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  :  مقدمه
بـراي حفـظ سـالمت فـردي و     , د چگونه سالم بمانند بدانن, آموزش سالمت با هدف ترغیب مردم به اینکه بخواهند سالم باشند   

آمـوزش  .اجتماعی اقدام نمایند و در موقع لزوم طلب کمک کنند جزء الینفک سیستم ارائه خـدمات بهداشـتی بـه شـمار مـی رود      
ـ    ه تشـویق  سالمت به منظور تحقق این اهداف و توانا ساختن مردم در یادگیري و بکار بردن مهارتها براي ارتقاي سـالمت نیـاز ب

شـیوه زنـدگی و   , توجه و درك صـحیح از فرهنـگ جوامـع    , مردم به مشارکت در برنامه ریزي و اجراي مراقبتهاي بهداشتی اولیه 
برقراري ارتباط خوب با مردم که تبادل اطالعات و افکار را بطور واضـح و روشـن میسـر سـازد و انتخـاب      , مهارتهاي زندگی آنها 

  . ی در برنامه هاي ارتقاء سالمت دارد مناسب ترین تکنولوژي آموزش
بخشی از تکنولوژي آموزشی مربوط به . موثرتر و پایدارتر می شود , یادگیري سریع تر , با استفاده از تکنولوژي آموزشی مناسب    

کلیه امکاناتی اطـالق مـی شـود کـه میتواننـد شـرایطی را        به طور کلی رسانه به . انتخاب رسانه هاي مناسب است 
رفتار ومهارتهاي جدیدي , رمحیط آموزشی به وجود آورند که تحت آن شرایط یادگیرندگان قادر باشند اطالعات د

ابزار یا موقعیتهایی هستند که به وسیله آنهـا پیـام ارائـه مـی     , افراد , به عبارت دیگر رسانه ها .  را با درك کامل بدست آورند
  . شود
بـراي  . توانائیهاي بالقوه و بالفعل آنها متغیر است. فرم و فرمت آنها مختلف است . ت است ویژگیهاي رسانه هاي آموزشی متفاو   

انتظار  انتقال پیامهاي متفاوت در موقعیتهاي گوناگون به مخاطبان مختلف ، نیاز به استفاده از رسانه خاصی داریم تا به تاثیر مورد 
وآشنایی با آنچه در اختیار دارد نوع یا انواعی از رسـانه هـا را متناسـب بـا      این وظیفه آموزش دهنده است تا با آگاهی. دست یابیم 

  . نیازها وموقعیت فراگیران برگزیند 
آنهـا دیگـر وسـایل و مـوادي در     . اکنون رسانه هاي آموزشی جزئی تفکیک ناپذیراز فرآیند آموزش و یادگیري به شمار میرونـد     

به عبارت دیگر رسانه هاي آموزشی را مـی تـوان همـراه    . هاي آموزشی به شمار میروند  بلکه خود داده, حمایت از آموزش نیستند 
شیوه هاي دیگر آموزش براي تقویت پیامها ي ارائه شده و یا مستقل از ارتباطات بین فردي به عنوان رساننده پیام مـورد اسـتفاده   

  .قرارداد
وسعه برنامه هایی براي تاثیر بـر ویژگیهـا وخصوصـیات مخاطبـان     همانگونه که گفته شد هدف اصلی آموزش سالمت تولید و ت   

یـادگیري مهـارت جدیـد و    , تغییر در باور و نگـرش  , رسانه ها را میتوان براي کسب اطالعات یا درك جدید , دراین راستا . است 
  .پذیرش و بکارگیري یک عملکرد جدید یا تغییر در شیوه زندگی بکار برد

بـر اسـاس یـک نـوع طبقـه بنـدي انجـام شـده توسـط          . درآمـوزش سـالمت بکـار گرفتـه شـده اسـت       نوع رسـانه   57حدود    
, پمفلـت  , آنها شامل مواد دیداري غیر شـفاف نظیـر پوسـتر    . رسانه ها به هفت گروه تقسیم گردیده اند (Anderson)اندرسون

مـواد  , چـون فـیلم سـینمائی و ویـدیویی     شنیداري شـفاف متحـرك    -مواد دیداري , مواد دیداري شفاف ثابت مانند طلق شفاف 
طبقـه  .منابع انسانی و موقعیتها مانند گردش علمی هستند, کامپیوتر ها , سه بعدي ها مانند ماکت , شنیداري نظیر نوارهاي صوتی 

توانـد در  بندي  رسانه ها بیشتر به این دلیل انجام میگیرد که تصور می شود اگر رسـانه اي ویژگـی خاصـی را دارا باشـد بهتـر می     
  . رسیدن به هدف مورد نظر کمک کند 

 ویژگیهـاي , ) نگـرش و عملکـرد   , تغییـر دانـش   (هـدفهاي آموزشـی   بستگی به  انتخاب رسانه هاي آموزشیعوامل موثر در    
  بـه عنـوان مثـال    . دارد  شـرایط و  موضـوع آموزشـی  , شـیوه آموزشـی    ,) پراکنـدگی مخـاطبین   , سـطح سـواد   , سن (  فراگیران

رسانه هاي شنیداري براي یـادگیري اطالعـات  کالمـی و مهارتهـاي     , ه هاي دیداري  ثابت براي یادگیري اطالعات کالمیرسان
براي افرادي با سطح سواد پایین رسانه . دیداري متحرك براي تغییر  نگرشها بیشتر مورد توجه اند , رسانه هاي  شنیداري , ذهنی 

عالقه آموزش دهنده به رسانه هاي  ،دست یابی به رسانه  ،هزینه تولید رسانه مناسب . رند شنیداري اثر بیشتري دا -هاي دیداري 
  . نگهداري و بکار اندازي رسانه ها از جمله شرایطی است که درانتخاب رسانه تاثیر دارد  وخاص 
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تولیـد   کیفت خود رسانه, یفا نمایـد تواند در تاثیر آنها برفراگیري نقش بیشتري ا پس از انتخاب رسانه آموزشی مناسب آنچه می   
, سـن  , رسانه ها باید بر اساس نیاز مخاطب و با توجه به خصوصیات و و یژگی هاي آنهـا از جملـه مسـائل فرهنگـی     . شده است 

قابـل  , قـانع کننـده   , قابل درك براي گروه هدف , محتواي آنها باید از لحاظ علمی صحیح . سطح سواد و غیره تهیه شده باشند 
, رسـانه هـاي دیـداري     مـورد بـه خصـوص در   .  از ارائه پیامهاي گیج کننده درآنها خودداري شـود  . ذیرش و مرتبط باآنها باشد پ

  . جذابیت انها از لحاظ بصري براي گروه هدف مهم است 
نقـش پـیش   , ه شـده  باتوجه به مسـائل گفتـ  . این گونه رسانه ها باید به نحوي طراحی گردند که توجه مخاطب را جلب نمایند    

با استفاده از روشهاي مختلف پیش آزمون می توان از نظرات گروه هـدف  . آزمون رسانه ها قبل از تولید نهایی اهمیت پیدا میکند 
به این ترتیب می توان مطمئن شد که رسانه تهیه شده تاثیر بیشتري بر دست یـابی  . در جهت اصالح رسانه ها بهره برداري نمود 

  . موزشی تعیین شده خواهدداشت به اهداف آ
در بررسی که به وسیله طرح ارزشیابی رسانه ها و مداخالت آموزش سالمت تولید شده در معاونت هـاي بهداشـتی دانشـگاه هـا و     

