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 :شناسنامه کارگاه
 
 

  

                                                 
 
ا توجه به تعطیلی غیر.   ه ذکر است که بدواً در نظر بود برگزاری این کارگاه در مرکز آموزش شقایق انجام گردد اما ب پیش آمده به علت  ۀمترقب الزم ب

بدیهی است این جابجایی  .تغییر یافت UNODCآلودگی هوا به طور ناگهانی تغییراتی در محل برگزاری کارگاه پیش آمد و این محل به سالن کنفرانس 
لبته تالش کارکنان  ضمن افزایش بارِ کاری برای تیم پشتیبانی کارگاه با نارضایتی نسبی شرکت کنندگان راجع به کوچک بودن فضای کارگاه همراه بود ا

UNODC در تامین فضای مذکور در شرایط اضطراریِ پیش آمده قابل ستایش است. 

های آمیزشی و ایدز جهت کارشناسان مراکز ارائه  کارگاه آموزش بیماری نوان کارگاه ع    ع
  خدمات به زنان

    UNODC ، ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان برگزار کننده 

ر و پیو  فر، اعظم ولیی  ستاره محسنی نسرین کردی،لقمانی،  انسیهها  خانم تسهیلگر کارگاه

 آقای دکتر پدرام موسوی

 سهیال شاهوردی و آقای فرهاد موسویخانم  کمک تسهیلگر

 9919 آذرماه 91و  91، 91 تاریخ برگزاری 

ها و  نفر از مرکز مدیریت بیماری 2ها،  نفر از استان 90: نفر شامل 99کالً  کنندگان شرکتتعداد 
  UNODC زا و آقای امیرحسین وزیری فر خانم دکتر ستاره محسنی

 - غایبین

 (ساعت 21)روز  9 طول دوره 

فیار،،   ،کرمانشیاه،مرکزی  ،گلسیتان  کردسیتان، اصیفهان،  هیای   استان های شرکت کننده استان

 و تهرانمازندران، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان 

 به باال   لیسانس کنندگان سطح تحصیل شرکت

UNODCسالن کنفرانس  محل برگزاری 
9  

های چهره به چهره  کنندگان در ارائه آموزش افزایش توان شرکت .9  هدف کلی

 به زنان دارای همسر معتاد

 بررسی نقاط قوت و ضعف راهنمای تدوین شده .2

ش کارگاه برنامه
گزار

ی م
ی برا

ریز
داخله 
(

ویژه ناظرین
)
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      :مقدمات کارگاه

قرائت قرآن و سرود ملی، سرکار خانم دکتیر سیتاره   در ابتدای کارگاه پس از 

نندگان از آنها به خاطر تغییر محل ک گویی به شرکت فر ضمن خوشامد محسنی

دو سال پییش در ییک   "که  ند و بیان نمودندبرگزاری کارگاه عذرخواهی کرد

تحقیقییی در زمینییه نیازسیینجی همسییران   UNAIDSپییرو ه مشییتر  بییا  

به دنبال آن یک بسته . وی انجام دادیمآیکنندگان مواد در رابطه با اچ مصرف

ل جاری دفتر، این بسته را ارتقا دادیم که های سادر فعالیت. آموزشی تهیه شد

-کارگاه حاضر به این لحاظ پییش . در حال حاضر شباهتی با بسته اولیه ندارد

کننیدگان بیرای دفتیر    بنابراین مشارکت فعال همه شیرکت . بینی شده ا ست تا بسته آموزشی مذکور ارتقاء بیشتری یابد

  ".ای داردژهمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اهمیت وی
 

   :معارفه و اصول کارگاه

کنندگان پرداختند که در حین  شکنی و معارفه شرکت انجام یخ با استفاده از یک پاورپوینت بهتسهیلگر کارگاه  سپس

، این دکردن سوابق کاری خود در مورد کار با زنان دارای سرپرست معتا بیان امعارفه افراد ب

