات کمی مرتبط با مجلھ / بولتن

           عنوان مجلھ / بولتن : .........................................    ناشر: ......................................... سازمان یا ارگان حمایت کننده: ............................................ نام و تخصص سردبیر: .......................................

           تاریخ آغاز انتشار : .../..../....    تناوب انتشار : ..................     رتبھ مجلھ / بولتن: ...........................    تیراژ مجلھ: ................ نسخھ   محل انتشار: ......................................

           جمعیت مخاطبین: ..................................................  سال، جلد، دوره مجلھ / بولتن مورد ارزشیابی  : ...........................................      

          نام دانشگاه  :                                      تاریخ تحویل :                                        تاریخ ارزیابي :                                                   نام ارزیاب :                                          نام مسئول گروه ارزیابي:                                      كد :
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24.3

20.6

44

29

27

40.6

41.3

20

22

22

19

19

18

20

15

13.5

12

13.5

13.5

13.5

19

20

24.3

15               2. اطالعات  ارائھ شده تا چھ اندازه با سطح علمی مخاطب متناسب است؟

30.7

30

20

40.6

59.4

              1. حجم مطالب تا چھ اندازه متناسب با مخاطب مورد نظر است؟

              2.    محتوی مجلھ / بولتن تا چھ حد از نظر علمی برای مخاطب جذاب است ؟

             3. مطالب تا چھ اندازه متناسب با خصوصیات مخاطب ( دموگرافیك ،فرھنگي ) است؟

             4. تصاویر تا چھ اندازه متناسب با خصوصیات مخاطب ( رفتاري و روانشناختي) است؟

(Appealing) جذابیت .e          

              1. مجلھ / بولتن  تا چھ حد برای جلب توجھ مخاطب از مطالب متنوع و سرگرم کننده ( مانند سؤال و جواب ـ حل مسألھ) استفاده کرده است؟

              2. مشخصات سازمان تھیھ کننده مجلھ / بولتن تا چھ حد معرفی شده است؟  

              3. مشخصات شورای نویسندگان و داوران مجلھ / بولتن تا چھ حد کامل ارایھ شده است؟

              4 . تا چھ حد سیاست ھاي ویراستاري واضح بیان شده اند؟ 

              5 .آیا درمطالب ارائھ شده درمجلھ ازدستورالعمل اخالق پزشكي پیروي شده است؟

              6 . مطالب ارائھ شده در مجلھ / بولتن تا چھ حد کاربردی ھستند؟

              7.درارائھ  مطالب مجلھ بولتن تا چھ حداز كلمات فني،علمي و ادبي پرھیز شده است؟

             3. اطالعات ارائھ شده در  مجلھ تا چھ اندازه دررسیدن بھ اھداف آن اھمیت دارند؟

            4. گروه ویرایش علمي تا چھ اندازه در محدوده موضوع مجلھ  ، صاحب نظر مي باشند؟

            5. عكس ھا وتصاویر بکار رفتھ در مجلھ / بولتن تا چھ حد با متن تناسب دارد ؟

              1. مشخصات نویسندگان و ویراستاران مطالب تا چھ حد کامل و صحیح نگاشتھ شده است؟

 II . خصوصیات مجلھ / بولتن

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

(Relevancy) مناسبت داشتن با مخاطب .d          

(Accuracy) دقت .a          

(Clearity) شفافیت .c          

     الف. مفاھیم،محتوایی پیام مجلھ / بولتن

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

              1. اطالعات ارائھ شده تا چھ اندازه ا زنظرعلمي معتبر ھستند؟ 

             2. اطالعات ارائھ شده تا چھ اندازه جدید وبھ روز ھستند؟
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                 2. اندازه فونت تا چھ اندازه براي خواندن مناسب است؟

                 3. كنتراست بین رنگ كاغذ ونوشتار چگونھ است؟

                 4. صفحھ آرایی مجلھ / بولتن چگونھ است؟

                1. آیا مجلھ در فرم ھاي دیگر براي استفاده افراد دچار نا تواني خاص (براي مثال نابینایان) وجوددارد ؟

 III . اجرای مجلھ/بولتن 

           e. كیفیت مجلھ/ بولتن

                  1. كیفیت چاپ مطالب چگونھ است؟

                  2. كیفیت كاغذ مورد استفاده چگونھ است؟

                  5. ساختار تصاویر چارتھا و جداول چگونھ است؟ 

                  6. مطالب مجلھ / بولتن حاوی تا چھ حد حاوي منابع استخراج مطالب می باشد ؟

                  7.  آیا متن مجلھ / بولتن حاوی اطالعات تماس و پیگیری مخاطبین (اعم از آدرس پستی، تلفن، فاکس، email، پایگاه اطالع رسانی اینترنتی) راارائھ كرده است؟

                 1. نوع فونت تا چھ اندازه براي خواندن مناسب است؟

                  1. شناسنامھ مجلھ / بولتن (تاریخ، محل چاپ،؟ نام ناشر و موسسھ حمایت کننده؟، تیراژ و نوبت چاپ) تا چھ حد دقیق تھیھ شده است؟

                  2. دستھ بندي اطالعات بھ سر فصل ھا و دستھ ھاي قابل درك چگونھ است؟

                 3. ارائھ پیش زمینھ قبل از ورودبھ متن مقاالت تا چھ اندازه رعایت شده است؟  

                  4. تأكید روي نكات كلیدي(سوتیتر) و خالصھ مطالب چگونھ است؟

              1. تا چھ اندازه از چاپ مقاالت بدیع (Original) در مجلھ/بولتن بھره گرفتھ شده است؟

                   3. عبارات تا چھ حد از نظر امالیی، آیین نگارش و دستور زبان صحیح نوشتھ شده اند ؟

                   2. تا چھ اندازه ظاھر مجلھ/بولتن چشمگیر است؟

                   1. تناسب ظاھر مجلھ/بولتن با ھدف آن چقدر است؟

            a. طراحی مجلھ/بولتن

                 3. وضوح عكس ھا ،تصاویر ،جداول و چارتھا چگونھ است؟

                  1. تناسب تیراژ مجلھ/بولتن با گستردگی کار و جمعیت مخاطبین چگونھ است؟

                 2. آیا توزیع مجلھ/بولتن بھ نحو مطلوب صورت مي گیرد؟

(Original)بدیع بودن .f          

     ب. ساختار مجلھ/بولتن

                2. آیا از رنگ ھاي بخصوصي براي افزایش قابلیت استفاده افراد دچار نا تواني (مناسب براي افراد كورنگ) استفاده شده است؟

 (Access ability) دسترسي .d            

             c. تایپ و فضا سازي مجلھ/ بولتن

            b. ساختار متن ، نوشتار و جداول مجلھ / بولتن
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34.4

20

100

                 1. آیا برنامھ اي براي ارزیابي / ارزشیابي مجلھ/بولتن در نظر گرفتھ شده است؟     خیر   □   بلي   □    درصورت مثبت پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

                2. برنامھ ارزیابي / ارزشیابي براي میزان دستیابي بھ اھداف چگونھ است؟

                  3. آیا برنامھ (دوره) انتشار مجلھ / بولتن مشخص است؟     خیر    □      بلي   □             در صورت مثبت پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

                 4.  انتشار مجلھ تا چھ حد منظم انجام می گیرد؟

 IV . ارزیابی / ارزشیابي مجلھ/بولتن 
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وزن ھر سووال

30

28.7

36.4

32.9

30.7

26.2

20.7

29.3

25.7

24.3

25

23.6

23.6

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

    تعريف: مولتي  مديا به  هر گونه  استفاده  همزمان  از چندين  رسانه  ديداري  و شنيداري  از جمله  متن ، صدا، تصوير، عكس  و پويانمايي  جهت  ارائه  و انتقال  اطالعات  اطالق  مي گردد. اين  
عبارت  در معني  خاص  خود همان  لوح فشرده اطالعاتي يا CD - ROM است  كه  در رايانه هاي  شخصي  با بكارگيري  سخت افزار و نرم افزار مناسب  امكان  استفاده  از چندين  رسانه  را فراهم  

مي كند. اين  ابزار به  علت جذابيت  باال و ويژگي  منحصر بفرد آن  يعني  تعامل  (Interactivity) با مخاطب  در كميت  و كيفيت  ارائه  اطالعات  در زمينه  آموزش  نيز كاربردهاي  فراوان  يافته  است . 
منظور از مولتي مدياي آموزش سالمت، آن دسته از رسانه اي است که حداقل يکي از اهداف آن آموزش سالمت باشد.

اطالعات کمي مرتبط با مولتي مديا       

جهت ارزيابي مولتي مديا به هر يک از معيارهاي زير که بصورت  سوال مطرح شده است امتيازي از  1  تا 5 طبق تقسيم بندي زير بدهيد:
    بسيارضعيف      ضعيف         متوسط          قوي          بسيار قوي

5                   4                   3                   2                1     

: ......................................................................    سازمان يا ارگان تهيه کننده: ................................................................سازمان يا ارگان حمايت کننده: .....................................................

وزن هاي فرم ارزشيابي مولتي مديا

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

       ج. شناسایی مخاطبین

: ..................................................  تاريخ توليد : .../..../.... محل توليد: ...................................... تيراژ: ....................... نسخه  جمعيت مخاطبين: ......................................................... 

             حداقل امکانات نرم افزاري مورد نياز: ............................................................................................  حداقل امکانات سخت افزاري مورد نياز: .................................................................................................

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          نام دانشگاه  :                           تاریخ تحویل :                                 تاریخ ارزیابي :                                  نام ارزیاب :                             نام مسئول گروه ارزیابي:                كد :
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26.4

26.4

20

42.2

30.3

27.5

40

40.6

15

34

33

33

10

58.7

41.3

15

50

50

15.6

25

37.5

37.5

15

50.7

49.3

14.4

51.7

48.3

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

(Accuracy) دقت .a          

     الف. محتواي مولتي مديا

(consistency) عدم تناقض ويكپارچگي -b

(Clearity) شفافيت .c          

              1.   محتواي مولتي مديا تا چه حد از يکپارچگي برخوردار است ؟ 

              2.   محتواي مولتي مديا تا چه حد با اطالعات بدست آمده از منابع ديگر هماهنگ است ؟ 

(Appealing) جذابيت .e          

(Creativity) خالقيت .f          

 II . خصوصيات مولتي مديا

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

         5.   نوع رسانه /  مداخله تا چه حد با بودجه و منابع موجود تناسب دارد؟

              1.   محتواي مولتي مديا تا چه حد از اعتبار علمي برخوردار است ؟ 

              2.  مولتي مديا تا چه حد اهداف آموزشي خود را براي مخاطب تشريح نموده است ؟

              3.   با توجه به خصوصیات رسانه، تا چه حد از اطالعات به روز و تازه استفاده شده است؟ 

              1.   مولتي مديا حاضر تا چه حد از نظر محتوا با نمونه هاي مشابه متفاوت است  ؟ 

              2.   در محتواي مولتي مديا تا چه حد خالقيت و نوآوري بکار رفته است  ؟ 

              1.   محتواي مولتي مديا تا چه حد جذاب مي باشد  ؟ 

              2.   در محتواي  مولتي مديا تا چه حد از امكانات  بصري ( مانند فيلم، پويانمايي، عكس، طراحي، جدول و نمودار)  استفاده شده  است ؟

(Relevancy) مناسبت داشتن .d          

              2.   محتواي مولتي مديا تا چه حد با خصوصيات  دموگرافيک وفرهنگي مخاطبين تناسب دارد  ؟ 

              3.   محتواي مولتي مديا تا چه حد با خصوصيات  روانشناختي رفتاري مخاطبين تناسب دارد  ؟ 

              1.   محتواي مولتي مديا تا چه حد ساده و قابل فهم بيان شده است ؟ 

              1.   محتواي مولتي مديا تا چه حد براي مخاطب کاربرد دارد (درباره يک مسئله مهم و مبتال به مخاطبين) ؟ 

              2.   به  هنگام  اشاره  به  اصطالحات  و موضوعات  جديد و تخصصي، تا چه حد توضيحات  و مثالهاي مناسب  جهت  فهم  راحت تر مخاطب  ارائه  شده  است  ؟ 

Page 2 مولتی مدیا



14.4

44

56

39.4

10.6

20

20

20

20

20

40
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31

31

38
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50

50

35

40.6

37.5

21.9

15

48.6

30

21.4

34.4

31.9

18.7

16.9

(Credibility) مقبوليت .g          

                      2.   کيفيت فيلم و پويانمايي به کار رفته در مولتي مديا چگونه است؟

               5.  آيا حداقل نرم افزار مورد نياز براي اجراي مولتي مديا (اعم از نوع سيستم عامل و برنامه هاي گرافيکي جانبي) به مخاطب ارائه شده است ؟

            B. صوت و موسيقي 

               1.  آيا تاريخ ، محل  توليد و مؤسسه  توليدكننده  مولتي مديا  مشخص  شده اند؟

               2.  آيا مشخصات  نويسندگان  و سفارسش دهندگان مولتي مديا به  همراه  تخصص  آنها به مخاطب ارائه  شده  است ؟