 15مشخصـات رسـانه    ارزیـابی انجام شد نکته اي که در روند  82-83حوزه هاي تابعه معاونت سالمت وزارت متبوع در سال هاي 
انجام پـیش آزمـون   که بیشترین ضعف مراکز مختلف در این معیار اصلی، به زیر معیار  این بود،مراکز مختلف مشخص شدگانه در 

صـورت نگرفتـه   در بعضی از رسانه هاي تولید شده در هیچ یک از مراکز پـیش آزمـون   .در تهیه محتوا و طراحی رسانه برمی گردد
یکـی از نقـاط ضـعف بـارز      IECپیش آزمون در کارایی و اثربخشـی فراینـدهاي   است و این نکته با توجه به اهمیت فوق العاده 

  .خدمات آموزش سالمت در سیستم ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور است که باید توجه عاجل در رفع آن به عمل آید
امتیاز کسب شـده را در  % 50ز در مورد معیار اصلی اجراي رسانه در مراکز مختلف مورد بررسی نیز متوسط تعداد مراکزي که بیش ا

امتیاز کسب شده در مورد معیار اصلی مشخصات رسانه مـی   ینبوده است که کمتر % 5/43رسانه هاي مختلف کسب کردند حدود 
امتیاز کسب شده را در رسانه هاي مختلـف کسـب کـرده    % 50در مورد معیار ارزیابی رسانه متوسط تعداد مراکزي که بیش از .باشد

در موارد ارزشیابی شده شامل ارزیابی رسانه و پـس از   نقطه ضعفبود که نشان می دهد در واقع اصلی ترین  %5/7 بودند حدود
  .آن فرایند پیش رسانه بوده است

شناخت رسانه هـا و  . با توجه به مقدمه ذکر شده تاثیر رسانه ها در میزان یادگیري مخاطبین روشن است    
. مل موفقیت در حسن استفاده و بهره گیري  صحیح از انواع رسانه ها است کاربردآنها یکی از مهمترین عوا

متاسفانه در بخش سالمت اکثر رسانه ها به درستی به کار گرفته نمـی شـوند و بخشـی از عـدم موفقیتهـا      
شاهد هستیم کـه هـر سـاله مبـالغ هنگفتـی      . استفاده غلط وناقص از آنها می باشد ,درراه وصول به اهداف 

ید رسانه هایی می شود که در تهیه و تولیدآنها نه به نیاز مخاطبان و نه خصوصیات فرهنگـی آنهـا   صرف تول
بـدون شـک بـا یـک      .می کندرسانه هاي دیداري صدق رابطه با این نکته به خصوص در. توجه شده است

دارد و بـا اثـر   توان انتظار داشت که رسانه هـایی اسـتان   برنامه ریزي دقیق و نظارت بر تولید  رسانه ها می
  .  تولید وتوزیع گردند, بخشی بیشتر تهیه 

  
در سطح معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشـکی از   ارتباطات وآموزش سالمت  هماهنگی کمیتهدر این راستا    

کلیـه فعالیـت هـا    کمـی و کیفـی    معاونت سالمت با هـدف کلـی ارتقـاي   ن منتخب مراکز دفاتر وادارات تابعه انمایندگ 1386سال 
کمیتـه همـاهنگی برنامـه هـا ومـداخالت      مجددا این کمیته با عنوان  1388در سال . تشکیل گردید  ومداخالت  آموزشی

  احیـا گردیـد    آموزش وارتقـاي سـالمت   مدیر کل دفتر  يدبیر  معاونت محترم سالمت و  با ریاست  آموزش وارتقاي سالمت
شرح وظایف کمیتـه فـوق بررسـی کیفیـت رسـانه هـاي       براساس  . انتخاب شدند  سالمت با ابالغ رسمی معاونت   ي آن  اعضاو

الیتهـاي آن  در مرحلـه پـیش تولیـد از مهمتـرین فع    زیـر  شیوه نامه مصـوب  اموزشی در دست تولید  مراکز دفاتر وادارات براساس 
   .بررسی میگردد  ي آن  کمیته فنی تولید رسانه هاکه در زیر میباشد
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  :شامل(منتخب  نیزبا حضور اعضايولید رسانه کمیته فنی ت 
  نماینده واحد درخواست کننده تولید رسانه  

  ،نماینده واحدهاي فنی مرتبط با موضوع رسانه و
  و کارشناس آموزش سالمت 
  یک نفر طراح 

   نماینده امور عمومی 
  داوران تخصصی در صورت نیاز 

  ودبیري نماینده دفتر آموزش وارتقاي سالمت 
  
  

ح در سـط تهیـه شـده    آموزشـی مقرر گردید کلیه رسـانه هـاي   لذا  .تشکیل میگردد)دفتر آموزش وارتقاي سالمت (دبیرخانه آن در 
 بـا ضـمن آن کـه   .گـردد صـادر  مجـوز انتشـار   ،ارجاع و در صورت تایید یته کم جهت بررسی به این از تولید  معاونت سالمت قبل 

جهت چـاپ رسـانه و تاییـد سـند هزینـه        تابعه مراکز دفاتر وادارات  اقدام شدر مقرهماهنگی معاون امور عمومی معاونت سالمت 
   .صورت گیرد هماهنگی برنامه ها و مداخالت آموزش و ارتقاي سالمت مربوطه با نظر دبیر کمیته 

  
ونـت سـالمت   معادرسـطح  پـیش بینـی و   دوره هاي آموزشی  ،نه هانقد رسا و جهت تولید  کمیته راستاي توانمندسازي اعضاي در

در خصوص فرایندهاي پیش رسانه، پیش آزمون رسانه و اسـتانداردهاي مربـوط بـه    خواهد شد در این دوره ها اعضا برگزار وزارت 
عالوه بـر کارگـاه هـاي برگـزار شـده همکـاران آمـوزش        .گرفتندخواهند رسانه هایی که کاربرد بیشتري دارند آموزش الزم را فرا 

  .ز به همکاران ارائه می نمایندسالمت مشاوره هاي فردي نی
  ستنشان داده شده ا) 1(در نمودار شماره فنی تولید رسانه میته در ک در مرحله پیش تولید  فرایند بررسی رسانه ها
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  در معاونت سالمتفنی تولید رسانه گردش کارکمیته  :1نمودار شماره 

  
  رسانه بهنسخه الکترونیک  ارسال                                                                         

  شناسنامه رسانه)1(شماره فرم هاي تکمیل شده  و) آتلوك (شبکه داخلی  از طریق)آموزش سالمت(دبیرخانه کمیته                                                                           
  فرایند پیش رسانه )2( شماره  فرم                                                                     

                   
  
  
          

            
  
  
  
   

  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

از طریق شبکه  در دفتر از طریق رسانهداوران به رسانه ارجاع 
  )آتلوك (داخلی 

  )سالمتوارتقاي آموزش (

  داوران ارزیابی رسانه از دیدگاه 3( شماره فرمتکمیل 
در کمیته  توسط اعضاي داوران) آتلوك (خلی از طریق شبکه دا 

  یک هفته داکثر حدر مدت 
  یک هفته

کسب حداقل امتیاز الزم 
 در رسانه جهت طرح
 فنی کمیته

 خیر

 بلی

و تصمیم  کمیته  فنی  تولید رسانه طرح در 
   گیري 

 

 تایید رسانه

 خیر

 یبل

اعالم تاییدیه به امور عمومی 
اعالم پیشنهاد اصالحی در   صدور مجوز تولید حهت 

 پس خوراند

 خیر

 بلی

عدم تایید 
  رسانه 

جمع بندي امتیازها ي داده شده براي رسانه 
 در دبیرخانه

 بازنگري  رسانه توسط طراح  آن
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  کمیته فنی تولید رسانه هاي آموزشی فعالیت شیوه نامه
  حوزه معاونت سالمت