باشند که  سال می 990ای در حدود  جمعاً دارای سابقه اصل شد که افراد حاضرنتیجه ح

با تأکید بر مشارکتی بودن کارگاه از آنها خواستند تا این تجربیات خود را در اختیار  تسهیلگر

چارتی  یکدیگر قرار دهند سپس ایشان به کمک افراد حاضر اصول کارگاه را برروی فیلیپ

 .ندنوشته و در جای مناسبی از کارگاه نصب نمود

 

  :معرفی راهنمای آموزش و کارِ گروهی

 91کنندگان، بیان کردند که این جزوه بالغ بر  آموزشی تهیه شده به شرکت راهنمایبا معرفی  کارگاهتسهیلگرِ  در ادامه

دهنده مراجعه نموده و در واقع در  صورت فردی به آموزشباشد که مراجعه کننده به  التی میموضوع، مربوط به ح

در  کننده سطح سواد باالیی نداشته باشد و فرض بر اینست که فرد مراجعه باشد ه یک آموزش چهره به چهره میبرگیرند

دموگرافیک و  های ویژگیاشاره کردند و در آن بین به  سوال برای شناخت مخاطبین در آموزش 7به  ادامه

، نگرانی چه چیزی دستگیرشان شودآموزش خواهند از  میو آنکه  در فرایند آموزش شرکتعلت سایکوگرافیک، 

بینندگان پرداختند  آموزشعوامل مقاومت انجام دهند و د مخاطبین در حین و بعد از آموزش خواهن مخاطبین و آنچه می

نتایج کار . پذیر بپردازند های زنان آسیب های کاری به بررسی ویژگی کنندگان خواسته شد تا در گروه و سپس از شرکت

روانی، اعتماد به نفس  ها ارائه گردید که به مواردی همچون تغییرات خلقی، عدم امنیتِ ندگان گروهگروهی توسط نمای

 روز اول
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انگیزگی، احسا، تنهایی، افکار خودکشی و وضعیت تحصیلی پایین تا متوسط و وضعیت اقتصادی ضعیف  پایین، بی

 .اشاره کردند

  :که عبارت بودند ازبه عنوان یک ضلع مربع قرار دهند  که هر کبریت راعدد چوب کبریت داده شد  1به هر نفر  سپس 

                                                                 مکان= کبریت شماره یک 

 زمان= کبریت شماره دو 

 وسایل= کبریت شماره سه 

 آموزشگر= کبریت شماره چهار

 ارتباط= کبریت شماره پنج 

های  ای بر روی کبریت را به گونه 1ستند که کبریت شماره و از افراد خوا

ا با هم  دیگر قرار دهند که کبریت های دیگر از هم پاشیده نشود و همه ر

بلند کند پس از پایان یافتن کار افراد به آنها گفته شد که کبریت مورد نظر 

را موازی با کبریت مکان قرار 

داده و با هم بلند کنند سپس 

با استفاده از پاورپوینت  و باشد عامل بسیار مؤثری می تباطکه اربیان کردند 

 هر درایشان تأکید کردند که . نکات با اهمیت در ارتباط مؤثر را تشریح کردند

اگر توانایی برقراری و  است اهمیت با بسیار مؤثر ارتباط کنیم ایفا که نقشی

گام  9سپس به . ودخواهیم ب کارآتر و تر اثربخش ارتباط خود را تقویت کنیم

 :اشاره کردند و توضیحات جامعی ارائه نمودند  برقراری ارتباط مؤثر در

 بشنویم اینکه نه کنیم گوش: اول گام

 ایجادکنیم همدلی :دوم گام

 کلمات را با دقت انتخاب کنیم: سوم گام

های کاری خواستند که  در گروهکنندگان  در ادامه تسهیلگر به تشریح  اصول آموزش فرد به فرد پرداختند و از شرکت