               3.  آيا اطالعات  الزم  جهت  ارتباط  با سازمان سفارش دهنده در اختيارمخاطب  قرار گرفته  است ؟

               4.  آيا حداقل سخت افزار مورد نياز براي اجراي مولتي مديا (شامل CPU، مقدار حافظه مورد نياز، نوع کارت صوت، نوع کارت تصوير) به مخاطب ارائه شده است ؟ (*- 

              1.   سازمان يا سازمانهاي مجري مولتي مديا از نظر عملکردهاي مرتبط تا چه حد مورد اعتماد مخاطبين مي باشند ؟ 

              2.   براي ارائه محتوا تا چه حد از منابع و افراد مورد قبول مخاطبين استفاده شده است  ؟ 

                     1.  فونت هاي  بکار رفته در متن مولتي مديا تا چه حد خوانا هستند؟

                     3.  آيا اندازه فونت ها ي متن مولتي مديا براي استفاده مخاطب مناسب هستند  ؟    

                     2.  فونت هاي  بکار رفته در متن مولتي مديا تا چه حد زيبا هستند؟ 

            a. شناسنامه مولتي مديا

            b. رسانه هاي بکار رفته در مولتي مديا

                A. متن 

     ب. ساختار مولتي مديا

            C. تصاوير ثابت و متحرک 

                      1.   کيفيت تصاوير به کار رفته در مولتي مديا چگونه است ؟ 

                      1.   کيفيت اصوات و موسيقي به کار رفته در مولتي مديا چگونه است؟

                      2.   موسيقي هاي بکار رفته در مولتي مديا تا چه حد جذاب و متناسب با موضوع هستند  ؟ 

                      3.   کيفيت جداول و نمودارهاي به کار رفته در مولتي مديا چگونه است ؟

                1.  آيا مولتي مديا منابعي را که در تهيه محتوا بکار رفته است به مخاطب ارائه مي کند ؟

                2.  با توجه به موضوع مولتي مديا تا چه حد از منابع به روز و معتبر استفاده شده است ؟

                3.  آيا مولتي مديا بخشي تحت عنوان ارجاعات مفيد (Useful Links) را به مخاطب ارائه مي دهد ؟

          c.  منابع مولتي مديا

                 1.  طراحي صفحات مولتي مديا تا چه حد جذاب مي باشد ؟

            d. طراحي صفحات مولتي مديا

                  2. طراحي  صفحات  مولتي مديا تا چه حد با تغيير مباحث (از كلي  به  جزئي  و يا با ورود به  موضوعات  جديد) تغيير مي كند ؟ 

                 3. طراحي  صفحات  مولتي مديا تا چه حد از ترکيب رنگ هماهنگ و متناسب با محتوا برخوردار است ؟
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            2. کيفيت بسته بندي مولتي مديا چگونه است  ؟

 III . توليد مولتي مديا

                 4.  قابليت کمک رساني (Help) مولتي مديا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 

                 5. قابليت چاپ (Print) مولتي مديا را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟

 IV . ارزيابي / ارزشيابي مولتي مديا

                 6. قابليت هدايت (Navigation) مولتي مديا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

                 7. قابليت اتصال به اينترنت (Internet) مولتي مديا را چگونه ارزيابي مي کنيد (ارجاعات متنوع به منابع معتبر اينترنتي) ؟

                 9. قابليت استفاده مولتي مديا براي افراد ناتوان چگونه است؟

                 1.  قابليت تعامل (Interactivity) مولتي مديا با مخاطب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

                 2.  قابليت جستجو (Search) مولتي مديا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 

                 4. ترکيب بندي صفحه مولتي مديا تا چه حد مناسب است؟

                 5. آيکونهاي انتخاب شده تا چه حد با ارجاعات آنها تناسب دارند ؟ 

                 3.  آيا مولتي مديا داراي قابليت توسعه پذيري(Upgrade) را دارا است؟ 

     ج. قابليت هاي مولتي مديا

           2. ارزيابي مولتي مديا تا چه حد دستيابي به اهداف آموزشي را سنجيده است   ؟  

           3. ارزيابي مولتي مديا تا چه حد تاثير بر مخاطبين (تغيير دانش، نگرش و رفتار)را سنجيده است  ؟  

                 8. قابليت نصب و برداشتن (Install & Uninstall) مولتي مديا را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

            1. آيا مولتي مديا دفترچه راهنما جهت ارائه اطالعات به مخاطب ارائه مي دهد  ؟

           4. ارزيابي مولتي مديا تا چه حد نواقص مولتي مديا ( مانند تداخل با نرم افزارهاي ديگر)را سنجيده است  ؟  

           3. مولتي مديا تا چه حد به راحتي در دسترس مخاطب قرار مي گيرد ؟

           5. قيمت مولتي مديا تا چه حد با امکان خريد مخاطب تناسب دارد ؟

                1. آیا برنامھ اي براي ارزیابي / ارزشیابي برنامھ پایگاه اطالع رسانی وجود دارد؟   خیر    □     بلي    □      درصورت مثبت پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید.

           4. قيمت مولتي مديا تا چه حد با توانايي هاي آن تناسب دارد؟
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وزن ھر سووال

30

29.4

36.4

32.2

31.4

25.6

20.6

30

25

24.4

25

25

25

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

 I . فرآیند  پیش رسانھ / پیش مداخلھ

           عنوان فیلم آموزشی ویدیویی : ...................................................    سازمان یا ارگان تھیھ کننده: ..........................................................سازمان یا ارگان حمایت کننده .....................................................

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

وزن ھاي فرم ارزشیابی فیلم آموزشی ویدیویی

تعریف: فیلم  عبارت است  از یك  نمایش  حاوي  تصاویر متحرك  و صدا كھ  ازقرارگیري  تصاویر ثابت  با سرعت  باال در مقابل  چشم  ایجاد مي گردد. فیلم  داراي انواع  تعریف  شده اي  از جملھ  فیلم  داستاني ، فیلم  مستند، فیلم  
بوم شناسي  و فیلم آموزشي  است . فیلم  آموزشي  كھ  رسالت  اصلي  آن  آموزش  مخاطب  مي باشد از مصاحبھ  با افرادصاحب  نظر، داستاني  كھ  توسط  فردي  آگاه  نوشتھ  شده  باشد و تصاویر و اشكال گرافیكي  براي  مفھوم  
نمودن  موضوع  مورد آموزش  حداكثر استفاده  را بھ عمل مي آورد. محیطي  كھ  یك  فیلم  آموزشي  در آن  اتفاق  مي افتد معموًال با موضوع  مورد آموزش  مرتبط  مي باشد و برحسب  طبیعت  موضوع  مي تواند از ھر یك  از 

انواع  ذكرشده  فیلم  براي  آموزش  بھره  بگیرد.

جھت ارزیابی فیلم آموزشی ویدیویی بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

         اطالعات کمی مرتبط با فیلم آموزشی ویدیویی

          تاریخ تولید : .../..../....   طول مدت فیلم آموزشی ویدیویی: ...........ساعت   محل تولید: ...................................... نوع فیلم آموزشی ویدیویی: .............................................. تیراژ: .......................................

                  جمعیت مخاطبان: ..................................................    

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف  تفكیك شده اند ؟

       ب. تدوین اھداف آموزشي

       ج. شناسایی مخاطبان

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

تاريخ تحويل :                                               تاريخ ارزيابي :                                             نام ارزياب :                                                 نام مسئول گروه ارزيابي:                           كد :             نام دانشگاه  :                                          
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(Appealing) جذابیت .e          

              3.   در فیلم آموزشی ویدئویی برای تفھیم مطالب تا چھ حد از تجھیزات و مکان ھای واقعی مرتبط با موضوع استفاده شده است ؟

              1.   برای تھیھ محتواي فیلم آموزشي تا چھ حد از منابع و افراد مورد قبول مخاطبان استفاده شده است  ؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

              1.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد از اعتبار علمی برخوردار است ؟

              2.   دقت در نگارش عبارات سناریو  تا چھ حد رعایت شده است؟

              1.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد با دیگر فعالیت ھاي انجام شده در این زمینھ ھماھنگ است ؟

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

              3.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد اطالعات جدید و بھ روز را در اختیار مخاطب قرار می دھد  ؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي ، تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

(Relevancy)مناسبت داشتن با مخاطب .d          

              1.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد براي مخاطب ساده و قابل فھم است ؟

              2.   بھ  ھنگام  اشاره  بھ  اصطالحات  و موضوعات  جدید و تخصصی، تا چھ حد توضیحات  و مثال ھاي مناسب  جھت  فھم  راحت تر مخاطب  ارائھ  شده  است  ؟

              1.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد برای مخاطب کاربرد دارد (درباره یک مسئلھ مھم و مبتال بھ مخاطبان) ؟

              2.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک و فرھنگي مخاطبان تناسب دارد  ؟

              3.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری و روان شناختي مخاطبان تناسب دارد  ؟

              1.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد جذاب می باشد  ؟

              2.   در محتواي  فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد از جلوه ھاي ویژ  ه تصویري و صوتي استفاده شده است؟

(Clearity) شفافیت .c          

              2.   محتوای فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد از عدم تناقض با اطالعات ارایھ شده از سایر منابع برخوردار است ؟

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

(Accuracy) دقت .a          

     الف. محتوای فیلم آموزشی ویدئویی

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

(Credibility) مقبولیت .f          

 II . مشخصات فیلم آموزشی ویدئویی
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(Creativity) خالقیت .c        

              3.  موسیقی ھای بکار رفتھ در فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد جذاب و متناسب با موضوع ھستند  ؟

              4.   کیفیت تصویر در فیلم آموزشی ویدئویی چگونھ است (از نظر وضوح و شفافیت) ؟

              2.   کیفیت اصوات و مکالمات بکار رفتھ در فیلم آموزشی ویدئویی چگونھ است (از نظر وضوح و تون صدای بکار رفتھ) ؟

                1.  آیا تاریخ ، محل  تولید و مؤسسھ  تولیدكننده  و سفارش دھنده فیلم آموزشی ویدئویی  مشخص  شده اند؟

               2.  آیا مشخصات  کارگردان ، نویسنده و تھیھ کنندگان فیلم آموزشی ویدئویی بھ  ھمراه  تخصص  آنھا بھ مخاطب ارائھ  شده  است ؟

               3.  آیا اطالعات  الزم  براي ارتباط  با موسسھ سفارش دھنده در اختیارمخاطب  قرار گرفتھ  است ؟

              1.  آیا فیلم آموزشی ویدئویی منابعی را کھ در تھیھ محتوا بکار رفتھ است بھ مخاطب ارائھ می کند ؟خیر           بلی 

           3. ارزیابی فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد تاثیر بر مخاطبان (تغییر دانش، نگرش و رفتار) را سنجیده است  ؟  

              2.  با توجھ بھ موضوع فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد از منابع بھ روز و معتبر استفاده شده است ؟

            1.  آیا براي ارزیابي فیلم آموزشی ویدئویی پیش آزمون صورت گرفتھ است ؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

            2. آیا پیش آزمون در جمعیتي كھ نماینده (Representative) جمعیت ھدف مي باشد انجام شده است؟      خیر          بلي 

           3. آیا فیلم آموزشی ویدئویی پیش تولید شده از کیفیت مناسب برخوردار بوده است ؟        خیر          بلي

           4. تولید فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد از برنامھ زمان بندی شده تبعیت نموده است  ؟

           1.  آیا برنامھ ای برای ارزیابی فیلم آموزشی ویدئویی در نظر گرفتھ شده است؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2. ارزیابی فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد دست یابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است   ؟  

            a. شناسنامھ فیلم آموزشی ویدئویی

               4.  آیا توضیحات کافی در زمینھ گروه سنی مخاطب فیلم آموزشی ویدئویی ذکر شده است ؟

              1.  فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد بھ اھداف آموزشی خود پرداختھ است ؟

     ب. ساختار فیلم آموزشی ویدئویی

              1.   فیلم آموزشی ویدئویی حاضر تا چھ حد  با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟

              2.   در فیلم آموزشی ویدئویی تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟

           4. ارزیابی تا چھ حد نواقص فیلم آموزشی ویدئویی ( مانند کیفیت فیلم برداری و صداگذاری ) را سنجیده است  ؟  

 IV . ارزیابی / ارزش یابی فیلم آموزشی ویدئویی

          d.  منابع فیلم آموزشی ویدئویی

            b. فیلم آموزشی ویدئویی 

 III . پیش تولید و تولید فیلم آموزشی ویدئویی
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          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

       ج. شناسایی مخاطبان

تعریف: برنامھ ھای تلویزیونی مورد نظر در این متن شامل سریال ھا، فیلم ھای داستانی و مصاحبھ ھایی است کھ دانشگاه ھا و مراکز آموزش سالمت، با قصد آموزش بھداشت تھیھ نموده اند.