 
 

 ساختار کمیته :بخش اول 
دبیرخانـه   و  اسـت   سالمت وارتقاي  رسانه به عنوان زیر کمیته هماهنگی برنامه ها ومداخالت آموزش  یدکمیته فنی تول  - 1

  .می باشد سالمت معاونتسالمت  وارتقاي  آموزش دفتر  آن در
در صورت نیـاز کارشناسـان   و  تسالم معاونت حوزه   دفاتر وادارات  مراکز ،منتخب   گان از نمایند متشکل ته اعضاء کمی - 2

  .صادر می گردد معاون سالمتسال توسط  ابالغ عضویت اعضا به مدت یک .می باشدتوانمند خارج از حوزه 
 .بیر کمیته به اعضا اعالم میگردد و بر حسب ضرورت و از طریق دزمان برگزاري جلسات کمیته برحسب نیاز    - 3
پیشنهادات با نظر اکثریـت اعضـاي حاضـر در جلسـه     .جلسات کمیته با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت - 4

 .تصویب خواهد شد

 وظایف و مقررات :بخش دوم 
 .ردرا به عهده دا معاونت سالمتدر سطح  ي آموزشیرسانه هاتولید یفه نظارت بر وظکمیته  - 5
، فیلم ، انیمیشـن ،  اي  کتاب و کتابچه تألیفی یا ترجمه،نتشار کلیه رسانه ها و نشریات اعم ازپمفلت ، پوستر،لوح فشرده ا  - 6

 باشد کمیته فنی تولید رسانهایید ت معاونت سالمت باید با تیزر ، کلیپ در سطح
توسط رئیس مرکـز ویـا    رسانه  ونیکرلکتاز طریق ارسال نسخه ا در مرحله پیش تولید   کلیه درخواست ها ي تولید رسانه - 7

   . صورت می گیرد  وزش وارتقاي سالمت به مدیر کل دفتر آم براي ارزیابی در کمیته  مدیرکل دفاتر معاونت سالمت
طی نامه اي رسمی از سوي مدیر کل  بایدسناریوي مربوطه )کلیپ ،  انیمیشنفیلم،تیزر،: سایر رسانه ها از جمله ابطه باردر - 8

  .ارائه گرددکمیته فنی تولید رسانه ورجهت بررسی به دفترمذک
کمیته تنها به رسانه هائی مجوز تولید خواهد داد که موضوع آنها منطبق با اولویتهاي تعیین شـده توسـط واحـد تخصصـی      - 9

  .ذیربط در معاونت سالمت  باشد
  انجام می شود در کمیته  مربوطه داوران توسط سانه رحتواي علمی ارزیابی م -10
 
   .دنت علمی می باشئ، و اعضاء هیحوزه معاونت سالمت  دفاتر و مراکز ، اداراتکارشناسان ،  داورانمنظور از : 1 تبصره  
  .می باشدارزیابی سه کارشناس الزامی  ،در رابطه با چاپ کتاب :2تبصره   

مورد دفتر آموزش وارتقاي سالمت در) شده با توجه به استانداردهاي تهیه (رسانه از لحاظ تکنیکی ، پس از اخذ نظریه علمی  -11
  .بررسی قرار می گیرد

  .خواهد شد  کمیته فنی تولید رسانه می و تکنیکی ، رسانه قابل طرح درپس از دریافت نظرات عل -12
  :مطرح می شوند کهکمیته فنی تولید رسانه رسانه هایی در جلسه  -13

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .باشد وهمراه نسخه الکترونیک رسانه به دبیرخانه کمیته ارسال شده  هتکمیل شددر پورتال براي آن ها  فرمهاي زیر  -الف
  )شناسنامه مربوط به رسانه هاي آموزشی(1 فرم شماره
  )فرایندهاي پیش رسانه اجراي  گزارش(2فرم شماره 

   )موادآموزشی  از دیدگاه گروه هدف منتخبپیش آزمون  تحت عنوان ( 3فرم شماره 
   داورانفرم ارزیابی رسانه از دیدگاه ) 4(فرم شماره .را بدست آورده باشند )45از  30(علمیحداقل امتیاز ارزیابی  - ب
  
   معاونت سالمت و مواد آموزشی در  شیوه نامه تولید رسانه ها                                       

  
کمیته فنی تولید رسانه  زیر رد باید تائیدیه آن را دا )عدد1000بیش از(رسانه هایی که تهیه کننده قصد تولید در سطح انبوه - 1

 .را دارا باشند

 .برسدکمیته فنی تولید رسانه زیر تایید نیز باید به در مقیاس وسیع  رسانهتجدید چاپ   - 2

توسط طراح بـه دبیرخانـه    اصالحنیاز به بازنگري دارند، الزم است پس از  براساس مصوبه کمیته  رسانه هایی کهدر مورد  - 3

 .می باشد کمیته فنی تولید رسانهزیر   دبیرتایید نهایی رسانه به عهده  .شوند عودت داده

پیشنهادي کمیته جزئی باشد تایید دبیـر کمیتـه کفایـت کـرده و در صـورت نیـاز بـه اصـالحات         اصالحات ی که در صورت: تبصره

 . کمیته می باشدزیر ه عهده اعضاي تصمیم گیري در این خصوص ب.کمیته الزامی می باشدزیر  ساختاري طرح مجدد رسانه در 

قرار می گیرد حداکثر تا یک سال پس از تـاریخ تصـویب بایـد انتشـار     کمیته فنی تولید رسانه زیر رسانه اي که مورد تایید  - 4

 .براي انتشار آن الزامی است کمیتهیابد،در غیر این صورت مجوز مجدد 

 . ذیربط باشد  اداره ر موضوع رسانه باید منطبق با نیازهاي آموزشی اولویت دا - 5

 .تهیه کننده رسانه باشداداره موضوع رسانه باید در راستاي رشته کاري  - 6

 : فنی باشد توجه به نکات زیر ضروري است اداراتدر مواردي که موضوع رسانه در ارتباط با شرح وظایف دیگر : تبصره

مربوطـه همـاهنگی شـود تـا از همخـوانی       فنی  اداره با است  الزمکمیته فنی تولید رسانه به دبیرخانه قبل از ارسال رسانه  -الف

  .اطمینان حاصل گرددموضوع رسانه با اولویت هاي آن واحد 

 .برسد )معاونت محترم سالمت (کمیته فنی تولید رسانهضرورت تهیه این گونه رسانه ها باید به تایید رئیس  -ب

 . ندارد ی تضرور کمیته، مجوز تهیه می شوند و به صورت زیراکسنسخه  1000در مورد رسانه هایی که با تیراژي کمتر از  - 7

 .در غیر این صورت قابل پرداخت نخواهد بود برسدکمیته فنی تولید رسانه باید به تایید دبیر  رسانه چاپتهیه وسند هزینه  -8

  :مورد بررسی قرار خواهند گرفت که  کمیته فنی تولید رسانهرسانه هایی در  

  . سنامه آنها به طور دقیق و کامل تکمیل شده باشد شنا فرم–الف 
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نداشته انـد   يکه در تهیه رسانه نقش موثر فرادياسامی ا درج. (نام تهیه کننده یا تهیه کنندگان اصلی در آن قید شده باشد –ب 

و با مشارکت ، ً ً مانندتحت عناوینی  دن اسـامی تولیدکننـدگان در   در صـورتی کـه آور  ).به هیچ نحو مجاز نمی باشد ...تحت نظارت ً

  .نیستاسامی تولیدکننده یا تولیدکنندگان روي آن  درج به نیازي) مثل پوستر(به شکل اصلی آن صدمه بزند رسانه 