تری از این اصول اقدام کنند پس از صرف ناهار و نسبت به تهیۀ پوس

در بین  ها به ارائه نتایج کار گروهی خود پرداختند که استراحت گروه

  :توان به موارد زیر اشاره کرد اصول مطرح شده می

 تأکید بر چند پیام خاص

 استفاده از عناصر بصری

 صحبت کردن خالصه و ساده

 جلب اعتماد و باورپذیری

 تمرکز بر رفتار مورد نظر جهت تغییر

 

  

2 3 
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های راهنمای آموزش را برای افراد تشریح کردند پس  سپس دو نفر از تسهیلگران کارگاه در ایفای نقشی یکی از قسمت

بخوانند، زمیان کوتیاهی    را 91و  99، 92از آن راهنمای آموزش میان افراد توزیع گردید و از آنها خواسته شد صفحات 

های سه نفره تقسیم شدند بدین ترتیب که در هر گروه یک نفر  برای این امر اختصاص داده شد پس از آن افراد به گروه

افراد تعیین شیدند و بیه هیر عضیو      خودِ راجع و نفر سوم به عنوان ناظر از سویِبه عنوان آموزشگر، نفر دوم به عنوان مُ

راجع و بیار سیوم در نقیش    هنما داده شد تا هر نفر یک بار در نقش آموزشگر، یک بار در نقش مُگروه یکی از مباحث را

از  ها را، مورد بازنگری و اصالح قرار دهند به موازات این امر سه نفیر  د و مطالب داده شده در گروهنناظر ایفای نقش کن

ه در طی انجام فرآیند به نیزد نیاظرین هیر گیروه     ها انتخاب شدند ک کنندگان به عنوان ناظر کلی برای همۀ گروه شرکت

 . ها را ثبت نموده تا در انتهای روزِ کاری به تسهیلگر کارگاه ارائه نمایند با پرسیدن سواالتی نتایج کار گروهرفته و 

برای ثبت نقیاط  )های صورتی  در ادامه جهت ارزیابی روز نخست برگه 

کننیدگان توزییع    ن شیرکت در میا( برای ثبت نقاط منفی)و سبز ( مثبت

و بیان گزارش کار توسط ناظرین بیه   آوری نظرات گردید و پس از جمع

 . ه پایان رسیدتسهیلگر کارگاه، روز اول ب
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سه هم چک کنند و در پایان کار هر گروه در ابتدا تسهیلگر از افراد خواست تا در گروه قرار بگیرند و نکات روز اول را با 

بیا بییان کلمیه     سیپس د بقییه ارائیه نمیو   از موارد چک شده را بیرای  نکته 

کنندگان خواسته شد تا با حیروف ایین    از شرکت از سوی ایشان "کاندوم"

در ادامیه  کیه  ببرند  کلمه کلماتی بسازند و آن را در یک جمله صحیح بکار

پیس  . چارت نوشته شد که توسط تسهیلگر بر روی فیلیپ بیان شدجمالتی 

بیرای  توسیط کمیک تسیهیلگر کارگیاه     ارشی از ارزییابی روز اول  از آن گز

جهیت ارزییابی روز    ۀ افیراد های نوشته شد و برگه کنندگان ارائه شد شرکت

چارتی چسبانده شد و در جای مناسبی از کارگاه به دیوار  اول، بر روی فیلیپ

           .نصب گردید

یک نفر از افراد مجدداً بیه ایفیای نقیش در میورد یکیی از مباحیث        در ادامه یکی دیگر از تسهیلگران کارگاه به همراه