    جھت ارزشیابی برنامھ تلویزیوني بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

اطالعات کمی مرتبط با برنامھ تلویزیوني

  عنوان برنامھ تلویزیوني : ................................................  سازمان یا ارگان تھیھ کننده: ........................................................... سازمان یا ارگان حمایت کننده: ................................................................

     نام و تخصص مجری: ..............................................   نام و تخصص کارشناسان برنامھ : ................................................................................. جمعیت مخاطبان: ..............................................

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

وزن ھاي فرم ارزشیابی برنامھ تلویزیوني  

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف  تفكیك شده اند ؟

       ب. تدوین اھداف آموزشي

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

 I . فرآیند  پیش رسانھ / پیش مداخلھ

موضوع برنامھ: ......................................  تاریخ تولید : .../..../.... تاریخ پخش : .../..../...  طول مدت برنامھ تلویزیونی: ......... دقیقھ  شبکھ ھای تلویزیونی پخش کننده: .......................  

       نام دانشگاه  :                                   تاریخ تحویل :                                    تاریخ ارزیابي :                                      نام ارزیاب :                                         نام مسئول گروه ارزیابي:                                    كد :
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              2. ارزیابي شما از نحوه بھ كار گیري افراد سرشناس در برنامھ تلویزیوني چگونھ است؟(خوش نامي ، معروف بودن، مقبولیت از نظر مخاطبان ، نداشتن نفع مالي)

              1.براي تھیھ محتواي برنامھ تلویزیوني تا چھ حد از منابع و افراد واجد صالحیت علمی از نظر مخاطبان استفاده شده است؟

              1. مطالب و محتوا تا چھ حد برای مخاطب جذاب است ؟

              2.    آیا برنامھ تلویزیوني عالوه بربیان موضوع راھكاري ھم ارایھ كرده است ؟        خیر              بلي

          g. پیش آزمون

             3. تا چھ اندازه تصاویر ، گویاي مطالب مورد نظر مي باشد؟

             1. مطالب تا چھ اندازه متناسب با سطح علمي (درك) مخاطب است؟

             2. مطالب تا چھ اندازه متناسب با خصوصیات مخاطب ( دموگرافیك ،فرھنگي ،رفتاري و روان شناختي)است؟

              3. تا چھ حد از افراد سرشناس (معروف) در برنامھ تلویزیوني استفاده شده است ؟    

(Appealing) جذابیت .e          

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي ، تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

              1.  تا چھ اندازه از افراد صاحب نظر از نظر علمي در تھیھ مفاھیم و پیام برنامھ تلویزیوني استفاده شده است ؟ 

              2. مطالب استفاده شده در تھیھ برنامھ تلویزیوني تا چھ حد از نظر علمي معتبر است ؟

              3. مطالب استفاده شده در تھیھ برنامھ تلویزیوني تا چھ حد جدید و بھ روز ھستند؟ 

              4.   مطالب ارائھ شده در برنامھ تلویزیوني تا چھ اندازه جامع و كامل ھستند؟

              1. مطالب برنامھ تلویزیوني تا چھ حد بصورت ھماھنگ بیان شده است؟

              2. برنامھ تلویزیوني تا چھ اندازه از بیان مطالب مورد مناقشھ علمي پرھیز نموده است؟

              3. رعایت ترتیب و توالي منطقي در ارائھ مطالب در برنامھ تلویزیوني را چگونھ ارزیابي مي كنید؟

             1. تا چھ اندازه مطالب بصورت واضح ومشخص بیان شده است؟

             2. تا چھ اندازه مطالب بصورت ساده (پرھیز از كلمات فني ـ علمي ـ ادبي) بیان شده اند؟

(Clearity) شفافیت .c          

(Accuracy) دقت .a          

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

     الف. مفاھیم،محتواي و پیام برنامھ تلویزیوني 

 II . خصوصیات برنامھ تلویزیوني

(Credibility) مقبولیت .f        

(Relevancy)مناسبت داشتن با مخاطب .d          
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  c) خالقیت(Creativity

       

    

          

               2. كیفیت انجام ارزیابي / ارزش یابي میزان دست یابي بھ ھدف چگونھ است؟

                 1. انتخاب شبكھ پخش برنامھ تا چھ حد مناسب بوده است؟

                  2.  تناسب زمان پخش برنامھ را  چگونھ ارزیابي مي كنید؟(روز و ساعت پخش، موقعیت پخش )

                 3. نحوه اطالع رساني بھ گروه مخاطب جھت اطالع از پخش برنامھ چگونھ بوده است؟

                1. آیا برنامھ اي براي ارزیابي / ارزش یابي برنامھ تلویزیوني وجود دارد؟   خیر    □      بلي    □       درصورت مثبت پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید.

 IV . ارزیابی / ارزش یابي برنامھ  تلویزیوني 

                  1. شكل برنامھ تولید شده تا چھ حد با محتواي پیام متناسب است؟ (انیمیشن، فیلم كوتاه یا بلند داستاني، مستند، سریال و غیره)

                  2. كیفیت وضوح صدا چگونھ مي باشد ؟

              1.آیا محتوي و مطالب ارائھ شده در برنامھ تلویزیوني پیش آزمون شده است؟    خیر   □        بلي   □    در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤاالت زیر امتیاز دھید

              2. كیفیت انجام پیش آزمون محتوا ی پیام چگونھ است ؟

     a. كیفیت ساخت برنامھ تلویزیوني 

     ب. ساختار برنامھ تلویزیوني 

              3. از نتایج پیش آزمون  تا چھ حد در بازنگری نھایی محتوا ی پیام استفاده شده است؟

    b. جذابیت برنامھ تولید شده 

 III . اجرای برنامھ  تلویزیوني 

                  3. كیفیت وضوح تصویر چگونھ است؟

                  1. تا چھ اندازه برنامھ، مخاطبان خود را جلب نموده است؟

(creativity)خالقیت.c    

              1. برنامھ تلویزیوني را از نظر خالقیت درارائھ، چگونھ ارزیابي مي كنید؟
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امتیاز ھر سووال

30

30

36/9

31/9

31/2

25

21/9

30
24/4

23/7

25

25/6

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف  تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

 جھت ارزشیابی تیزر تلویزیوني بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

       ج. شناسایی مخاطبان

        5 .آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

  عنوان تیزر تلویزیوني : ................................................  سازمان یا ارگان تھیھ کننده: ........................................................... سازمان یا ارگان حمایت کننده: ................................................................

       ب. تدوین اھداف آموزشي

معیارھا و سواالت

    تاریخ تولید : .../..../.... طول مدت تیزر تلویزیونی: ......... دقیقھ  تاریخ پخش : .../..../....  دفعات پخش در ھفتھ: ...........   شبکھ ھای تلویزیونی پخش کننده: .......................  

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

 I . فرآیند  پیش رسانھ / پیش مداخلھ

   جمعیت مخاطبان: ..............................................

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

فرم ارزشیابی تیزر تلویزیوني  

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

تعریف: بخشی از خدمات آگاه سازی عمومی ھستند. در واقع آگھی خدمات عمومی  یک آگھی است کھ توسط رسانھ ھای جمعی مثل تلویزیون ، رادیو ، مجالت و روزنامھ ھا پخش می گردد. بھ آن دستھ از 
این آگھی ھا کھ برای پخش تلویزیونی برنامھ ریزی شده است، تیزرھای تلویزیوني بھداشتی اطالق می گردد.

اطالعات کمی مرتبط با تیزر تلویزیوني
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24/4

25/6

24/4

20

39/8

31/2

29

40
40/6

15
20/7

24/3

21/2

18/8

15               5 . جمالت متن تیزر تا چھ اندازه از نظر ادبی درست و بدون اشکال ھستند؟

10

40

30

30                 3 . آیا در تیزر رفتار یا الگوھای بد آموز وجود دارد؟    خیر           بلی

15

30

30
15/7

10

14/3

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

     الف. مفاھیم، محتوا و پیام تیزر تلویزیوني 

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي ، تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

 II . خصوصیات تیزر تلویزیوني

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

                2. ھماھنگي بین مطالب ارائھ شده در آگھي تلویزیوني با سایر منابع معتبر شامل افراد صاحب نظر ـ سازمان ھاي معتبر در زمینھ موضوع تا چھ حد مي باشد؟

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

             1.  در ارایھ پیام تا چھ حد سادگي و پرھیز از كلمات فني ، علمي و ادبي رعایت شده است؟

             2. در ارایھ تیزر  تا چھ از پرداختن بھ مطالب غیر ضروري پرھیز شده است؟

(Clearity) شفافیت .c          

             3.  پیام تا چھ حد در بیان منافع مطالب براي مخاطب موفق بوده است؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

(Accuracy) دقت .a          

              1.  تا چھ اندازه از افراد صاحب نظر در امور سالمت و بھداشت در تھیھ مفاھیم و پیام تیزر تلویزیوني استفاده شده است ؟

              2. مطالب استفاده شده در تھیھ تیزر تلویزیوني تا چھ حد از نظر علمي معتبر است ؟

              3. مطالب استفاده شده در تھیھ تیزر تلویزیوني تا چھ حد جدید و بھ روز ھستند؟

              4.  كلمات پیام تا چھ حد مرتبط با محتواي پیام انتخاب شده است؟

                1.   مفاھیم ومحتواي پیام تا چھ حد با اھداف ھماھنگي دارد؟

             4.اختصار در ارایھ پیام تا چھ حد رعایت شده است ؟

               5. آیا از نوشتار در تیزر تلویزیوني استفاده شده است؟   خیر    □        بلي      □    در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

               6. سادگي نوشتار براي ھماھنگي با سطح سواد مخاطب تا چھ اندازه رعایت شده است؟
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15

100

15
42/5

37/5

20               3 .    تا چھ حد از ایجاد جذابیت ھای منفی در تیزر پرھیز شده است؟

15

49/4

50/6

15

100
59/4

13/5

13/5

11.6
14/8                    4 . کیفیت تیزر تلویزیوني از نظر وضوح تصویر چگونھ است ؟

9                    5 . موسیقی انتخاب شده برای تیزر تا چھ حد زیبا و متناسب با موضوع و مخاطب است؟

11.6

9

9

9                   10 . فونت ھای بھ کار رفتھ در تیزر تلویزیونی تا چھ حد زیبا و خوانا ھستند؟

10

20

20

                   2.  استفاده ازافراد حرفھ اي در امور رسانھ در ساخت تیزر تلویزیوني را چگونھ ارزیابي مي كنید؟

                   3.  كیفیت تیزر تلویزیوني از نظر وضوح صدا چگونھ است ؟

                   6 . آیا زمان بندي تیزر تلویزیوني تولید شده رعایت شده است؟     خیر          بلي

                   7. آیا تیزرتلویزیوني تولید شده پیش آزمون شده است؟   خیر □        بلی □    در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

              2. كیفیت انجام پیش آزمون محتوا ی پیام چگونھ است ؟

(Relevancy)مناسبت داشتن با مخاطب .d          

              1.    محتوا ی پیام تیزر تلویزیوني تا چھ حد مي تواند  نظر مخاطبان را جلب نماید؟

              2.    آیا تیزر تلویزیوني عالوه بربیان موضوع راھكاري ھم ارایھ كرده است ؟        خیر              بلي

              1.   آیا محتوا ی پیام تیزر تلویزیوني پیش آزمون شده است ؟  خیر   □   بلھ □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤاالت زیر امتیاز دھید .