  .بدون قید منبع مالی تولید  کمیته انتشارات رسانه را بررسی نخواهد نمود-ج

لیدکننده یا تولیدکنندگان رسانه هایی که مورد تایید قـرار گرفتـه   براي توکمیته فنی تولید رسانه گواهی تولید رسانه از طرف  -11

  .این گواهی مالك اعطاي امتیازات مربوط به تولیدکنندگان می باشد. صادر می شود

  :می باشدزیر شرح ک رسانه به هیه کنندگان یت اعطاي گواهی براي محدودیت  -12

  نفر 3پوستر، پمفلت و کتابچه حداکثر  •

  نفر 2صفحه حداکثر  50ازاء هر  کتاب تالیفی به •

 نفر 1صفحه حداکثر  30کتاب ترجمه به ازاء هر  •

  .در مورد افراد بیش از تعداد فوق کمیته تصمیم خواهد گرفت •

در خصوص جزوات،کتابچه وکتب تالیفی و ترجمه اي ، اسامی افرادي که از جنبه علمی و محتوي در تهیه آن شرکت داشـته   -13

از بکار بردن اسامی سایر افراد، مثل افـرادي کـه در تـدارکات تهیـه نقـش      .شود درجروي جلد نده و ویراستاراند مثل مولف،گردآور

  .از این افراد می توان در صفحه اول یا در مقدمه تشکر نمود.داشته اند پرهیز شود 

 :در خصوص کتب ترجمه اي -14

  .ه آن به شورا ارائه گرددتاکنون ترجمه نشده باشد و دالیل کافی جهت ترجمباید کتاب -الف

  .برسدکمیته به تایید باید قبل از ترجمه ضرورت ترجمه  -ب 

  .مترجمین از لحاظ علمی هم طراز باشند -پ

  .ترجمه زیر نظر مورد قبول نمی باشد -ت

  .فرآیند مشابه فرایند بررسی و تایید کتاب باید انجام شود) CD( براي تصویب لوح هاي فشرده -15

استفاده از منابعی مثل دستورالعمل هـاي کشـوري و   .شودرسانه ها باید از منابع علمی معتبر و جدید استفاده محتواي  در تهیه -16

اسم فامیل نویسنده،حرف اول اسـم  .(ذکر منابع باید برطبق الگوي ونکوور باشد.محدود گرددمجالت غیر معتبر باید حتی االمکان 

  )محل انتشار،ناشر، سال انتشار،شماره جلد، صفحات مورد استفادهکوچک،عنوان کتاب یا مقاله، شماره چاپ،

 .اید ذکر گرددمعاونت سالمت ،وزارت  بروي رسانه هاي تولید شده آرم  -17
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نقـاط ضـعف و نقـاط قـوت آن بایـد بوسـیله        براي تجدید چاپ رسانه ، میزان مقبولیت،جذابیت،مفید بودن،حساسـیت زائـی،   -18

  .ناسب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به کمیته منعکس گرددپرسشنامه در حجم نمونه م

چـاپ مجـدد ذکـر مـی     "تهیه مـی شـوند مجـاز بـوده و روي آن عبـارت      اداره مربوطه تجدید چاپ رسانه هایی که از طرف -19

 . براي این گونه رسانه ها گواهی تهیه و تولید صادر نخواهد شد.شود

 

 :گرددرسانه صادر می انتشارمجوز و تایید افراد زیر ی ها و یا بالیا با نظر موافقدر موارد ضرور مثل بروز اپیدم -20
 
  .فنی تولید رسانه و دبیرکمیتهکمیته رئیس  ،مربوطه رئیس اداره - 

در مورد مناسبت هایی که شعار مربوط به آن ها دیر اعالم می گردد با نظر دبیر کمیته می توان بدون تشکیل جلسـه رسـانه    -21

نهادي را در معرض قضاوت اعضاي کمیته قرار داد و پس از کسب نظرات آن ها و اعمال اصالحات پیشنهادي فرآیند مربوطه پیش

  .را تسریع نمود

   .است  اداره تولید کننده رسانه مربوطه تامین اعتبار مالی جهت تولید رسانه به عهده  -22

بور بایـد همـراه   زواحد خصوصی م هاي ضروريمی شوند ، مجوز رسانه هایی که با حمایت بخش خصوصی تهیه خصوصر د -23

در مورد واحدهاي تولیدکننده محصوالت خوراکی ،آشامیدنی ، بهداشتی وغیره که محصوالت تولیـدي آنهـا در   . رسانه ارسال گردد

بـه تائیـد رسـیده     )اودارومعاونت غذ(محصول آنها باید توسط یکی از واحدهاي زیر مجموعه  ارتباط مستقیم با سالمتی مردم است،

  باشد
 :دردگقبل از تهیه رسانه آموزشی موارد زیر باید رعایت  -24

مشـکل  ) بـروز / شـیوع (این مرحله خود شامل بررسی وسـعت .نیازسنجی و بررسی وضعیت موجود انجام.گزارش ضرورت تهیه رسانه )1-24
  .مرتبط با سالمت، بررسی اهمیت آن و جمعیت تحت تاثیر مشکل است

  .براساس مشکالت مرتبط با سالمت اولویت بندي شوند واهداف باید واقع بینانه و اختصاصی باشند.تدوین اهداف آموزشی) 2-24

  .خصوصیات فرهنگی ،دموگرافیک ،رفتاري و روان شناختی مخاطبان باید مورد شناسایی قرار گیرند .شناسایی مخاطبین) 3-24
با طبیعت پیام، با خصوصیات مخاطبان و با  ناسب نوع رسانه با اهداف آموزشی،ی ضرورت رسانه ،تانتخاب رسانه باید بر مبناي بررس) 4-24

  )1دستورالعمل شماره (.بودجه و منابع موجود صورت گیرد

ضـوح و  در ایـن مرحلـه و  .شـوند باید پـیش آزمـون   رسانه نوشتاري، محتوا و ساختار  انواع ، به ویژه در مورد  رسانهقبل از تولید نهائی  -25

کمیتـه   کمیتـه یش آزمون بـراي  پمستندات مربوط به الزم است .روشنی پیام و اهمیت درك آن توسط مخاطب مورد بررسی قرار می گیرد

  )2دستورالعمل شماره ( .شودارسال  فنی تولید رسانه
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قرار  بررسیمورد باید زشی و تاثیر بر مخاطبان در این ارزیابی ،دست یابی به اهداف آمو.گیردرسانه پس از انتشار باید مورد ارزیابی قرار  -26

  : )2(تکمیل فرم شماره  ستورالعملد. یردگ

  آیند پیش رسانهاجراي فر
و در زمـان  قبل از تهیه رسانه این مراحل باید اجرا شـود . مرحله می باشد که از بخشهاي زیر تشکیل شده است 5این فرایند شامل

  . ارسال درخواست، مستندات آن ضمیمه گردد
  ) :نیازسنجی (بررسی وضع موجود  - 1

  : در این مرحله 
v       میزان شیوع و میزان بروز مشکل مرتبط با سالمت در جامعه اندازه گیري شده و به انـدمیک یـا اپیـدمیک بـودن مشـکل

  )بررسی وسعت. (مرتبط با سالمت در منطقه موردنظر توجه می شود
v  میزان درگیري جمعیت فعـال جامعـه بررسـی مـی     , ان مرگ ومیر میز, اهمیت مشکل مرتبط با سالمت شامل بار بیماري
 .شود
v خصوصـیات  , این ویژگیها شامل پراکنـدگی جغرافیـایی   . ویژگی هاي جمعیت مرتبط با مشکل یا مخاطب بررسی می شود