کنندگان داده شد تا  راهنمای آموزش پرداختند پس از آن فرصتی به شرکت

مبحث مورد نظر را مطالعه نموده و نکات مثبت و منفی نمایش ارائه شده را 

میورد   را در تسهیلگر کارگیاه نکیاتی   ،بیان نمایند به دنبال بیان نظرات افراد

موزش بیان نمودند و تأکید کردند که آموزشگر باید بر حسب نییاز  آراهنمای 

مراجع مطالب راهنما را بیان کند و ممکن است برای یک نفر نییاز باشید از   

هیای   کنندگان به گروه مانند روز قبل شرکت چند مبحث استفاده کرد سپس

اظر بیه بررسیی   سه نفره تقسیم شده و با ایفای نقش آموزشگر، مراجع و نی 

 .وری نمودندآ ها جمع های الزم را از گروه و ناظرین منتخب نیز گزارش متن پرداختند

از  "آیا کسانی هستند که خودشان اقیدام بیه خریید کانیدوم کیرده باشیند       ":که  از سوی تسهیلگر با بیان این پرسش

را در لحظه اند احسا، خود  ه را انجام داد رسته شد اگر این کااکنندگان خو شرکت

پیس از آن بیه عنیوان تکلییف، تسیهیلگر از       خرید برای دیگر افیراد بییان کننید   

وز بعید بیا خیود بیه     کنندگان خواست اقدام به خرید کاندوم نموده و برای ر شرکت

کنندگان برگزار شد بدین ترتیب  ای در میان شرکت بیاورند در ادامه مسابقهکارگاه 

ای  نه انتخاب شدند سیپس بیا اسیتفاده از پارچیه    نفر از افراد بصورت داوطلبا 2که 

های آنها را بسته و در مقابل بر روی میزی دو عدد کاندوم مردانه و دو عیدد   چشم

ما یک قرار گرفت سپس افراد مذکور در روبیروی مییز قیرار گرفتیه و بیا شیروع       

کنندگان به سمت میز حرکت کیرده و اقیدام بیه نصیب      موزیک و تشویق شرکت

 روز دوم
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م با چشم بسته نمودند، قرار بر این شد که هرکس زودتر کاندوم را نصیب کنید و بییرون بییاورد و بطیور      صحیح کاندو

دفتر مقابله با میواد  کننده هم زمان این کار را انجام دادند و از طرف  صحیح گره بزند برنده باشد ولی هر دو فرد شرکت

 .گردید جوایزی به رسم یادبود به انها اهدا مخدر و جرم سازمان ملل

کیه از  راهنمیای آمیوزش    کنندگان خواسته شد تا بر روی سه موضیوع دیگیرِ   در این بخش از کارگاه بار دیگر از شرکت

هیای   ها خواسته شد تیا بیشیتر بیر روی روش    از گرو و شود کار کنند و اقدام به ایفای نقش نمایند شروع می 29صفحه 

ای از نتایجی که  و خالصه کنندگان، کار گروهی ادامه پیدا کرد ی از شرکتپس از پذیرای. تأکید و ورود به بحث کار کنند

 :ها ارائه دادند عبارتند از گرو

 :های تأکید روش

 مصداق طنز، مسابقه، جدول، تمثیل، تصویر، تکرار مطلب، مثال، 

 :های ورود به بحث روش

طراحی معما یا پرسش مرتبط، اسیتفاده از مسیائل روزمیره و میرتبط     

   ...آن با موضوع، استفاده از تصاویر، مثال، پخش فیلم و کردن 

            

 هیایی  ها و ثبت گزارش کار توسط ناظرین، کتاب بعد از اتمام کارِ گروه

/ وی آی اچ"و  "وی آی مشاوره و آزمایش داوطلبانه اچ"تحت عناوین 

توسیط   "بیین والید و کیود    / پیشگیری از انتقال از راه جنسیی : ایدز

بیا   .کننیدگان داده شید   ان مجری تهیه گردیده بود که به شرکتسازم

در میان افراد ارزیابی روز دوم صیورت  ( برای ثبت نکات مثبت)و زرد ( برای ثبت نکات منفی)های رنگی آبی توزیع کاغذ