(Pre-test) پیش آزمون .f          

              1.   محتوای پیام تیزر تلویزیوني تا چھ حد باخصوصیات مخاطبان(دموگرافیك، فرھنگي، رفتاري و روان شناختي) تناسب دارد؟

                   8. كیفیت انجام پیش آزمون را چگونھ ارزیابي مي كنید؟

                   9. از نتایج پیش آزمون تیزر در ارتقاي ساخت آن تا چھ اندازه استفاده شده است؟

                  1.  تناسب زمان پخش تیزر را  چگونھ ارزیابي مي كنید؟(روز و ساعت پخش، موقعیت پخش قبل یا بعد یا در میان برنامھ ھاي پر بیننده)

 III . اجرای تیزر تلویزیوني 

                  2.  شبكھ ھاي تلویزیوني انتخاب شده براي پخش تیزر تا چھ حد مناسب بوده است؟

(Appealing) جذابیت .e          

                   1. خالصھ ساختي كھ حاوي نظرات سفارش دھنده براي ارائھ بھ سازنده تیزر تلویزیوني بوده تا چھ حد كامل است ؟ (مدت زمان، جمالت از پیش تعیین شده، ھدف و زمان پخش

(Credibility) مقبولیت .g          

     ب. ساختار تیزر تلویزیونی

             3. از نتایج پیش آزمون  تا چھ حد در بازنگری نھایی محتوا ی پیام استفاده شده است؟

              1.   آیا از افراد سرشناس (معروف) براي ارائھ پیام تیزر استفاده شده است؟  خیر □      بلي □   در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

              2. ارزیابي شما از نحوه بھ كار گیري افراد سرشناس در تیزر تلویزیوني چگونھ است؟(خوش نامي ، معروف بودن، مقبولیت از نظر مخاطبان ،نداشتن نفع مالي)
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20

20

20                   6 . اطالعات الزم برای تماس مخاطب با سفارش دھنده تیزر، تا چھ حد ارایھ شده است؟

20

35/3

12                  3 . آیا اقدامي براي مشخص كردن عمر مؤثر تیزر تلویزیوني  انجام شده است؟     خیر           بلي          

25/7

28

       

                5. برنامھ ارزیابي / ارزش یابي براي مشخص شدن میزان دست یابي بھ ھدف چگونھ است؟

                 1. آیا برنامھ اي براي ارزیابي / ارزش یابي تیزر تلویزیوني در نظر گرفتھ شده است؟       خیر □        بلي □    درصورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

                 4. اقدامات انجام شده براي مشخص كردن عمر مؤثر تیزر تلویزیوني چگونھ بوده است؟

                 2. كیفیت خالصھ ماھانھ بررسي چگونھ است؟  

 IV . ارزیابی / ارزش یابي تیزر تلویزیوني 

                  3. میزان تكرار تیزر تلویزیوني براي رسیدن بھ ھدف چقدر مناسب بوده است؟

                  4. آیا در تیزرتلویزیوني اقدام یا استفاده از امكاناتي توصیھ مي شود؟      خیر  □            بلي   □           در صورت مثبت پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

                  5. دسترسي بھ امكانات / اقدامات توصیھ شده در تیزر تلویزیوني تا چھ حد فراھم بوده است؟
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وزن ھر سووال

30

30

36.4

32.1

31.5

25

21.3

30

25

23.7

25

25

25

25

25
          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف  تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

       ب. تدوین اھداف آموزشي

اطالعات کمی مرتبط با تیزر رادیویی

           عنوان تیزر : .............................................   سازمان تھیھ کننده: ......................................................................  فرد یا سازمان طراح: .........................................................

                 جمعیت مخاطبین: ..................................................   

معیارھا و سواالت

        طول مدت تیزر: .......... دقیقھ   تعداد ایستگاه ھای پخش کننده: ................   تاریخ پخش : .../..../....    ساعت پخش: ...................   تناوب پخش در ھفتھ: ..............   

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

وزن ھاي فرم ارزشیابی تیزر رادیویی

 I . فرآیند  پیش رسانھ / پیش مداخلھ

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

              تعریف: بخشی از خدمات آگاه سازی عمومی ھستند. در واقع آگھی خدمات عمومی  یک آگھی است کھ توسط رسانھ ھای جمعی مثل تلویزیون ، رادیو ، مجالت و روزنامھ ھا پخش می گردد. بھ آن دستھ از این آگھی ھا کھ برای پخش رادیویی برنامھ ریزی شده است، 
تیزرھای رادیویی بھداشتی اطالق می گردد.

جھت ارزیابی كالس آموزشي بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

       ج. شناسایی مخاطبان

                نام دانشگاه  :                                    تاریخ تحویل :                                               تاریخ ارزیابي :                                     نام ارزیاب :                                                   نام مسئول گروه ارزیابي:                                             كد :
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20

45

28

27

40

40.6

15

21

22.5

20

19.5

18               5.  جمالت متن تا چھ اندازه از نظر ادبی درست و بدون اشکال ھستند؟

10

53.9

46.1

15

25

25.7

25

24.3

10

100

15

56.9

43.1

20

49.9

50.6

(Appealing) جذابیت .e          

              2.    آیا تیزر رادیویي عالوه بربیان موضوع راھكاري ھم ارایھ كرده است ؟        خیر              بلي

              1.    محتوا ی پیام تیزر رادیویي تا چھ حد مي تواند  نظر مخاطبان را جلب نماید؟

(Pre-test) پیش آزمون .f          

              1.   آیا محتوا ی پیام تیزر رادیویي پیش آزمون شده است ؟  خیر   □   بلھ □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤاالت زیر امتیاز دھید .

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

                2. ھماھنگي بین مطالب ارائھ شده در آگھي رادیویي با سایر منابع معتبر شامل افراد صاحب نظر ـ سازمان ھاي معتبر در زمینھ موضوع تا چھ حد مي باشد؟

                1.   مفاھیم ومحتواي پیام تا چھ حد با اھداف ھماھنگي دارد؟

 II . خصوصیات تیزر رادیویي 

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي ، تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

              1.  تا چھ اندازه از افراد صاحب نظر در امور سالمت و بھداشت در تھیھ مفاھیم و پیام تیزر رادیویي استفاده شده است ؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

(Accuracy) دقت .a          

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

              2. مطالب استفاده شده در تھیھ تیزر رادیویي تا چھ حد از نظر علمي معتبر است ؟

     الف. مفاھیم، محتوای پیام تیزر رادیویي 

              2. كیفیت انجام پیش آزمون محتوا ی پیام چگونھ است ؟

              3. از نتایج پیش آزمون  تا چھ حد در بازنگری نھایی محتوا ی پیام استفاده شده است؟

              3.  پیام تا چھ حد در بیان منافع مطالب براي مخاطب موفق بوده است؟

              4.اختصار در ارایھ پیام تا چھ حد رعایت شده است ؟

              1.   محتوای پیام تیزر رادیویي تا چھ حد باخصوصیات مخاطبان(دموگرافیك، فرھنگي، رفتاري و روان شناختي) تناسب دارد؟

              3. مطالب استفاده شده در تھیھ تیزر رادیویي تا چھ حد جدید و بھ روز ھستند؟

              4. كلمات پیام تا چھ حد مرتبط با محتواي پیام انتخاب شده است؟

              1.  در ارایھ پیام تا چھ حد سادگي و پرھیز از كلمات فني ، علمي و ادبي رعایت شده است؟

              2. در ارایھ تیزر  تا چھ از پرداختن بھ مطالب غیر ضروري پرھیز شده است؟

(Clearity) شفافیت .c          

(Relevancy)مناسبت داشتن با مخاطب .d          
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10                    4 . موسیقی انتخاب شده برای تیزر تا چھ حد زیبا و متناسب با موضوع و مخاطب است؟
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20

20

20                   6 . اطالعات الزم برای تماس مخاطب با سفارش دھنده تیزر، تا چھ حد ارایھ شده است؟

20

30

10                  3. آیا اقدامي براي مشخص كردن عمر مؤثر تیزر رادیویي انجام شده است؟     خیر           بلي          

20

40

       

                5. برنامھ ارزیابي / ارزش یابي براي مشخص شدن میزان دست یابي بھ ھدف چگونھ است؟

                  4. آیا در تیزر رادیویي اقدام یا استفاده از امكاناتي توصیھ مي شود؟         خیر □        بلي □             در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

                  5. دسترسي بھ امكانات / اقدامات توصیھ شده در تیزر رادیویي تا چھ حد فراھم بوده است؟

                 1. آیا برنامھ اي براي ارزیابي / ارزش یابي تیزر رادیویي در نظر گرفتھ شده است؟       خیر □        بلي □    درصورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

                 2. كیفیت خالصھ ماھانھ بررسي چگونھ است؟  

                 4. اقدامات انجام شده براي مشخص كردن عمر مؤثر تیزر رادیویي چگونھ بوده است؟

 IV . ارزیابی / ارزش یابي تیزر رادیویي 

                   3.  كیفیت تیزر رادیویي از نظر وضوح صدا چگونھ است ؟

                   5. آیا زمان بندي تیزر رادیویي تولید شده رعایت شده است؟     خیر          بلي

                   6. آیا تیزر رادیویي تولید شده پیش آزمون شده است؟   خیر □        بلی □    در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

              1.   آیا از افراد سرشناس (معروف) براي ارائھ پیام تیزر استفاده شده است؟  خیر □      بلي □   در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید

(Credibility) مقبولیت .g          

                   1. خالصھ ساختي كھ حاوي نظرات سفارش دھنده براي ارائھ بھ سازنده تیزر رادیویي بوده تا چھ حد كامل است ؟ (مدت زمان، جمالت از پیش تعیین شده، ھدف و زمان پخش)

                   2.  استفاده ازافراد حرفھ اي در امور رسانھ در ساخت تیزر رادیویي را چگونھ ارزیابي مي كنید؟

                  3. میزان تكرار تیزر رادیویي براي رسیدن بھ ھدف چقدر مناسب بوده است؟

              2. ارزیابي شما از نحوه بھ كار گیري افراد سرشناس در تیزر رادیویي چگونھ است؟(خوش نامي ، معروف بودن، مقبولیت از نظر مخاطبان ، نداشتن نفع مالي)

                  2.  ایستگاه ھاي رادیویي انتخاب شده براي پخش تیزر تا چھ حد مناسب بوده است؟

     ب. ساختار تیزر رادیویي 

 III . اجرای تیزر رادیویي 

                    8. از نتایج پیش آزمون تیزر در ارتقاي ساخت آن تا چھ اندازه استفاده شده است؟

                  1.  تناسب زمان پخش تیزر را  چگونھ ارزیابي مي كنید؟(روز و ساعت پخش، موقعیت پخش قبل یا بعد یا در میان برنامھ ھاي پر بیننده)

                    7. كیفیت انجام پیش آزمون را چگونھ ارزیابي مي كنید؟
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وزن ھر سوال

29.4

30

36.5

32.1

31.4

25

20

30.6

25

24.4

25

23.8

25.3

23.8

جھت ارزیابی كالس آموزشي بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

تعریف: كالس  آموزشي  یكي  از روشھاي  كم  ھزینھ  مداخالت  آموزشي  است  كھ  معموًال توسط  یك  مدرس  برگزار مي شود و تعداد شركت  كنندگان  آن  از كارگاه  بیشتر و از سمینار كمتر است  و براساس  یادگیري  و نھ  فقط  
-Case)  مطالعھ  موردي ،(Role playing)  ایفاي  نقش ،(Brainstorming)  آموزش  پایھ  ریزي  مي شود و براي  اجراي  آن  از متدھاي  مختلف  آموزشي  از قبیل  سخنراني ، سخنراني  + بحث ، شكل  گشایي  گروھي

study)، نمایش  فیلم ، ... استفاده  مي شود.

           جمعیت مخاطبین: ..................................................   کالس برای چندمین بار برگزار می گردد: ...........      

           عنوان کالس : ......................................................................    نام مدرس یا مدرسین با ذکر تخصص: .....................................................................................................................

اطالعات کمی مرتبط با کالس آموزشی

           تاریخ برگزاری : .../..../....    ساعت برگزاری کالس: ..................     طول مدت کالس: ...........ساعت    تعداد شرکت کنندگان: ................نفر   محل برگزاری: ......................................

وزن ھاي فرم ارزشیابی کالس آموزشی

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

       ج. شناسایی مخاطبین

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          
        نام دانشگاه  :                                                 تاریخ تحویل :                                 تاریخ ارزیابي :                                      نام ارزیاب :                         نام مسئول گروه ارزیابي:                          كد:
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(Clearity) شفافیت .c          

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

              1.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد  با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟

              2.   در محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟

     الف. محتوای کالس آموزشی

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

              6.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری مخاطبین تناسب دارد  ؟

              7.   محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  روانشناختی مخاطبین تناسب دارد  ؟

              1.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد جذاب می باشد  ؟

              2.   شیوه ھای ارائھ مطالب در کالس تا چھ حد برای مخاطبین جذاب می باشد ؟

(Appealing) جذابیت .e          

(Creativity) خالقیت .f          

 II . مشخصات کالس آموزشی

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

(Accuracy) دقت .a          

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

              1.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد از دقت علمی برخوردار است ؟

(Relevancy) مناسبت داشتن .d          

              1.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد (با توجھ بھ سطح مخاطبین) قابل فھم بیان شده است ؟

              2.   بھ  ھنگام  اشاره  بھ  اصطالحات  و موضوعات  جدید و تخصصی، تا چھ حد توضیحات  و مثالھاي مناسب  جھت  فھم  راحت تر مخاطب  ارائھ  شده  است  ؟

              2.   در تھیھ محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد بھ اھداف آموزشی و نیازھای مخاطبین توجھ شده است ؟

              1.   محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد از یکپارچگی برخوردار است ؟

              2.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد از عدم تناقض برخوردار است ؟

              1.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد بھ تاریخچھ و پیشینھ موضوع پرداختھ است  ؟

              2.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد اطالعات بھ روز و تازه را در اختیار مخاطب قرار می دھد  ؟

              3. محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد برای مخاطب کاربرد دارد (درباره یک مسئلھ مھم و مبتالبھ مخاطبین) ؟

              4.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک مخاطبین تناسب دارد  ؟

              5.  محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  فرھنگی مخاطبین تناسب دارد  ؟
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                2. کیفیت استفاده از  وسایل کمک آموزشی در کالس چگونھ بوده است ؟