  .موالید و همچنین خصوصیات دموگرافیک فرهنگی و قومیتی جمعیت است, مرگ ومیر , میزان مهاجرت , ژنتیکی خاص 
 
  :شناسایی مخاطبان  -2

  :شناخت مخاطب در رابطه با 
v خصوصیات فرهنگی  
v  سطح سواد  ,شغل , جنس , خصوصیات دموگرافیک مانند سن 
v  آنچه میدانند یا انجام میدهند (نگرش و دانش, روانشناختی شامل عادات و رفتار  -خصوصیات رفتاري( 
v  هست  نچهبا آتفاوت بین انچه مورد انتظار است (نیازهاي آموزشی(  
  :تدوین اهداف آموزشی -3

  : اهداف آموزشی انتخاب شده باید 
v  مخاطب داشته باشد 
v  داشته باشد )قابل اندازگیري (فعل رفتاري 
v  شرایط وقوع رفتار تعیین شده باشد 
v  داراي معیار اندازگیري باشد 
v  دانشی ،نگرشی و مهارتی (حیطه هدف مشخص باشد  
  :انتخاب رسانه  -4

  :با توجه به انتخاب نوع رسانه 
v  ضرورت تهیه رسانه جدید  
v تناسب نوع رسانه با اهداف آموزشی 
v تناسب نوع رسانه با طبیعت پیام 
v تناسب نوع رسانه با خصوصیات مخاطبین 
v تناسب رسانه با بودجه و منابع موجود 

  :کانال بکارگیري رسانه -5
v  مکان بکارگیري رسانه انتخاب 
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v  دالیل انتخاب مکان مورد نظر  
 

  پیش آزمون رسانه فرآیند
گروه هدف  نمونه اي از  الزم است پیام را با پس از تهیه طرح اولیه رسانه هاي چاپی ، قبل از چاپ و انتشار آن در سطح وسیع ،   

هدف از انجام پیش آزمون تعیـین  . محتواي پیام ونحوه ارائه آن سنجیده می شود،در پیش آزمون  . نمایید  مورد نظر پیش آزمون
با فرهنگ گروه هدف ، مرتبط بودن و واقعی )دیداري و نوشتاري (درك بودن پیام براي گروه هدف ، تطابق و تناسب پیام ها قابل 

  . بودن پیام ها از دیدگاه مخاطبان است 
  
  

  : روش هاي اصلی پیش آزمون 
  . انجام داد  مصاحبه عمیقیا  بحث گروهیپیش آزمون رسانه را می توان با استفاده از 

   :عداد افراد شرکت کننده در پیش آزمون ت
 از گروه هـدف ،  نفر 15 – 20با به روش مصاحبه عمیق  معموالً انجام پیش آزمون . بستگی به پیچیدگی یامشکل بودن پیام دارد 

  .اطالعات کافی را به ما می دهد تا بتوان بر اساس آن تصمیم گیري منطقی نمود 
  بحث گروهی براي بررسی طرح اولیه  2-3      : )نفره  ١٢تا  ٦(در بحث گروهی 
  بحث گروهی براي بررسی طرح نهایی  5-4          

  نفر براي بازنگري اولیه وثانویه طرح اولیه  10  : براي مصاحبه انفرادي عمیق 
  نفر جهت طرح نهایی  15 – 20       

   : سواالتی که در مرحله پیش آزمون می تواند پرسیده شود
  چیست ؟  در این رسانه  فکر می کنید نکته اصلی ارائه شده

 از شما خواسته چه کاري انجام دهید ؟این رسانه 
   به نظر شما چه بخشی مبهم یا نامفهوم است ؟

 به نظر شما چه بخشی مطلوب  است؟ 
  ؟ چه چیزي سبب جذاب تر شدن رسانه می شود

 ن می دهد ؟به من بگوئید این طرح گرافیکی چه چیزي را نشا
 چه عاملی احتمال خواندن این اطالعات راتوسط خانواده ، دوستان یاهمسایگان شما بیشتر می سازد ؟ 

  
  : نکاتی که در انجام پیش آزمون باید به آن توجه نمود 

  . فرآیند پیش آزمون از زمانی که مواد بسیار خام اند باید شروع شود 
 . تحلیل ، ترکیب و آنالیز گردد  بالفاصله بعد از انجام آزمون  یش آزمون بایدجهت بازنگري مناسب ، نتایج هر مرحله پ

 : درصد از شرکت کنندگان  90فرایند باید آنقدر ادامه یابد تا تقریباً 
  . آن چه که انتظار می رود را در عکس ها مشاهده کنند
 . آن چه که انتظار می رود را از نوشته ها درك نمایند 

 . ییر نداشته باشند غبراي تهیچ پیشنهادي 
  . و سپس با نوشته پیش آزمون شوند ) بخش نوشته شده با کاغذ پوشانده شود (عکس ها در موارد چاپی باید ابتدا بدون نوشته

 . محل و زمان مالقات براي پیش آزمون باید از نظر شرکت کنندگان مناسب باشد 
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 : مورد نکات زیر مهارت داشته باشند افرادي که پیش آزمون را انجام می دهند باید در 
  .از جواب هاي افراد حمایت کنند ، آنها را تشویق به صحبت آزادانه نمایند 

  . تصاویر پیام ها مطرح کنند  سواالت خاصی را در مورد کلمات ،
 .از پرسش سواالت جهت دار پرهیزنمایند 

  .یر گرددپیشنهاداتی را در خواست نمایند که موجب بهبود پیام یا تصو
  

  بعد از هر جلسه افراد مسئول پیش آزمون باید اطالعات کلیدي را در مورد شرکت کنندگان و عکس العمل هاي آنها ثبت نمایند،
   :گزارش باید شامل موارد زیر باشد  
  ...) تحصیالت و  سن ، جنس ، شغل ، ( فهرستی ازخصوصیات مهم شرکت کنندگان یا گروه -
 )پوستر  صفحه اي از یک پمفلت ، ( ن شده نوع پیام پیش آزمو-
 . خالصه اي در مورد این که شرکت کننده یا شرکت کنندگان در خصوص کلمات یا تصاویر چه فکر می کنند-
 . خالصه اي در مورد این که شرکت کننده یا شرکت کنندگان در مورد پیام ، نوشته یاعکس ها چه احساسی دارند-
 . یر کند و چگونه باید تغییر نمایدشرکت کننده یا شرکت کنندگان فکر می کنند چه چیزهایی باید تغی خالصه اي در مورد این که-
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 ردیف موارد بلی                         خیر
 

 رحله تحلیل وضعیت موجودم

 
 آیا مشکل سالمت که منجر به تولید رسانه شده است  تعیین شده است  

1. 

 
 

 .2   مشکل از اولویت هاي موضوعات سالمت منطقه است

میزان گستردگی ،دالیل بوجود آورنده ،باورها وعملکرد گروه هدف در 
 )مستند .(رابطه با مشکل تعیین شده است 

 

3. 

 
 

گروه هدف در )عملکرد (آیا مشکل ناشی از کمبود  آگاهی نگرش ومهارت 
 . رابطه با موضوع سالمت است 

 

4. 

آیا از مواد آموزشی تولید شده ونیز مداخالت آموزشی سایر نهادهاي 
 شریک در موضوع مورد نظر اطالعاتی در دسترس هست 

5. 

 )استراتژیک (مرحله طراحی 
 

 آیا هدف کلی تولید رسانه تعیین شده است 
 

6. 

 آیا گروه هدف رسانه تعیین شده است 
 

7. 