ز بعید  کنندگان خواست تا دو مبحث آخر راهنمای آموزش را مطالعه کننید زییرا رو   پس از آن تسهیلگر از شرکتگرفت 

و بیان گزارش توسط نیاظرین،   ی ارزیابیها آوری برگه با جمع.  مرتبط با این دو مبحث از آنها آزمونی گرفته خواهد شد

 .کارگاهِ روز دوم نیز به پایان رسید
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 19ماه  اصفهان اردیبهشت

تا  12صفحات ) در مورد دو مبحث آخر راهنمای آموزشکنندگان از آنها  بندی شرکت با گروه ی کارگاه تسهیلگردر ابتدا

و نتایج کار هر گروه توسط گروه دیگر تصحیح گردید پس از بیان پاسخ آزمون، افرادی که  آزمونی به عمل آوردند (19

اقدام به خرید کاندوم نموده بودند به بیان گزارش کار خود برای 

کنندگان پرداختند که طی این فرآیند افراد ابراز داشتند  دیگر شرکت

ت دو یا چند نفره اقدام به خرید کرده بودند و هر که اکثراً به صور

ای برخورد متفاوتی با افراد داشته و به همراه کاندوم  خانه دارو

 .خریداری شده کاتالوگی هم در اختیار خریدار قرار گرفته بود

دیگر تسهیلگر کارگاه به  ،فر در ادامه سرکار خانم دکتر محسنی

ایمن را برای افراد تشریح تزریق کنندگان  همراه یکی از شرکت

کاهش )کنندگان خواسته شد تا مطلب مورد نظر  کردند پس از آن از شرکت

را مطالعه نمود و نکات مثبت و منفی آموزش ارائه شده ( آسیب سرنگ و سوزن

 . را، بیان کنند

کمک تسهیلگر کارگاه به بیان گزارش ارزیابی روز دوم برای  ،پس از پذیرایی

رداختند و پس از آن افراد به ارائه نتایج کار گروهی خود اقدام کنندگان پ شرکت

کردند بدین ترتیب که هر گروه یکی از نکات مثبت و یکی از نکات منفی 

 آموزش را بیان نمودند

در این قسمت یکی دیگر از تسهیلگران کارگاه به همراه یکی از افراد در  

را ارائه نمودند و مانند  ایفای نقشی ،مورد دو مبحث دیگر راهنمای آموزش

آنگاه  .کار قبلی از افراد خواسته شد تا نظرات خود را در مورد آن بیان کنند

چه موضوعات آموزشی مورد نیاز زنانیست "کارگاه با طرح پرسش  تسهیلگر

نندگان ک نظرات شرکت با استفاده از بارش افکار  "که همسرشان اعتیاد دارند 

چارتی نوشتند که با توجه به مرتبط بودن آنها با موضوع مورد  را بر روی فیلیپ

مورد از موارد ذکر شده مورد تأیید قرار گرفت که در راهنمای آموزش  9نظر 

 :گنجانده شود که عبارت بودند از

 پارگی کاندوم، مواد لغزاننده 

 قاطعیت در عدم مصرف مواد 

 دارند+ د آموزش به مادرانی که فرزن. 

هریک از موارد باال مطلب آموزشی متناسب با سپس افراد حاضر در کارگاه به سه گروه تقسیم شدند تا در مورد  

نوشته شود تحت عنوان نمودند که اگر مطلب به درستی  نبیا کارگاه تسهیلگر .راهنمای آموزش مورد نظر بنویسند

ها  است، در راهنمای آموزش قرار خواهد گرفت که پس از پایان کارِ گروهکنندگان نوشته شده  که توسط شرکتفصولی 

 (بخش پایانی)روز سوم 
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از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده انتخاب گردید تا مطلب 