                 1. محل برگزاری کالس آموزشی تا چھ حد در دسترس شرکت کنندگان بوده است ؟

                 2. وسعت محل برگزاری کالس آموزشی تا چھ حد با تعداد شرکت کنندگان تناسب داشتھ است ؟

□                                             (Problem solving) 7. روش حل مسئلھ                

□                                                     (Brain storming) 8. بارش افکار                

□                                                          (Role playing)  9. اجراي  نقش                

                1. مقابل ھر کدام ازوسایل کمک آموزشی کھ در کالس آموزشی استفاده شده است عالمت X قرار دھید: (امتیاز این بخش بر اساس تعداد گزینھ ھا محاسبھ می گردد)

□                                                 (Class discussion)  3. بحث  كالسي                

□                            (Small group discussion)  4. بحث  گروھي  كوچك                

□                                    (Video presentation) 5. نمایش فیلم ویدئویی                

□                                                     (Case - Study)  6.  مطالعھ  موردي                

              1.   مدرس کالس آموزشی تا چھ حد از نظر مخاطبین مقبول می باشد ؟

              2.  در تھیھ محتوا و طرح درس کالس آموزشی تا چھ حد از منابع معتبر استفاده شده است  ؟

                        1.  دانش و اطالعات مدرس در زمینھ محتوای کالس آموزشی تا چھ حد است ( تخصص مرتبط با موضوع  ) ؟

                        2.   تجربھ مدرس در زمینھ محتوای کارگاه آموزشی تا چھ حد است (  سابقھ تدریس ) ؟

            a. مدرس

                        3.   توانایی گرداندن بحث و اداره جلسات توسط مدرس کالس آموزشی تا چھ حد است ( ایجاد بحث، پاسخ دادن بھ سواالت و رفع ابھامات ) ؟

                        4.   توانایی ارائھ مناسب مطالب توسط مدرس کالس آموزشی تا چھ حد است ( فن بیان، شیوایی کالم) ؟

(Credibility) مقبولیت .g          

     ب. ساختار کالس آموزشی

                        6.   مدرس کالس آموزشی تا چھ حد نکات مھم و کلیدی را  در جریان تدریس خود تکرار کرده است (جھت بخاطر سپاری مطالب)؟

                        7.   آیا مدرس کالس آموزشی در پایان کالس بھ جمع بندی و خالصھ نمودن مطالب پرداختھ است ؟

                        8.   مدرس کالس آموزشی تا چھ حد بھ ارائھ مطالب و بھ ثمر رساندن بحث در زمان تعیین شده پایبند بود (استفاده صحیح از زمان)؟

          روش آموزشی و شیوه ارائھ مطلبی کھ در کالس استفاده شده است را با عالمت X  مشخص نموده و بھ کیفیت استفاده از آن امتیاز دھید :( در صورتیکھ بیش از یک متد استفاده شده باشد فقط کاملترین متد را انتخاب نمایید)

                     جزوه آموزشی  □ اسالید  □ اوپک  □ اورھد  □  پوستر  □ پمفلت  □ مولتی مدیا  □ فیلم آموزشی  □ ویدئوپروژکتور  □  نمونھ  / ماكت  / موالژ  □   سایر موارد  □ :..........................................

□                              (Lecture and Discussion) 2. سخنرانی و بحث                

          b.  روشھای آموزش و ارائھ مطالب

            c. وسایل کمک آموزشی

           d. مکان برگزاری کالس آموزشی

□                                                                      (Lecture) 1. سخنرانی                

                        5.   توانایی برقرای ارتباط مناسب با مخاطب توسط مدرس کالس آموزشی تا چھ حد است (تماس چشمی، زبان غیر کالمی و ) ؟
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  (Post-test و Pre-test) 2. ارزیابی کالس آموزشی تا چھ حد وضعیت پیش و پس از مداخلھ مخاطبین را سنجیده است           

           3.در ارزیابی کالس آموزشی تا چھ حد از مخاطبین نظر خواھی (شفاھی یا کتبی) بعمل آمده است  ؟  

           4.   ارزیابی کالس آموزشی تا چھ حد دستیابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است ؟

           5. ارزیابی کالس آموزشی تا چھ حد عملکرد مدرس را سنجیده است  ؟  

                 1. آیا ساعات برگزاری کالس آموزشی مناسب بوده است (با توجھ بھ ترکیب مخاطبین) ؟

                 2. آیا زمان اختصاص یافتھ بھ کل کالس آموزشی با حجم مطالب تناسب دارد ؟

                 3. آیا زمان اختصاص یافتھ بھ بحث و پاسخ بھ سواالت مناسب بوده است ؟

           1.  آیا برنامھ ای برای ارزیابی کالس آموزشی در نظر گرفتھ شده است؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

 III . ارزیابی / ارزشیابی کالس آموزشی

                 3. محل برگزاری کالس آموزشی از نظر تھویھ، نور و صدا چگونھ بوده است ؟

                 4. محل برگزاری کالس آموزشی از نظر چیدمان مناسب صندلی ھا و فاصلھ تا جایگاه سخنران چگونھ بوده است ؟

            e. زمان برگزاری کالس آموزشی

Page 4 کالس آموزشی



امتیاز ھر سووال

29.4

29.4

36.4

32.2

31.4

25.6

20

30

25

25

25.6

26.5

23.5

25

25

فرم ارزشیابی کارگاه آموزشی

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

تعریف: كارگاه یك برنامھ آموزشي كوتاه و فشرده است كھ براي تعداد نسبتًا كمي از افراد  (حدوداً بین  20ـ30نفر ) جھت كسب دانش ،مھارت وتكنیكھاي كاربردي وبروز یك زمینھ مشخص برگزار مي شود 
وبر اساس بحث گروھي مشاركت وتبادل اطالعات بین شركت كنندگان وبرگزاركنندگان پایھ ریزي مي شود . مدت زمان معمول آن بین چند ساعت تا چند روز است.

جھت ارزیابی کارگاه آموزشی بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

اطالعات کمی مرتبط با کارگاه آموزشی

 عنوان کارگاه آموزشی : ........................................    نام مدرس یا مدرسین با ذکر تخصص: .......................................................... نام مربی یا مربیان با ذکر تخصص: ...........................................

 تاریخ برگزاری : .../..../....    ساعت برگزاری: ..................     طول مدت کارگاه: ...........ساعت    تعداد شرکت کنندگان: ................نفر   محل برگزاری: ......................................

             جمعیت مخاطبین: ..................................................   کارگاه برای چندمین بار برگزار می گردد: ...........    

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

 I . فرآیند پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

       ج. شناسایی مخاطبین

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          نام دانشگاه  :                                          تاریخ تحویل :                                   تاریخ ارزیابي :                              نام ارزیاب :                                      نام مسئول گروه ارزیابي:                               كد:
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19.4

46.3

27.3

26.4
 II . مشخصات کارگاه آموزشی

     الف. محتوای کارگاه آموزشی

(Appealing) جذابیت .e          

(Creativity) خالقیت .f          

(Accuracy) دقت .a          

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

              1.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد جذاب می باشد  ؟ 

              2.   شیوه ھای ارائھ مطالب کارگاه تا چھ حد برای مخاطبین جذاب می باشد ؟

(Clearity) شفافیت .c          

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

              1.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد از دقت علمی برخوردار است ؟ 

              2.   در تھیھ محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد بھ اھداف آموزشی و نیازھای مخاطبین توجھ شده است ؟

              1.   محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد از یکپارچگی برخوردار است ؟ 

              2.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد از عدم تناقض برخوردار است ؟ 

              1.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد (با توجھ بھ سطح مخاطبین) قابل فھم بیان شده است ؟ 

              2.   بھ  ھنگام  اشاره  بھ  اصطالحات  و موضوعات  جدید و تخصصی، تا چھ حد توضیحات  و مثالھاي مناسب  جھت  فھم  راحت تر مخاطب  ارائھ  شده  است  ؟ 

              1.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد بھ تاریخچھ و پیشینھ مطلب پر داختھ است  ؟ 

              2.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد اطالعات بروز و تازه را در اختیار مخاطب قرار می دھد  ؟ 

              3. محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد برای مخاطب کاربرد دارد (درباره یک مسئلھ مھم و مبتالبھ مخاطبین) ؟ 

(Relevancy) مناسبت داشتن .d          

              8. محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد مھارتھای عملی مورد نیاز مخاطبین را شامل می شود ؟ 

              4.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              5.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  فرھنگی مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              6.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              7.   محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد با خصوصیات  روانشناختی مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              1.  محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد  با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟ 
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(Credibility) مقبولیت .g          

                    - مربیان ( مسول جلسات حل تمرین و کارگروھی) 

           a. عنوان کارگاه آموزشی

            e. وسایل کمک آموزشی

                     جزوه آموزشی  □ اسالید  □ اوپک  □ اورھد  □ فیلم آموزشی  □ ویدئوپروژکتور  □ موالژ  □   سایر موارد  □ :..........................................

                1. مقابل ھر کدام ازوسایل کمک آموزشی کھ در کارگاه آموزشی استفاده شده است عالمت X قرار دھید: امتیاز سوال براساس تعداد وسایل محاسبھ می گردد)

              2.   در محتوای و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟ 

              1.   مدرسان و مربیان کارگاه آموزشی تا چھ حد از نظر مخاطبین مقبول می باشند ؟ 

              2.  در تھیھ محتوا و طرح درس کارگاه آموزشی تا چھ حد از منابع معتبر استفاده شده است  ؟ 

               1.  عنوان   کارگاه آموزشی تا چھ حد واضح  و گویا است ؟

               2.  عنوان  کارگاه آموزشی تا چھ حد  جذاب می باشد؟

               3.  عنوان   تا چھ حد با محتواي و طرح درس کارگاه آموزشی تناسب  دارد ؟

     ب. ساختار کارگاه آموزشی

               1.  آیا تاریخ ، محل  برگزاری و مؤسسھ  یا شخص برگزار کننده کارگاه آموزشی مشخص  شده اند؟

            b. شناسنامھ کارگاه آموزشی

               2.  آیا مشخصات  مدرسان و مربیان بھ  ھمراه  تخصص  آنھا ارائھ شده  است ؟

                        1.  دانش و اطالعات مدرسان کارگاه آموزشی در زمینھ محتوای کارگاه آموزشی تا چھ حد است ( بیشتر بر اساس تخصص  ) ؟

                        2.   تجربھ مدرسان کارگاه آموزشی در زمینھ محتوای کارگاه آموزشی تا چھ حد است ( بیشتر بر اساس CV وشرکت در کارگاھھای مشابھ ) ؟

                        3.   توانایی گرداندن بحث و اداره جلسات توسط مدرسان کارگاه آموزشی تا چھ حد است ( بیشتر بر اساس گزارش جلسات ) ؟

            c. آموزش دھندگان

                    - مدرسان (ارائھ دھندگان مباحث نظری و بحث در مورد آنھا )

                        1.  دانش و اطالعات مربیان کارگاه آموزشی در زمینھ محتوای کارگاه آموزشی تا چھ حد است ( بیشتر بر اساس تخصص  ) ؟

                        2.   تجربھ مربیان کارگاه آموزشی در زمینھ محتوای کارگاه آموزشی تا چھ حد است ( بیشتر بر اساس  CV) ؟

                        3.   توانایی اداره جلسات تمرین و کارگروھی توسط مربیان کارگاه آموزشی تا چھ حد است ( بیشتر بر اساس گزارش جلسات ) ؟

          مقابل ھر کدام از روشھای آموزش و ارائھ مطالب کھ در کارگاه آموزشی استفاده شده است عالمت X قرار داده و بھ کیفیت استفاده از آن امتیاز دھید :

          d.  روشھای آموزش و ارائھ مطالب

□                                                               (Discussion) 1. بحث و مناظره                

 □                (Discussion group / Teamwork) 2. بحث گروھی / کارگروھی                

□                                                               (Role playing) 3. ایفای نقش                

□                                                  (Problem solving) 4. روش حل مسئلھ                
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            f. مکان برگزاری کارگاه آموزشی

            g. زمان برگزاری کارگاه آموزشی

                2. در کارگاه آموزشی تا چھ حد از وسایل کمک آموزشی جھت ارائھ و فھم بھتر مطالب استفاده گردید ؟