جمعیتی ، روانی اجتماعی وسایر (ساس عوامل آیا دسته بندي گروه هدف برا 
 موثر بر رفتار آنها صورت گرفته است )علل رفتاري 

8. 

آیا وضعیت آگاهی ،نگرش ورفتار گروهاي هدف در رابطه  با مشکل سالمت  
 )مستند (تعیین شده است 

9. 

 
 

 .10 موانع موجود بر رفتار در گروه هدف مشخص شده است 

 
 

 .11 ورد اطمینان گروه هدف در این زمینه تعیین شده است منابع اطالعا تی م
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 .12 )مستند (انجام مطالعات در منابع علمی مربوط به رسانه صورت گرفته است  

 
 

 .13 اهداف اختصاصی تولید رسانه براساس نتایج مطالعات، تعیین شده است 

 
 

 .14 محتواي پیام براساس اهداف اختصاصی تعیین شده است 

گروه هدف تعیین (رسانه  براي گروه هدف خاص طراحی شده است پیام 
 )شده در طرح 

15. 

پیام  رسانه ،حاوي اطالعات واقدامات مورد نیاز گروههاي هدف براي حل 
 مشکل است 

16. 

 
 

 .17 پیام رسانه ،ساده و روشن وقابل درك براي گروه هدف طراحی شده است

 
 

 .18 )د محتوا توسط مسئول فنی مربوطهتایی(پیام از نظر علمی صحیح میباشد 

پیام رسانه ،انتخاب آگاهانه را ترویج داده وموجب ترغیب گروه هدف در 
 انجام رفتار مورد نظر می شود 

19. 

آیا رسانه انتخاب شده متناسب با گروه هدف ،محتواي پیام وموضوع سالمت 
 میباشد 

20. 

 
 

 .21 .پیام رسانه  می باشد آیا مکان بکارگیري رسانه متناسب با محتواي 

آیا رسانه  مورد نظر قبل از تولید در نمونه اي از گروه هدف پیش آزمون  
 )3تکمیل فرم شماره (شده است 

22. 
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 :درصورت انجام پیش آزمون رسانه

به روش بحث گروهی ، آیا از حداقل دو دسته گروه هدف به تعداد : الف 
  .جام گرفته است نفر در هر گروه مصاحبه ان 6حداقل 

نفر  گروه هدف ،مصاحبه 15تا10به روش مصاحبه عمیق  ، آیا از حداقل : ب 
 .شده است 

23. 

 مرحله تولید رسانه

توسط  )مشابه نسخه نهایی (آیاقبل از  چاپ رسانه یک نمونه اصلی از آن  
 موسسه تولید کننده جهت انجام پیش آزمون آن ارایه  گردیده است  

24. 

 
 

 .25 تولید  شده به میزان مورد نیاز  است    رسانه

فرم (آیا طرح توزیع رسانه براي واحد هاي توزیع کننده تهیه شده است 
 )شماره 

26. 

نحوه بکارکیري (در طرح توزیع رسانه ،شیوه دسترسی گروه هدف به رسانه 
 تعیین شده است )رسا نه 

27. 

 
  
 

گروه هدف به رسا نه تعیین در طرح توزیع رسانه ،زمان ومکان  دسترسی  
 شده است

28. 

 مرحله ارزشیابی رسانه

 .29 ...)انجام بازدید و(گزارشی از پایش رسانه براساس طرح توزیع وجود دارد 

 .30 آیا میزان توزیع رسانه براساس فرم طرح توزیع بوده است 

 آیا گزارشی از ارزشیابی رسانه در مورد درك پیام ومیزان یادآوري پیام
 توسط گروه هدف وجود دارد 

31. 

گزارشی از جمع بندي ارزشیابی رسانه براي مدیران با هدف بهبود کار تولید 
 رسانه وجود دارد 

32. 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


       : 1فرم شماره 

  شناسنامه مربوط به رسانه هاي آموزشی                                                        
  
  

  : کننده رسانه مشخصات تهیه  –الف 
  

  : رشته تحصیلی        : نام و نام خانوادگی
  :محل تولید رسانه 

  
   :مشخصات رسانه  –ب 

  
  £مقاله         £نمودار  £چارت   £کتابچه   £پمفلت   £پوستر  :نوع رسانه  -1

   £ )تالیف  (کتاب   £ )ترجمه  (کتاب    £فیلم و تیزر 
  :انواع دیگر

  :عنوان رسانه  -2
   :هرسان موضوع -3
  :پیام یا پیام هاي اساسی مورد نظر رسانه -4
  
  
   :گروه هدف رسانه  -5

   :نام ببرید     £گروه خاصی از جامعه       £کل جامعه
  : لید رسانههدف از تو – 6
  :مکان هاي بکارگیري رسانه -7
  :تیراژمورد نظر -8
  ):ریال (میزان اعتبار مورد نیاز تولید رسانه -9

   )محل انتشار  سال انتشار ، :نام کتاب یا مقاله  نام نویسنده ، (منبع علمی رسانه  -10
  .)درصورت کمبود جا از پشت برگه استفاده شود(

  
   

  : واحد درخواست کنندهمسئول  امضاء    نام و                                                                                      
  
  

  
   : کد                                تکمیل  می گرددفنی تولید رسانه کمیته ر این قسمت توسط دبی

   :تاریخ دریافت رسانه 
   :تاریخ بررسی 

  :نظر نهایی 
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 گزارش اجراي فرایند پیش رسانه)2(فرم شماره 

  
  طراحی رسانه –بخش اول 

  
  )نیاز سنجی(نتایج بررسی وضعیت موجود - الف

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

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

   نتایج دسته بندي و تحلیل مخاطبان- ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   اهداف تولید رسانه- ج
د

 -
 
ن
د

 -
 
ن
  .وع رسانه ودالیل انتخاب رسانه ذکر گرددن- د
  

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

......................  
  
شرایط ومکان بکارگیري رسانه با ذکر دالیل انتخاب آن ذکر گردد - ه
................................................................................................................................................................................

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

  
عنوان  گروه هدف                                       

  
 دانش موجود

  
 نگرش موجود 

                                                                            
  رفتار موجود 
 

    

    

 اهداف رفتاري  اهداف نگرشی  اهداف دانشی  عنوان مخاطب 
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  رسانه پیش آزمون گزارش   :دوم بخش
  

                                            گروهی متمرکز                      مصاحبه       مصاحبه عمیق                     :روش انجام پیش آزمون    •
  : مصاحبه مکان  •
  : مشخصات افراد مورد مصاحبه    •

  .................عنوان گروه هدف مورد مصاحبه  
  .......تعداد      مرد   ....    زن          تعداد                      

  :سن         
  در حد خواندن و نوشتن                   ابتدایی                    راهنمایی                   :سطح تحصیالت        

  صیالت باالتر تح دیپلم                           
  :شغل         
  :سایر مشخصات         
  :شرح مصاحبه  هاي انجام یافته  •

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

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

  پیش آزمون نتایج  •
 

 جمع بندي نظرات مصاحبه شوندگان  سواالت  ردیف

آیا مطالب ارائه شده در این رسانه براي   1
  شما قابل فهم است؟

 

در با مطلب ارائه شده موجود آیا تصاویر   3
  ؟ ی دارد هماهنگرسانه 

 

از  (مطلوب بودن رسانه نظر شما در باره  4
  چیست ؟...) نظر رنگ طرح اندازه نوشتار و

 

آیا  پیام موجود در رسانه موجب گردید   5
  که شماتا پایان مطلب آن را بخوانید ؟

 

نظر شما در باره آسـان بـودن مطالـب      6
  موجود در  رسانه چیست ؟

 