نوشته شده توسط گروه خود را تکمیل نموده و برای تسهیلگران 

 .کارگاه جهت استفاده در راهنمای آموزش، ارسال نماید

 مورد محتوای بیان شده در کارگاه در کنندگان تکدر ادامه از شر

 :به عمل آمد که طی آن نتایج زیر حاصل شدآزمونی 

 70 %کنندگان نمره عالی کسب کردند تاز شرک 

 20 %کنندگان نمره متوسط کسب کردند  از شرکت 

 90 %2.کنندگان نمره ضعیف کسب کردند از شرکت 

 زیرکه نتایج ان در  مدآهای کارگاه ارزیابی از افراد به عمل تن در انآپس از 

 :آورده شده است

 :قسمت اول

 

 وضعیت                           

 عناوین   

 9= ضعیف 2= متوسط 9= خوب 1= خوب خیلی 1= عالی

   %27 %97 %11 مدت و چارچوب برنامۀ کارگاه

   %2 %91 %91 دانش و شیوۀ آموزشی آموزشگر

  %90 %7 %29 %10 مزیت و سودمندی کلی مطالب

  %9 %20 %90 %17 راحتی کال،

  %1 %99 %27 %11 توجه به نیازهای فردی

    %90 %70 پذیرایی

 برخورد مسئولین

 

900%     

 :قسمت دوم

 :اند عبارت بودند از اند در این کارگاه آموخته ترین مطالبی که افراد بیان کرده مهم

 نحوه آموزش فرد به فرد در زنان همسران معتاد 

 تأکید و ورود به بحثهای  روش 

                                                 
2
توان  عمالً می. آزمون صرفاً بصورت معیاری و با انجام آزمون نهایی صورت گرفت( و نه افزایش آگاهی)که بر جنبه مهارتی تأکید داشت کارگاه  اهیتبا نوجه به م  

ه موضوع ارائه شده در کارگا( معادل درجه عالی)کسب کردند  91چنین بیان کرد که افرادی که نمرۀ باالتر از   .ه داشتندقدرت علمی و توجه کافی ب
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 19ماه  اصفهان اردیبهشت

 روش استفادۀ صحیح از کاندوم 

 روش تزریق ایمن 

 های آموزشی برای آموزش و انتقال پیام استفاده از کارگاه 

 های انتقال و عدم انتقال  راهHIV 

 شیوۀ استریل کردن سوزن و سرنگ 

 مهارت قاطعیت 

 شیوۀ استفاده از کاندوم زنانه 

 :در مورد آنها بدانند به شرح زیر بوده است و بیشترین عناوینی که افراد مایل بودند

  آشنایی با مهارت اعتماد به نفس 

 های گروهی شیوۀ کار گروهی و استفاده از بارش افکار و بازی 

 های زندگی مهارت 

 انواع کاندوم و نحوۀ ارتباط مؤثر با همسر 

 شود وی مثبت می آی نحوۀ روحیه دادن به فردی که اچ. 

 درمان شیشه 

 :ی که افراد مایل بودند بعد از بازگشت به سر کار آن را امتحان کنند عبارت بودند ازهای از ایده

 دادن به همکاران  انگیزه 

 اجرا نمودن شیوۀ سه نفره در آموزش 

 با تصویر و نصب مطالب بر روی دیوارهای مکان آموزش هآموزش همرا 

  مسابقه جهت بکار بردن صحیح کاندوم 

  در توضیح مطالباستفاده از تمثیل و داستان 

 آموزش گروه همسان مرکز مشاوره زنان 

 :اند های کارگاه بیان کرده کنندگان موارد زیر را به عنوان بهترین قسمت و اکثریت شرکت

 طرح مسابقه و ایفای نقش 

 های گروهی فعالیت 

 به خاطر سپردن نکات کلیدی 

 چهره  به آموزش چهره 

 پوینت ورهای ارتباطی با استفاده از پا آموزش مهارت 

 ها بندی گروه قسیمنحوۀ ت 

 ،برخورد مدر 
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 19ماه  اصفهان اردیبهشت

 پوینت دلم تنگ شده پاور. . . 