                 1. محل برگزاری کارگاه تا چھ حد در دسترس مخاطبین بوده است ؟

                 2. وسعت محل برگزاری کارگاه تا چھ حد با تعداد شرکت کنندگان تناسب داشتھ است ؟

                 3. محل برگزاری کارگاه از نظر تھویھ، نور و صداپردازی چگونھ بوده است ؟

                 4. محل برگزاری کارگاه از نظر چیدمان مناسب صندلی ھا (بصورت U) چگونھ بوده است ؟

                 5. محل برگزاری کارگروھی کارگاه از نظر فضا و امکانات آموزشی چگونھ بوده است ؟

                 1. آیا ساعات برگزاری کارگاه مناسب بوده است (با توجھ بھ ترکیب مخاطبین و مدرسین) ؟

                 2. آیا زمان اختصاص یافتھ بھ کل کارگاه آموزشی با حجم مطالب تناسب دارد ؟

                 3. آیا زمان اختصاص یافتھ بھ استراحت و پذیرایی مناسب بوده است ؟

                 1. زمان اختصاص یافتھ بھ مباحث نظری و کارعملی - گروھی تا چھ حد تناسب دارد ؟

           1. در صورتیکھ از شرکت کنندکان ھزینھ دریافت شده تا چھ حد با مدت و کیفیت برگزاری کارگاه تناسب دارد ؟ 

 III . اجرا کارگاه آموزشی

           2. کارگاه آموزشی تا چھ حد بر طبق برنامھ زمانبندی قبلی اجرا گردید ؟

           3. بوجھ بندی و تقسیم منابع کارگاه آموزشی چگونھ بوده است  ؟

           1. آیا برگزار کنندگان در مرحلھ شکل گیری کارگاه آموزشی بھ ارزشیابی کیفیت کار خود پرداختند (formative evaluation) ؟          بلي   □    خیر □  

           2. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزشیابی چگونھ است؟

 IV . ارزیابی/ ارزشیابی کارگاه آموزشی

          3.  آیا برگزار کنندگان در حین برگزاری کارگاه آموزشی بھ ارزشیابی کیفیت کار خود پرداختند (Remedial evaluation) ؟                 بلي   □    خیر □  

          4.  در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزشیابی چگونھ است؟ 

          5.  آیا برگزار کنندگان پس از اتمام  برگزاری کارگاه آموزشی بھ ارزشیابی نھایی کیفیت کار پرداختند (Summative evaluation) ؟      بلي   □    خیر □  

          6.  در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزشیابی چگونھ است؟ 

           7. ارزیابی کارگاه آموزشی تا چھ حد وضعیت پیش از مداخلھ مخاطبین را سنجیده است (Pre-test)  ؟  

           8. ارزیابی کارگاه آموزشی تا چھ حد تاثیر بر مخاطبین (تغییر دانش، نگرش و رفتار) را سنجیده است  (Post-test)   ؟  

           9.   ارزیابی کارگاه آموزشی تا چھ حد دستیابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است ؟

           10. ارزیابی کارگاه آموزشی تا چھ حد عملکرد مدرسان و مربیان را سنجیده است  ؟  
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وزن  ھر سووال

30

30

36.8

31.9

31.3

25

20.6

30.6

24.4

24.4

25

25

25

25

25

20

       ج. شناسایی مخاطبین

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

وزن ھاي فرم ارزشیابی ھمایش

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

تعریف: یكي  دیگر از مداخالت  آموزشي  است  كھ  شامل  زیر مجموعھ اي  بزرگي از قبیل  كنفرانس ، كنگره ، سمینار، پانل ، سمپوزیوم ، مجمع  بحث ، ... مي باشد.

نوع ھمایش : ...................................................................   موضوع ھمایش: ................................................................. نام ارگان یا سازمان برگزار کننده: ............................................................. 

جھت ارزیابی ھمایش بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

نام ارگان یا سازمان حمایت کننده: .......................................................................   تاریخ برگزاری : .../..../....    ساعت برگزاری ھمایش: از .........  تا  .........     طول مدت کالس: ...........روز   

: .....................................................  جمعیت مخاطبین: ..................................................    تناوب برگزاری : ھر ......................    تعداد شرکت کنندگان: .....................نفر   محل برگزاری

اطالعات کمی مرتبط با ھمایش

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

تاريخ تحويل :                                                تاريخ ارزيابي :                                               نام ارزياب :                                         نام مسئول گروه ارزيابي:                                 كد:           نام دانشگاه  :                                       
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46

23.6

30.4

(Relevancy) مناسبت داشتن .c        

              6.  محتوا ی  ھمایش تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              3. محتوا ی  ھمایش تا چھ حد برای مخاطب کاربرد دارد (درباره یک مسئلھ مھم و مبتالبھ مخاطبین) ؟ 

              4. محتوا ی  ھمایش تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

 II . مشخصات ھمایش

     ب. ساختار ھمایش

(Credibility) مقبولیت .f          

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

(Accuracy) دقت .a          

     الف. محتوای ھمایش

              2.  محتوا ی  ھمایش تا چھ حد اطالعات بھ روز و تازه را در اختیار مخاطب قرار می دھد  ؟ 

              5. محتوا ی  ھمایش تا چھ حد با خصوصیات  فرھنگی مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              7.   محتوا ی  ھمایش تا چھ حد با خصوصیات  روانشناختی مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              1. محتوا ی  ھمایش تا چھ حد جذاب می باشد  ؟ 

              2.   شیوه ھای ارائھ مطالب  ھمایش تا چھ حد برای مخاطبین جذاب می باشند ؟

              1. محتوا ی  ھمایش تا چھ حد  با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟ 

              2.   در محتوا ی  ھمایش تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟ 

           a. سخنرانان

              2.   در تھیھ محتوای ھمایش تا چھ حد بھ اھداف آموزشی و نیازھای مخاطبین توجھ شده است ؟

              1.  محتوا ی  ھمایش تا چھ حد (با توجھ بھ سطح مخاطبین) قابل فھم بیان شده است ؟ 

(Appealing) جذابیت .d          

(Creativity) خالقیت .e         

(Clearity) شفافیت .b          

              1.  در محتوا ی  ھمایش تا چھ حد بھ تاریخچھ و پیشینھ مطلب پر داختھ شده است  ؟ 

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

              1.  محتوای  ھمایش تا چھ حد از دقت علمی برخوردار است ؟ 

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

              1.  سخنرانان و ھیات رئیسھ  ھمایش تا چھ حد از نظر مخاطبین مقبول می باشند ؟ 

              2.  سخنرانان در تھیھ مطالب خود  تا چھ حد از منابع معتبر استفاده کرده اند ؟ 

                        1.  دانش و اطالعات سخنرانان در زمینھ موضوع ھمایش تا چھ حد است ( تخصص مرتبط با موضوع  ) ؟
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                2.   كنفرانس  / سمینار                                          خیر □      بلی □ 

                        2.   تجربھ سخنرانان در زمینھ موضوع ھمایش تا چھ حد است (  بر اساس CV ) ؟

                        3.   توانایی ارائھ مناسب مطالب توسط سخنرانان تا چھ حد است ( فن بیان، شیوایی کالم) ؟

                        4.   توانایی برقرای ارتباط مناسب با مخاطب توسط سخنرانان تا چھ حد است (تماس چشمی، زبان غیر کالمی و ) ؟

         b. ھیات رئیسھ و ناظران

            e. مکان برگزاری ھمایش

          c. نوع  ھمایش

            d. وسایل کمک آموزشی / دفترچھ خالصھ مقاالت

                        5.  سخنرانان تا چھ حد بھ ارائھ مطالب و بھ ثمر رساندن بحث در زمان تعیین شده پایبند بودند (استفاده صحیح از زمان)؟

                        6.     تقسیم  بندي  مطالب  بین  سخنرانان  تا چھ حد درست  و منطقی بھ نظر میرسد؟ 

                        7.     ھماھنگي  و توافق  نظر بین  سخنرانان  چگونھ  بود؟

                        8.   آیا تعداد سخنرانان در ھر بخش از ھمایش با گستردگی و اھمیت مطالب  تناسب دارد؟

                         1.  دانش و اطالعات ھیات رئیسھ و ناظران در زمینھ موضوع ھمایش تا چھ حد است ( تخصص مرتبط با موضوع  ) ؟

                        2.  آیا ھیأت  رئیسھ  و ناظران از توانایي  كافي  جھت  بحث  و اظھارنظر درباره موضوع  موردنظر برخوردار بودند؟

                        3.    آیا ھیات رئیسھ و ناظران  از توانایي ھاي  الزم  جھت  اداره  جلسھ  و جمع بندی مطالب برخوردار بودند؟

                1.  پانل                                                                   خیر □      بلی □ 

          نوع م ھمایش را با عالمت X  مشخص نموده و بھ کیفیت کلی برگزاری آن امتیاز دھید :

                3.  كنگره                                                               خیر □      بلی □ 

                4. سمپوزیوم                                                          خیر □      بلی □ 

                5.  سایر موارد                                                       خیر □      بلی □   در صورت پاسخ مثبت نوع آن را ذکر کنید. ................................................

                1. مقابل ھر کدام ازوسایل کمک آموزشی کھ در ھمایش استفاده شده است عالمت X قرار دھید:

                2. در ھمایش تا چھ حد از وسایل کمک آموزشی جھت ارائھ و فھم بھتر مطالب استفاده گردید ؟

                3. کیفیت چاپ دفترچھ خالصھ مقاالت ھمایش چگونھ است ؟

                4. کیفیت توزیع دفترچھ خالصھ مقاالت ھمایش چگونھ است ؟

اسالید  □ اوپک  □ اورھد  □ پمفلت   □ مولتی مدیا  □ فیلم آموزشی  □ ویدئوپروژکتور  □  نمونھ  / ماكت  / موالژ  □  Teleconferance   □ سایر موارد  □ :............................

                 1. محل برگزاری ھمایش تا چھ حد در دسترس مخاطبین  بود ؟

                 2. وسعت محل برگزاری ھمایش تا چھ حد با تعداد شرکت کنندگان تناسب داشت ؟

                 3.   محل برپایی غرفھ ھا  از نظر وسعت و امکانات الزم تا چھ حد مناسب  بود؟

                 4.  تعداد سالنھاي  ارائھ  سخنرانی در نظر گرفتھ شده مناسب بود؟

                 5. جایگاه در نظر گرفتھ شده جھت ارائھ  پوسترھا تا چھ حد مناسب  بود؟

                 6. محل برگزاری ھمایش از نظر تھویھ، نور ،  صدا ، وسایل گرمایشی و سرمایشی چگونھ بوده است ؟
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 IV . ارزیابی / ارزشیابی ھمایش

           8. این  ارزیابی ھا تا چھ حد دستیابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است ؟

            f. زمان برگزاری ھمایش

 III . اجرای ھمایش

                 3. آیا زمان اختصاص یافتھ بھ ھر سخنرانی مناسب بوده است ؟

                 3. آیا زمان اختصاص یافتھ بھ ارائھ پوسترھا  مناسب بوده است ؟

                 1. آیا ساعات برگزاری ھمایش مناسب بوده است (با توجھ بھ ترکیب مخاطبین) ؟

                 2. آیا زمان اختصاص یافتھ بھ کل ھمایش با حجم مطالب تناسب دارد ؟

                 3. آیا زمان ھای استراحت ما بین برنامھ ھا کافی بوده است؟

           1. در صورتیکھ از شرکت کنندکان ھزینھ دریافت شده تا چھ حد با مدت و کیفیت برگزاری  ھمایش تناسب دارد ؟ 

           2.  ھمایش تا چھ حد بر طبق برنامھ زمانبندی قبلی اجرا گردید ؟

           3. بوجھ بندی و تقسیم منابع  ھمایش چگونھ بوده است  ؟

           4. سازماندھی و نظم ھمایش چگونھ بوده است  ؟

          5.  آیا برگزار کنندگان پس از اتمام  برگزاری ھمایش بھ ارزیابی نھایی کیفیت کار پرداختند (Summative evaluation) ؟      بلي   □    خیر □  

          6.  در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزیابی چگونھ است؟ 

          7.در این  ارزیابی ھا تا چھ حد وضعیت پیش و پس از مداخلھ مخاطبین  سنجیده شده است (Pre-test و Post-test)  ؟

           1. آیا برگزار کنندگان در مرحلھ شکل گیری ھمایش بھ ارزیابی کیفیت کار خود پرداختند (formative evaluation) ؟          بلي   □    خیر □  

           2. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزیابی چگونھ است؟

          3.  آیا برگزار کنندگان در حین برگزاری ھمایش بھ ارزیابی کیفیت کار خود پرداختند (Remedial evaluation) ؟                 بلي   □    خیر □  

          4.  در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزیابی چگونھ است؟ 
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وزن ھر سووال

27.5

28.5

36.9

30.6

32.5

21.4

28.6

25.7

24.3

23.8

27

23

27

23

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

وزن ھاي فرم ارزشیابی نمایشگاه

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

موضوع:......................................... تاریخ برگزاری : .../..../....    ساعت برگزاری نمایشگاه : از ....... تا ...........     طول مدتبرگزاری نمایشگاه: ...........روز    تعداد شرکت کنندگان: ................نفر   

 تھداد غرفھ: ...........................  محل برگزاری: ......................................  جمعیت مخاطبین: ..................................................   نمایشگاه برای چندمین بار برگزار می گردد: .......................      