آیا مطالب ارائه شده باعث تشویق شما   7
  ه است؟براي یادگیري بیشتر شد

 

آنچه در این متن بیشتر از همـه توجـه     8
  شما را جلب کرده چیست؟

 

آنچه در این رسانه کمتر از همه توجـه    9
  شما را جلب کرده است چیست؟

 

پیشنهاد شما براي بهتر شدن این رسانه   10
  چیست؟

 

  
  

  
  

  امضاء مسئول واحد درخواست کننده نام و                                                                                      
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  بسمه تعالی

  :3فرم شماره  

   داوران فرم ارزیابی رسانه از دیدگاه 
  :تاریخ

                سرکار خانم                                                                                                                /جناب آقاي 
  با سالم و احترام

خواهشمند .می گردد به پیوست                       تحت عنوان                                                              خدمتتان تقدیم  
  .رمائیدعرض      روز پاسخ را عودت ف در است ارزیابی خود را با استفاده از راهنماي زیر مشخص نمائید و

  :گروه هدف
  .از جنابعالی سپاسگزارم

  )فنی تولید رسانه  کمیتهدبیر (
  
 
 
 
  
  
 

  

  جنبه هاي مثبت رسانه  امتیاز  موضوع  ردیف

  میزان مرتبط بودن پیام با اهداف تولید رسانه   1
      

2  
میزان مطابقت مطالب موجود در پیام  با یافته هاي 

  علمی ودستورالعمل ها 
  

  

    با نیاز هاي مخاطبین میزان مطابقت موضوع  3
    جدید بودن و تکراري نبودن پیام براي مخاطبین  4

  میزان کاربردي بودن مطالب براي مخاطبین  5
  نارسایی هاي این رسانه    )آیا پیام پیشنهاد دهنده عمل براي مخاطب است(

6  
رنگ –تصویر :استفاده از عناصر جذاب مانند (میزان جذابیت رسانه

عملی بودن  عدم کنجاندن –واقعی بودن –ودن متن قابل درك ب...و–
  )مطالب زیاد در پیام 

  
  

  

  میزان تاثیرگذاري رسانه بر مخاطبین  7
    

  میزان همخوانی مطالب با فرهنگ مخاطبین  8
    

  میزان خالقیت و نوآوري بکاررفته  در تهیه رسانه  9
    

    :جمع امتیازات
  دخیلی زیا  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم

1  2  3  4  5  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  : 1ضمیمه 
  

نکات مطرح در 
  ارزیابی 

رسانه هاي 
  آموزشی
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  نکات مطرح در ارزیابی پمفلت

  

  . مطالب با شرائط محلی منطبق باشد  - 1

 . تصاویر با شرائط محلی منطبق باشد  - 2

 . تصاویر  ارائه شده جالب باشد  - 3

 . رنگهاي جذاب داشته باشد - 4

 . ارائه شده باشد مطالب با زبانی ساده و قابل فهم  - 5

 .ها کوتاه باشد پیام - 6

 .ها باموضوع مرتبط باشد پیام - 7

 .ارائه شده باشد ثبتم تا حد امکان به صورت   ها پیام - 8

 . در متن و استفاده از ضمیر اول شخص جمع مخاطب را بیشتر درگیر نماید هایی با ارائه سوال - 9

 . از لحاظ صفحه آرایی و طراحی شرایط مناسبی داشته باشد -10

واحد یا مرکز تهیـه   نام فرد، ، )درصورت لزوم (تصویر متناسب با موضوع  در صفحه روي جلد، نام و نشان سازمان متبوعه،عنوان، -11

  .سال انتشار در صورت نیاز قید شده باشد.گروه هدف هر پمفلت بهتر است قید شود. لت وتاریخ انتشار ذکر شده باشد کننده پمف

  .ده باشدپمفلت در صفحه روي جلد و یا صفحه آخر به گونه اي که مشخص باشد ذکر ش  )تهیه کنندگان  (نام تهیه کننده  -12

 .در صفحه پشت جلد نشانی و شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر قید شده باشد -13
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  )گوینده پیام , محتوا , تصویر , شعار , ویژگی ( نکات مطرح در ارزیابی  پوستر 

  .توجه به نکات زیر به پربارتر شدن پوستر کمک میکند ضمن آنکه ممکن است در یک پوستر تمامی آنها رعایت نشود 

  . سانتی متر است  60×  90ابعاد مناسب پوستر  – 1 

  . رنگ باشد  4رنگ و حداکثر  2تعداد رنگهاي مورد استفاده حداقل  -2

  . ه باشد در زمینه پوستر از رنگ سفید استفاده شد – 3

  . براي افزایش کارآیی و تاثیر پوستر از رنگهاي متضاد و تند در کنار یکدیگر استفاده شده باشد  – 4

  . پوستر تنها یک شعار داشته باشد  – 5

   )کلمه 8حداکثر (.شعار پوستر حتی االمکان کوتاه و به اندازه کافی درشت باشد تا به سهولت و سرعت بتوان آن را دید – 6

  . شعار پوستر به گونه اي باشد که سبب جلب توجه مخاطب شده و او را متوقف سازد  – 7

    .حداکثر انتقال  پیام و به خاطر سپردن  نکات کلیدي را ممکن سازد, شعار پوستر پر معنی باشد و با حداقل کلمات  – 8

  .تصویر پوستر باید کامالً واضح باشد  – 9

  .اري مطابقت داشته باشد پیام تصویري با پیام نوشت – 10

   .پیام و محتواي پوستر با فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد -11

  . تصویر بگونه اي باشد که سبب جلب توجه مخاطب شده و او را جذب کند  – 12

  . تعداد عکسها یا نقاشی ها محدود باشد  -13

  . تصاویر پوستر روشن و جذاب باشند  – 14

  .ه در پوستر با محتواي آن ارتباط داشته باشدپس زمینه بکار رفت -15

  . براي درك بهتر افراد کم سواد از سمبل ها و نمادها در طراحی پوستر استفاده شده باشد  – 16

  . محتواي پوستر باید در مخاطب ایجاد قصد رفتار نماید  یا او را جهت اقدام موثر راهنمایی کند – 17

  . اشد محتواي پوستر با آن مرتبط ب – 18

  . ساده و قابل درك براي مخاطب استفاده شود , از کلمات کم  – 19

  .مطالب بیش از حد در پوستر ارائه نشده باشد  – 20
  .آن در پوستر قید شده باشد ) آرم ( نام سازمان یا موسسه تهیه کننده پوستر و نماد  – 21 

  .گوشه پوستر بصورت خیلی ریز ذکر شود درمی تواند پوستر ) تهیه کنندگان ( نام تهیه کننده  – 22 
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 :نکات مطرح در ارزیابی کتابچه                                                                        

  
  . اهداف آموزشی در هر فصل به تفکیک تعیین شده باشند  – ١

  ) .کند نظر بیننده را جلب ( جلد کتابچه جذاب و با عنوان مرتبط باشد  – 2

  .صفحه باشد  32وحداکثر  12تعداد صفحات حداقل  – 3

  . منابع مشخص شده باشد  – 4

  . محتوا ساده و روان باشد  – 5

  .محتوا براي گروه هدف قابل فهم باشد  – 6

  . جمالت حتی االمکان کوتاه باشد  – 7

  . اطالعات ساده وقابل فهم ارائه شده باشد  – 8

  . زشی مرتبط باشد محتوا با اهداف آمو – 9

  .محتوا براي گروه هدف مناسب باشد  – 10

  .مطالب خطاب به فراگیر تنظیم گردد -11

  . از انواع تصاویر مناسب با موضوع استفاده شده باشد  – 12

  . تصاویر ومتن به تفکیک هر صفحه همخوانی داشته باشند  – 13

  . تصاویر ساده و روشن باشند  – 14

  . محتوا باشند تصاویر معرف  – 15

  . تصاویر جالب و جذاب باشند  – 16

  . تاکید اساسی برتصویر پردازي همراه متن هاي مکمل شده باشد , در تهیه کتابچه براي افراد کم سواد  – 17