 موسیقی 

گییری شیود و    ایین بیوده اسیت کیه کارگیاه در آینیده پیی       ها برای بهبیود برنامیۀ کارگیاه     و در آخر بیشترین پیشنهاد

اه برگزار شود همچنین محیط ماهه بازخورد بدهند و برای مباحث دیگر نیز کارگ بندی شش کنندگان در یک زمان شرکت

تر و بهتر باشد و مدت زمان برگزاری کمتر باشد، از پاورپوینت بیشتر استفاده شود و در رابطه بیا   برگزاری کارگاه مناسب

 .اقامت افراد شهرستانی همه چیز از قبل شفاف توضیح داده شود

ترین فرد کارگاه انتخاب شد و عروسکی  وان فعالکنندگان خانم شنو مدر، گرجی به عن در انتهای کارگاه با آراء شرکت

به ایشان اهدا گردید که تا کارگاه بعدی به عنوان امانت در اختیار ایشان باشد و در آن کارگاه عروسیک داده شیده بیه    

 .های ایران در حال گردش باشد هترین فرد سپرده شود و به همین ترتیب این نماد فعالیت در کارگا فعال
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 هاستپیو
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 19ماه  اصفهان اردیبهشت

 

 برنامه کارگاه

 

 

 

 روز سوم روز دوم روز اول زمان

90/90- 90/9  

 ن، اهداف آثبت نام، قرائت قر
روند و ، کلی کارگاه، معارفه

و  اهدافاصول در این کارگاه، 

 فرایند

  معرفی طرح و محتوای تدوین
 شده

 یابی و مرور مطالبگزارش ارز 

 آموزش رابطۀ جنسی ایمن 

 تمرین 

  یابی و مرور مطالبارزگزارش 

 آموزش مدیریت خشونت 

 تمرین 

10/90- 90/90  استراحت و پذیرایی استراحت و پذیرایی استراحت و پذیرایی 

11/92- 10/90  
 های زنان در معرض  ویژگی

 خطر

 اصول ارتباط اثربخش 

  آموزش استفاده از کاندوم مردانه
 و زنانه

 تمرین 

  در آموزش اثر انگ و تبعیض
  یبیمارافزایش 

 تمرین 

 نماز و ناهار نماز و ناهار نماز و ناهار 11/92 -10/99

20/91- 10/99 

 اصول آموزش فرد به فرد 

 های آمیزشی آموزش بیماری 

 تمرین 

  آموزش مذاکره در استفاده از

 کاندوم

 تمرین 

  آموزش اثر داروهای محر  و

 مخدر در ابتال به ویرو، 

 تمرین 

10/91- 20/91 ستراحت و پذیراییا استراحت و پذیرایی   استراحت و پذیرایی 

90/91- 10/91  

  آموزش مبانی بیماری ایدز و
 های انتقال روش

 تمرین 

 ارزیابی روز اول 

 آموزش تزریق ایمن 

 تمرین 

 روز دوم ارزیابی 

  آموزش نحوۀ تشویق زنان
همسان نسبت به مراجعه به 

 مرکز

 تمرین 

 ارزشیابی کارگاه، اختتامیه 
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 ارزیابی کارگاه

 

 = عالی( موارد زیر را ارزیابی کنید: 1= ضعیف، 9 استفاده کنید )1 تا 9از نمرات 

 

 ................ مدت و چارچوب برنامۀ کارگاه

 ................ دانش و شیوۀ آموزشی آموزشگر

 ................ مزیت و سودمندی کلی مطالب

 ................ راحتی کال،

 ................ توجه به نیازهای فردی

 ................ پذیرایی

 ................ برخورد مسؤلین

 

مهم ترین مطلبی که من در این کارگاه دربارۀ ................................ )موضوع کارگاه( آموختم عبارتست از: 

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

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

........................................................................................................... مطلب بیشتری بدانم.  اما مایلم که دربارۀ 

 

یکی از ایده هایی که مایلم بعد از بازگشت به سر کار آن را امتحان کنم عبارت است از: 

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

 بهترین قسمت کارگاه: ...................................................