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

تعریف: نمایشگاه  محلي  است  جھت  اطالع  رساني ، نمایش  عمومي  و عرضھ  مستقیم  دستاوردھاي  علمي ، ھنري  و پیامھاي  آموزشي  براي  عموم  مردم  كھ  مي تواند بصورت  دائمي  یا موقتي  برگزار شود.

اطالعات کمی مرتبط با نمایشگاه

جھت ارزیابی نمایشگاه بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

       عنوان نمایشگاه : ...............................................................    سازمان یا ارگان برگزار کننده: ............................................................  سازمان یا ارگان حمایت کننده: .........................................................

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

       ج. شناسایی مخاطبین

       ب. تدوین اھداف آموزشي

                        نام دانشگاه  :                                                   تاریخ تحویل :                                                           تاریخ ارزیابي :                                                                           نام ارزیاب :                                                    نام مسئول گروه ارزیابي:                           كد :
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49.5

24.5

26

              5.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد با خصوصیات  فرھنگی مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              6.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

              7.   محتوای نمایشگاه تا چھ حد با خصوصیات  روانشناختی مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

               2.  عنوان  نمایشگاه تا چھ حد  جذاب می باشد؟

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟

              4.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک مخاطبین تناسب دارد  ؟ 

(Accuracy) دقت .a          

     الف. محتوای نمایشگاه

           a. عنوان نمایشگاه

            e. ابزارھای ارائھ موضوع مورد نمایش

               3.  عنوان   تا چھ حد با محتواي نمایشگاه تناسب  دارد ؟

              8. نمایشگاه تا چھ از نظر ترکیب غرفھ ھا و مطالب ارائھ شده بر مھارتھای عملی مورد نیاز مخاطبین تاکید دارد ؟ 

              3. محتوای نمایشگاه تا چھ حد برای مخاطب کاربرد دارد (درباره یک مسئلھ مھم و مبتالبھ مخاطبین) ؟ 

(Credibility) مقبولیت .e          

              1.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد از دقت علمی برخوردار است ؟ 

              2.   در تھیھ محتوای نمایشگاه تا چھ حد بھ اھداف آموزشی و اطالع رسانی و نیازھای مخاطبین توجھ شده است ؟

              1.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد بھ تاریخچھ و پیشینھ موضوع پر داختھ است  ؟ 

 II . مشخصات نمایشگاه

              2.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد اطالعات جدید و بھ روز را در اختیار مخاطب قرار می دھد  ؟ 

(Relevancy) مناسبت داشتن .b          

(Creativity) خالقیت .d          

              1.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد  با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟ 

              2.   در محتوای نمایشگاه تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟ 

              1.   برگزار کنندگان و  ارائھ دھندگان غرفھ ھای نمایشگاه تا چھ حد از نظر مخاطبین مقبول می باشند ؟ 

(Appealing) جذابیت .c          

              1.  محتوای نمایشگاه تا چھ حد جذاب می باشد  ؟ 

              2.   شیوه ھای ارائھ موضوع نمایشگاه تا چھ حد برای مخاطبین جذاب می باشد ؟

     ب. ساختار نمایشگاه

               1.  عنوان   نمایشگاه تا چھ حد واضح  و گویا است ؟
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                            *  نصب پوستر                                                                          بلي   □    خیر □

                            *  برگزاری كالسھاي  آموزشي                                                 بلي   □    خیر □

                            *  برگزاری كارگاھھاي  آموزشي                                               بلي   □    خیر □

                            *  نمایش مولتي  مدیا                                                               بلي   □    خیر □

                 15.نمایشگاه تا چھ حد امکانات پذیرایی و رفاھی را جھت بازدیدکنندگان مھیا کرده است ؟

                 14.نمایشگاه تا چھ حد امکاناتی چون رایانھ، خط تلفن، اینترنت و وسایل سمعی - بصری را برای غرفھ ھا مھیا کرده است ؟

                 16.نمایشگاه تا چھ حد امکانات حمل و نقل را جھت بازدیدکنندگان مھیا کرده است ؟

                            *  پخش  فیلم  آموزشي                                                              بلي   □    خیر □

                 1. محل برگزاری نمایشگاه تا چھ حد در دسترس مخاطبین بوده است ؟

                1. كدامیك  از ابزارھا و مداخالت  زیر در ارائھ  موضوع  موردنمایش  بكار گرفتھ  شده وكیفیت  استفاده  از آنھا چگونھ  بود:

                            *   مكالمھ ، بحث  و تبادل  نظر رو در رو                                   بلي   □    خیر □

                 5. آیا تعداد غرفھ ھا نمایشگاه با گستردگی موضوع آن تناسب داشت ؟

                 6. آیا مساحت  اختصاص یافتھ بھ غرفھ ھا متناسب بود؟

                 7. طراحی ظاھری غرفھ ھا (استفاده بھینھ از فضا و امکانات سمعی- بصری غرفھ) چگونھ است؟

                 8. آیا سالنھاي  برگزاري  كالس  و كارگاه  در صورت  وجود، مطابق استانداردھاي  الزم  بودند؟

                 9.آیا نقشھ  سالن  در اختیار بازدیدكنندگان  قرار داده  شده  بود؟

                 2. وسعت محل برگزاری نمایشگاه تا چھ حد با تعداد غرفھ ھا و بازدیدکنندگان تناسب داشت؟

                 3. محل برگزاری نمایشگاه از نظر تھویھ، نور، صدا، وسایل گرمایشی و سرمایشی چگونھ بوده است ؟

            g. زمان برگزاری نمایشگاه

                 12 .آیا جایگاه  استقبال  از بازدیدكنندگان  در ابتداي  سالن  موجود بود؟

                 13.آیا ورودي ھا و خروجي ھا متناسب  با جمعیت  عبوركننده  در واحد زمان در نظر گرفتھ  شده  بودند؟

            f. مکان برگزاری و خصوصیات غرفھ ھای نمایشگاه

                 10.  عالیم  راھنمای  تعبیھ  شده در سالن  کافی و مناسب   بودند؟

                            *  توزیع پمفلت  و بروشور                                                        بلي   □    خیر □

                 4. آیا جایگاه  مناسب  براي  برپاي  غرفھ ھا در نظر گرفتھ  شده  بود؟

                 1. آیا زمان (فصل، روز و ساعت) برگزاری  نمایشگاه مناسب بوده است  ؟

                 2.  آیا طول دوره برگزاری  نمایشگاه مناسب بوده است  ؟

           1. نمایشگاه تا چھ حد بر طبق برنامھ زمان بندی قبلی برگزار گردید ؟

 III . اجرای نمایشگاه

                 11. آیا غرفھ  اطالعات  در جایگاه  مناسب  (نزدیك  دربھاي  ورودي و خروجی ) قرار داشت ؟

           2. بوجھ بندی و تقسیم منابع نمایشگاه چگونھ بوده است  ؟
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          6.  در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزشیابی چگونھ است؟ 

          7.   ارزیابی نمایشگاه تا چھ حد بھ تحلیل ھزینھ - فایده پرداختھ است ؟

           8.   ارزیابی نمایشگاه تا چھ حد دستیابی بھ اھداف آموزشی را سنجیده است ؟

           2. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزشیابی چگونھ است؟

          3.  آیا برگزار کنندگان در حین برگزاری نمایشگاه بھ ارزشیابی کیفیت کار خود پرداختند (Remedial evaluation) ؟                 بلي   □    خیر □  

          4.  در صورت مثبت بودن پاسخ فوق کیفیت این ارزشیابی چگونھ است؟ 

          5.  آیا برگزار کنندگان پس از اتمام  برگزاری نمایشگاه بھ ارزشیابی نھایی کیفیت کار پرداختند (Summative evaluation) ؟      بلي   □    خیر □  

 IV . ارزیابی/ ارزشیابی نمایشگاه

           1. آیا برگزار کنندگان در مرحلھ شکل گیری نمایشگاه بھ ارزشیابی کیفیت کار خود پرداختند (formative evaluation) ؟          بلي   □    خیر □  

           3. اطالع رسانی بھ مخاطبین در مورد اھداف، زمان، مکان برگزاری نمایشگاه چگونھ بوده است  ؟

           4. نظم و ھماھنگی برگزاری نمایشگاه چگونھ بوده است  ؟
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وزن ھاي فرم ارزشیابی پایگاه اطالع رساني اینترنتي  

وزن ھر سووال

30

30

38.1

31.9

30

25

21.2

31.2

23.8

23.8

25

25.7

24.3

25

25

           4.  خصوصیات رفتاری مخاطبین (فعالیتھا، عادات، آمادگی برای تغییر رفتار و ...)تا چھ حد بررسی شده است؟

              تعریف:. محلي است در شبكھ سراسري جھاني (w.w.w) كھ شامل مطالب و فایل ھایي مي باشد. ھر سایت توسط یك فرد ، شركت یا سازماني مالكیت و اداره مي گردد . پایگاه اطالع رسانی اینترنتی آموزش سالمت، پایگاه اطالع 
رسانی اینترنتی است کھ حداقل یکی از اھداف آن آموزش سالمت باشد.

اطالعات کمی مرتبط با پایگاه اطالع رساني اینترنتي  

معیارھا و سواالت

          1.  آیا مدارک و مستندات بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی) در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

  تاریخ ایجاد : .../..../....  حجم پایگاه اطالع رساني اینترنتي: ................. کیلوبایت  جمعیت مخاطبین: ......................................................... 

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

 عنوان پایگاه اطالع رساني اینترنتي : ..........................................................    سازمان یا ارگان تھیھ کننده: ................................................................سازمان یا ارگان حمایت کننده: .....................................................

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد واقع بینانھ ھستند ؟

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبین (زبان، مذھب، قومیت و ...)تا چھ حد بررسی شده است؟

       جھت ارزیابی پایگاه اطالع رساني اینترنتي بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

          2.  وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          4.  جمعیت تحت تاثیر تا چھ حد بررسی شده است ؟

          3.  اھداف تا چھ حد اختصاصی (تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) ھستند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          1.  آیا مخاطبین رسانھ / مداخلھ مشخص می باشند؟   خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبین (سن، جنس، شغل، سطح سواد و ...)تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  اھداف تا چھ حد بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

       ج. شناسایی مخاطبین

          5.  خصوصیات روانشناختی مخاطبین (طرز تلقی، دانش و رفتار)تا چھ حد بررسی شده است؟

          نام دانشگاه  :                                               تاریخ تحویل :                                          تاریخ ارزیابي :                                               نام ارزیاب :                                   نام مسئول گروه ارزیابي:                                                                  كد :
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20

34.3

18.7

24.2

22.8
1 2 3 4 5

40

40.6

20

23.6

26.4

15.7

19.3

15

20

41.3

23.3

35.4

15

50

50

15

50

50

15

40

30.7

29.3

15

48.6               1.   پایگاه اینترنتی حاضر تا چھ حد از نظر محتوا با نمونھ ھاي مشابھ متفاوت است  ؟

(Creativity) خالقیت .f          

             2. سازمانھاي سفارش دھنده پایگاه تا چھ اندازه در بین گروه مخاطب مورد پذیرش است؟

            2. محتوا و مطالب تا چھ حد با خصوصیات رفتاري و روانشناختي مخاطبین تناسب دارد؟

             2. تا چھ حد از امکانات بصری (تصویر، جدول و نمودار) استفاده شده است؟

(Credibility) )مقبولیت (e        

              4. گروه ویراستاري تا چھ حد در حیطھ كاري پایگاه اطالع رساني صاحب نظر مي باشند؟

            3. شیوه ارتباط با نویسندگان / ویراستاران تا چھ حد مشخص است؟

            1. محتوا و مطالب تا چھ حد با خصوصیات دموگرافیک و فرھنگی مخاطبین تناسب دارد؟ 

              1. محتوا و مطالب پایگاه اظالع رساني تا چھ حد براي مخاطبین جذاب است؟  

(Relevancy) مناسبت داشتن .c          

          2.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف آموزشی تناسب دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با طبیعت پیام (پیچیدگی، فرم، حساسیت و ...) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبین تناسب دارد؟

         5.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با بودجھ و منابع موجود تناسب دارد؟

     الف. مفاھیم،محتواي و پیام پایگاه اطالع رساني اینترنتي 

(Appealing) جذابیت .d          

(Accuracy) دقت .a          

(Clearity) شفافیت .b          

              5. عبارات تا چھ حد از نظر امالیی، دستور زبان و آیین نگارش صحیح نوشتھ شده است؟

            1. رسالت و اھداف پایگاه تا چھ اندازه واضح بیان شده است؟

            2. دستوالعمل اخالق پزشكي تا چھ حد رعایت شده است؟

              1. سیستم بھ روز شدن اطالعات پایگاه چگونھ مي باشد؟

              2. اطالعات ارایھ شده تا چھ حد از نظر علمی معتبر است؟

              3. منابع اطالعات تا چھ حد ارایھ شده است؟

 II . خصوصیات پایگاه اطالع رساني اینترنتي

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

          1.  تولید رسانھ / مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد (ارزیابی رسانھ مناسب و دردسترس قبلی) ؟

              1. سازمان / سازمانھاي ایجاد کننده پایگاه تا چھ اندازه در بین گروه مخاطب مورد پذیرش ھستند؟

             3. ویراستاران تا جھ اندازه در بین گروه مخاطب مورد پذیرش ھستند؟

Page 2 پایگاه اطالع رسانی اینترنتی



51.4

59.4

80

10.7

9.3

10

10

10

5

5

10

10

5

5

5

5

20

100

10

30.7

37.9

31.4

20

34

33

33
            4. ارزیابي پایگاه اطالع رسانی اینترنتی تا چھ حد نواقص خود ( مانند تداخل با نرم افزارھاي دیگر) را سنجیده است  ؟  

           2. ارزیابي پایگاه اطالع رسانی اینترنتی تا چھ حد دستیابي بھ اھداف آموزشي را سنجیده است   ؟  

           3. ارزیابي پایگاه اطالع رسانی اینترنتی تا چھ حد تاثیر بر مخاطبین (تغییر دانش، نگرش و رفتار)را سنجیده است  ؟  

                1. تا چھ اندازه آدرس پایگاه اینترنتي در دسترس مخاطبین قرارگرفتھ است؟

                 2. اتصال بھ صفحھ اصلي پایگاه اطالع رساني تا چھ اندازه آسان است؟

                3. ھزینھ استفاده از پایگاه اطالع رساني اینترنتي یراي كاربران را ارزیابي كنید؟

                1. آیا برنامھ اي براي ارزیابي / ارزشیابي برنامھ پایگاه اطالع رسانی وجود دارد؟   خیر    □     بلي    □  درصورت مثبت پاسخ بھ سؤال زیر امتیاز دھید.