  .تاکید اساسی بر متن همراه تصویر پردازي هاي مکمل شده باشد, در تهیه کتابچه براي افراد با سواد  – 18

  .صفحه اول یا صفحه آخر آن به گونه اي که مشخص باشد ذکر گردد ،کتابچه روي جلد ) تهیه کنندگان(یه کننده نام ته – 19
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  *نکات مطرح در ارزیابی تیزر تلویزیونی                                                                       
 
  
  .دقیقه باشد 3ثانیه تا حداکثر  10اسب، بین زمانبندي تیزر تلویزیونی من - 1

 .مطالب به صورت ساده و روشن بیان شده باشند - 2

 .مطالب بکار رفته در تیزر معتبر باشند - 3

 .در انتخاب کلمات پیام تیزر دقت کافی شده باشد - 4

 .محتواي تیزر با شرایط فرهنگی جامعه تطابق داشته باشد - 5

 .بیان کندمحتواي پیام منافع مطالب را براي مخاطب  - 6

 .محتواي تیزر کاربردي باشد - 7

 .تیزر از جذابیت کافی برخوردار باشد - 8

 .کیفیت تیزر تلوویزیونی از نظر صدا مطلوب باشد - 9

 .کیفیت تیزر تلوویزیونی از نظر تصویر مطلوب باشد-10

سعی در معرفی پیام آموزشـی   تیزر تلویزیونی به ترکیبی خالق از صدا ،موسیقی و تصویر گفته می شود که در زمانی بسیار کوتاه* 

   .،کاال یا خدمتی دارد
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  :نکات مطرح در ارزیابی فیلم آموزشی ویدئویی                                      

  

  .محتواي فیلم آموزشی از دقت برخوردار باشد - 1

 .محتواي فیلم از یکپارچگی برخوردار باشد - 2

 .ر باشدمحتواي فیلم از عدم تناقض برخوردا - 3

 .محتواي فیلم از شفافیت و سادگی الزم برخوردار باشد - 4

 .محتواي فیلم آموزشی با زمان فیلم متناسب باشد - 5

 .محتواي فیلم براي مخاطب کاربرد داشته باشد - 6

 .محتواي فیلم با خصوصیات مخاطبین تطابق داشته باشد - 7

 .محتواي فیلم جذاب باشد - 8

 .ه باشددر محتواي فیلم خالقیت و نوآوري بکار رفت - 9

  .تاریخ،محل تولید و موسسه تولیدکننده فیلم آموزشی مشخص شده باشد-10

  .مشخصات کارگردان ،نویسنده و تهیه کننده فیلم آموزشی به همراه تخصص آنها ارایه شده باشد -11

  .فیلم آموزشی اهداف آموزشی خود را براي مخاطب تشریح نموده باشد -12

  .براي استفاده مخاطب مناسب باشد) اندازه –نوع (فونت هاي متنی فیلم  -13

  .تصویر در فیلم آموزشی مناسب باشد) کیفیت (وضوح و شفافیت  -14

  .گفتار و تصویر همراه و همزمان باشند -15
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  نکات مطرح در ارزیابی پایگاه اطالع رسانی اینترنت 
 
 
 
  .منابع اطالعات ارائه شده در پایگاه معتبر باشند - 1

 .ی طرفی در ارائه اطالعات رعایت شده باشداصل ب - 2

 .عبارات از نظر امالیی،آیین نامه نگارش صحیح نوشته شده باشند - 3

 .رسالت و اهداف پایگاه واضح بیان شده باشد - 4

 .محتوا و مطالب ارایه شده در پایگاه با خصوصیات مخاطبین تناسب داشته باشد - 5

 .محتوا و مطالب پایگاه براي مخاطبین جذاب باشد - 6

 .سازمان هاي بوجود آورنده پایگاه مورد پذیرش مخاطبین باشد/سازمان - 7

 .سازماندهی صفحه اصلی مناسب باشد - 8

 .طراحی صفحات شبکه جذاب باشد - 9

  .پایگاه مناسب باشد) Link(اتصاالت -10
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  نکات مطرح در ارزیابی مولتی مدیا   
  

  و انتقـال   ارائـه   جهـت   و پویانمـایی   ، صدا، تصویر، عکـس  متن   از جمله  و شنیداري  دیداري  رسانه  از چندین  مزمانه  استفاده  هر گونه  مدیا به  مولتی
افزار  افزار و نرم سخت  با بکارگیري  شخصی  هاي در رایانه  که  لوح فشرده اطالعاتی است  خود همان  خاص  در معنی  عبارت  این. گردد می  اطالق  اطالعات

  .کند می  را فراهم  رسانه  از چندین  استفاده  امکان  ناسبم

  .محتوا از لحاظ علمی صحیح باشد -1

  .مطالب مندرج در رسانه با منابع علمی به روز مطابقت داشته باشد -2

  .متن فاقد غلط هاي امالیی ، نگارشی و یا دستور زبانی باشد -3

  .مضمون مطالب یکپارچه باشد - 4

  نداشته باشددر دسترس رسانه هاي  دیگر با مطالبتناقضی ده در رسانه طالب درج شم - 5

  .باشدبراي تمامی موضوعات تخصصی مثالهاي کافی آورده شده  - 6

  . محتوا براي مخاطب کاربردي باشد - 6

  .رسانه براي مخاطب جذابیت دارد - 7

  .با نمونه هاي موجود متفاوت باشد - 8

  .ه شده باشددر طراحی آن خالقیت به کار رفت - 9

  .سازمان تولید کننده مورد اعتماد مخاطبین باشد -10

 شناسنامه رسانه کامل شامل تاریخ، محل تولید و موسسه تولید کننده، نویسندگان، تولید کنندگان ، ارگان و سازمان پشتیبان -11

  .باشد... ، آدرس پستی، آدرس پست الکترونیک، فاکس، تلفن و 

  .ته زیبا ، خوانا و از لحاظ اندازه قلم مناسب باشندفونت هاي به کار رف -12

 .یق و با کیفیت باشددق ،ضح اورفته  بکاراصوات  -13

  .رفته شده باشندکیفیت تهیه و بکارگیق و با دق ح،ضاو تصاویر ثابت و متحرك  -14

  .منبع تهیه رسانه قید شده باشد -15

 .داده شده باشددرسهایی جهت ارجاع آبه منظور دستیابی به اطالعات بیشتر و تخصص تر -16

  .باشدطراحی گیرا  -17

  .ترکیب رنگ ها مناسب باشد -18
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یکونهاي آمولتی مدیا، تناسب بین فضاهاي اختصاص یافته به متن، حاشیه ها، بخش هاي تبلیغاتی و   صفحات  در طراحی -19

 .مناسب استارجاعات 

  . شکل هر آیکون نمادي از موضوع باشد – 20

 .هماهنگ  باشد با نیاز هاي آموزشی مخاطب  - 21 

  .داشته باشد قابلیت جستجو  -22

  .باشدرا دارا افزایش امکانات مولتی مدیا از طریق اینترنت یا نرم افزارهاي مکمل  قابلیت  -23

 .است مناسب دیگرسیر ساده و روان مطالب در هر صفحه و از یک صفحه به صفحه  -24

  .باشدو سریع  آسانآن قابلیت نصب   -25
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