 IV . ارزیابی / ارزشیابي پایگاه اطالع رساني اینترنتي 

                  5. قابلیت جستجوي (Search) پایگاه را  چگونھ ارزیابي می كنید؟ 

                  6. تطابق سیستم پایگاه با انواع مرورگرھا (browsers) را ارزیابي كنید؟

                  7. قابلیت چاپ (Print) صفحات پایگاه را چگونھ ارزیابی می کنید؟

                  1. تا چھ اندازه پایگاه اطالع رسانی مخاطبین را بھ خود جلب نموده است؟

    b. جذابیت برنامھ تولید شده 

                  8. دسترسي بھ پایگاه اطالع رساني چگونھ است؟

                  9. سرعت نمایش (تصاویر و مطالب)چگونھ است؟

                10. قابلیت استفاده پایگاه براي كاربران دچار ناتواني چگونھ است؟

                11. میزان استفاده پایگاه از رسانھ ھای مختلف  را  چگونھ ارزیابی می كنید؟

                12. آیا بخشی بھ سئوال ھای معمول مخاطبین (Frequently Asked Qeustions) اختصاص داده شده است؟

                  4. توانایي مسیر یابي (Navigation) در محیط پایگاه را ارزیابي كنید؟

 III . اجرای پایگاه اطالع رساني اینترنتي 

     ب. ساختار پایگاه اطالع رساني اینترنتي 

              2.   در محتواي پایگاه اینترنتی حاضر تا چھ حد خالقیت و نوآوري بکار رفتھ است  ؟ 

                13. آیا سیستم پاسخگویی بھ سئواالت کاربران وجود دارد؟

                  3. اتصاالت مفید (Useful Links) پایگاه را ارزیابي كنید.

(Navigational Technology) سازماندھي وتكنولوژي.a     

                  1. سازماندھي صفحھ اصلي چگونھ است؟

                  2. طراحي صفحات چگونھ مي باشد؟
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          2.  خصوصیات دموگرافیک مخاطبان شامل سن، جنس، شغل، سطح سواد تا چھ حد بررسی شده است؟

           1.  آیا مدارک و مستندات تدوین اھداف آموزشی در دسترس می باشد؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2.  اھداف تا چھ حد قابل دسترسي  ھستند ؟

          3.  اھداف تا چھ حد بھ اھداف جزیي شامل تعیین نوع تغییر، مدت زمان الزم جھت ایجاد آن و جمعیت ھدف) تفكیك شده اند ؟

          4.  اھداف تا چھ حد قابل اندازه گیری ھستند ؟

          5. آیا اھداف بر اساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندی شده اند ؟

       ج. شناسایی مخاطبین

          1.  آیا مدارك یا مستندات مشخص كردن مخاطبان رسانھ / مداخلھ وجود دارند؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

     

وزن ھاي فرم ارزشیابی بسیج اطالع رسانی

           تاریخ شروع : .../..../....    طول دوره برگزاری: ..................  جمعیت مخاطبین: ..................................................      محل برگزاری: ......................................

عنوان بسیج اطالع رسانی : .....................................................    سازمان یا ارگان ترتیب دھنده: .................................................. سازمانھا یا ارگانھای حمایت کننده: ........................................

اطالعات کمی مرتبط با بسیج اطالع رسانی

جھت ارزیابی بسیج اطالع رسانی بھ ھر یک از معیارھای زیر کھ بصورت  سوال مطرح شده است امتیازی از  1  تا 5 طبق تقسیم بندی زیر بدھید:
    بسیارضعیف      ضعیف         متوسط          قوی          بسیار قوی
5                   4                   3                   2                1     

           عنوان کتاب / کتابچھ : ........................................    نام نویسنده یا نویسندگان با ذکر تخصص: ................................................نام ویراستار یا ویراستاران با ذکر تخصص:...........................

معیارھا و سواالت

 I . فرآینده پیش رسانھ / پیش مداخلھ

       الف. بررسی وضعیت موجود (نیازسنجی)

          2. در مطالعھ انجام شده تا چھ حد وسعت (شیوع / بروز) مشکل مرتبط با سالمت بررسی شده است ؟

          3.  اھمیت مشکل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

          4.  جمعیت تحت تاثیر مشكل مرتبط با سالمت تا چھ حد بررسی شده است ؟

       ب. تدوین اھداف آموزشي

          3.  خصوصیات فرھنگی مخاطبان شامل زبان، مذھب و قومیت تا چھ حد بررسی شده است؟

          4.  خصوصیات رفتاری - روان شناختي مخاطبان شامل عادات ورفتار، نگرش و دانش تا چھ حد بررسی شده است؟

          5.  نیاز ھاي آموزشي مخاطبان تا چھ حد بررسی شده است؟

       د. انتخاب رسانھ / مداخلھ

          1. آیا مدارك و مستندات انتخاب رسانھ جدید در دسترس است؟     خیر             بلي         در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید  

:                                                                 نام ارزياب :                                                                              نام مسئول گروه ارزيابي:                                                                كد:           نام دانشگاه  :                                         تاريخ تحويل :                                                                 تاريخ ارزيابي 
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              1.   محتوای پیام تا چھ حد از دقت علمی برخوردار است ؟

              2.   دقت در نگارش عبارات (از نظر  امالء / دستور زبان  / آئین  نگارش)   تا چھ حد رعایت شده است؟

              1.   محتوای پیام تا چھ حد از یکپارچگی برخوردار است ؟

              2.   محتوای پیام تا چھ حد از عدم تناقض برخوردار است ؟

              1.   محتوای پیام تا چھ حد ساده و قابل فھم بیان شده است ؟

              2.  پیام تا چھ حد از بکار بردن اصطالحات  پیچیده تخصصی و علمی پرھیز نموده است ؟

(Consistncy)  عدم تناقض و یکپارچگی .b          

(Clearity) شفافیت .c          

(Accuracy) دقت .a          

     الف. محتوا  و شکل پیام

              1.   محتوای پیام تا چھ حد اطالعات بروز و تازه را در اختیار مخاطب قرار می دھد  ؟

              2.   محتوای پیام تا چھ حد برای مخاطب کاربرد دارد (درباره یک مسئلھ مھم و مبتال بھ مخاطبین) ؟

              3.   محتوای پیام تا چھ حد با خصوصیات  دموگرافیک مخاطبین تناسب دارد  ؟

(Relevancy) مناسبت داشتن .d          

              4.   محتوای پیام تا چھ حد با خصوصیات  فرھنگی مخاطبین تناسب دارد  ؟

              5.   محتوای پیام تا چھ حد با خصوصیات  رفتاری مخاطبین تناسب دارد  ؟

(Appealing) جذابیت .e          

(Creativity) خالقیت .f          

              6.   محتوای پیام تا چھ حد با خصوصیات  روانشناختی مخاطبین تناسب دارد  ؟

              1.   محتوای پیام تا چھ حد جذاب می باشد  ؟

              2.   در محتواي  پیام تا چھ حد از امكانات  بصري ( مانند عكس، طراحي، نقاشی و آرم)  استفاده شده  است ؟

              2.   پیام تا چھ حد قابل بخاطر سپاری است ؟

              1.   پیام حاضر تا چھ حد از نظر محتوا با نمونھ ھای مشابھ متفاوت است  ؟

              2.   در پیام مدیا تا چھ حد خالقیت و نوآوری بکار رفتھ است  ؟

              1.   تھیھ کنندگان پیام تا چھ حد از نظر مخاطبین مقبول می باشند ؟

              2.   برای ارائھ پیام تا چھ حد از منابع و افراد مورد قبول مخاطبین استفاده شده است  ؟

 II . مشخصات بسیج اطالع رسانی

(Credibility) مقبولیت .g          

         5.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با بودجھ و منابع موجود تناسب دارد؟

          2. در صورت وجود رسانھ مناسب و در دسترس قبلي تولید رسانھ /  مداخلھ جدید تا چھ حد ضرورت دارد؟

         3.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با خصوصیات مخاطبان (سن، جنس، سطح سواد، زبان ) تناسب دارد؟

         4.   نوع رسانھ /  مداخلھ تا چھ حد با اھداف پیام آموزشي  تناسب دارد؟
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           4. ارزیابی تا چھ حد نواقص بسیج اطالع رسانی (مانند رفع مشکالت از پیش تعیین نشده)را سنجیده است  ؟  

          3.   آیا در حین اجرا ی بسیج اطالع رسانی مشكلي ( پیش بیني نشده ) ایجاد گردید تا بتوان پاسخ مجریان را بھ آن ارزیابي نمود؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن کیفیت آن چگونھ بوده است ؟

           1.  آیا برنامھ ای برای ارزیابی بسیج اطالع رسانی در نظر گرفتھ شده است؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

           2. ارزیابی بسیج اطالع رسانی تا چھ حد دستیابی بھ اھداف از پیش تعیین شده را سنجیده است   ؟  

           3. ارزیابی بسیج اطالع رسانی تا چھ حد تاثیر بر مخاطبین (تغییر دانش، نگرش و رفتار)را سنجیده است  ؟  

 IV . ارزیابی بسیج اطالع رسانی

تیزر تلویزیون   □  تیزر رادیو   □  فیلم ویدئویی   □  برنامھ تلویزیونی   □  پوستر   □  پمفلت / بروشور   □  کتاب / کتابچھ   □  پایگاه اطالع رسانی اینترنتی   □ مولتی مدیا   □  مشاوره رو در رو   □  کالس آموزشی   □  کارگاه  □  نمایشگاه   □  و غیره : ...........................

            1.  آیا براي ارزیابي پیام و رسانھ ھای انتخاب شده پیش آزمون صورت گرفتھ است ؟ خیر □      بلی □  در صورت مثبت بودن پاسخ بھ سواالت زیر امتیاز دھید

     ب. پیش آزمون / اصالح پیام

            2. آیا پیش آزمون در جمعیتي كھ نماینده (Representative) جمعیت ھدف مي باشد انجام شده است؟

           3. آیا پیام و رسانھ ھا - مداخالت پیش تولید شده از کیفیت مناسب برخوردار بوده اند ؟

     ج. ساختار بسیج اطالع رسانی

          1. آیا بسیج اطالع رساني طبق برنامھ زمانبندي قبلی پیاده شده است ؟

          2. بسیج اطالع رسانی در عمل تا چھ حد توانست جمعیت ھدف و زیر گروه ھای خاص آن را تحت پوشش قرار دھد  ؟

        1.  مقابل ھر یک از رسانھ ھا - مداخالت بکار رفتھ در بسیج اطالع رسانی یک عالمت x قرار دھید: (امتیاز این قسمت برابر تعداد رسانھ ھای بکار رفتھ است)

 III . اجرای بسیج اطالع رسانی

           2.  تعداد و ترکیب رسانھ ھای انتخاب شده تا چھ حد با اھداف و گستردگی جمعیت مخاطبین (پوشش کافی) تناسب دارد ؟

           3.  پیام تا چھ حد با ویژگیھای رسانھ ھا - مداخالت انتخاب شده ھماھنگ شده بود ؟

           4.  بسیج اطالع رسانی تا چھ حد پیش بینی ھای الزم جھت دست یابی بھ زیر گروھھای خاص جمعیت ھدف را مد نظر داشتھ است ؟    
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