 

 پیشنهادهای زیر ممکن است در آینده در بهبود برنامه کارگاه مؤثر باشد:
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 _ _ _ _ _ _:  کد                                                                                                      سواالت

 
 

 .کند نام ببرید و در مورد آنها توضیح دهید چهار عنصر که به اثربخشی آموزش چهره به چهره کمک می .9

 
 
 

 .بیان کنیده مهم در مورد تزریق ایمن در آموزش فردی چهره به چهره سه نکت .2

 
 

 

 .اشباهات رایج در استفاده از کاندوم مردانه و دو نقطۀ ضعف کاندوم زنانه را بیان کنید .9

 
 
 

 .توضیح دهید( با ذکر چند مثال)گفتن و ارتباط آن در استفاده از کاندوم  "نه"در مورد مهارت  .1

 
 
 

نام برده و مختصراً در مورد فعالیت آنها  "زنانی که همسرشان معتاد است"ارائه خدمت به  مرکز چهارحداقل  .5

 .توضیح دهید

 
 
 

 چیست  "زنانی که همسرشان معتاد است"حمایت همسانان در تعییر وضعیت /مفهوم فشار .6
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 19ماه  اصفهان اردیبهشت

 فهرست  

 کنندگان شرکت

  

Email address ام و نام ن سمت اداری و مرکز مشاوره شماره تماس

 خانوادگی

 

cptnfayaz@yahoo.com  DIC -کارشنا، ارشد خانواده درمانی  00192-1111190 

 اصفهان 2شماره 

 9 فاطمه اشترایه

narges.kamali@email.co
m 

0197-9117190 
99111912-9 

رشنا، مشاوره باشگاه مثبت آهنگ کا
 رهایی شرق

 2 نرگس کمالی نژاد

babakamini-
1351@yahoo.com 

 9 مریم یگانه فاضل مددیار خانواده کمپ بانوان چیتگر 0191-2901901

None  0191-7917192 مشاور مسئول مرکز مشاوره زنان گرگان 

 زشکی دانشگاه گلستان علوم پ

 1 ندا حاجیلری

nasrinkordi@yahoo.com 0191-0271919 نسرین کردی  مشاور باشگاه یاران مثبت تهران
 اردکانی 

1 

tajer.soheila@yahoo.co
m 

0191-2920100 
99191911 

آهنگ  DICمسئول فنی و مشاور 
 رهایی شرق

 1 سهیال تاجر

paiz.mohamad@yahoo.
com 

محله )مشاور خانه سالمت شهرداری  0190-2991199
 7منطقه  -( حشمتیه

 7 فر نسرین شادمان

m-hagh@yahoo.com 0191-9902991 9 مهناز حقیقی مددیار خانواده کمپ بانوان چیتگر 

mina.nazemiharandi@y
ahoo.com 

اعظم ناظمی  کارشنا، ایدز مرکز بهداشت شمیرانات 0191-1010199

 هرندی

1 

None  0199-9921920 ان فوق دیپلم مامایی مرکز مشاوره زن

 کرمانشاه

 90 نونا کارگر

shahnaz-

akbari@yahoo.com 

 99 شهناز اکبری کارشنا، روانشناسی مرکز مشاوره ارا   0199-9191991

None  0192-1970179 92 فرشته بختیاری کارشنا، مشاوره شارق الف 

None  0199-0799971  99 محبوبه کشاورز روانشناسی اصفهانکارشنا، ارشد 

None  0197-1021119 الهام السادات  کارشنا، ارشد روان شناسی شیراز

 حسینی

91 

saeideh_tari@yahoo.co

m 

مسئول و کارشنا، ارشد روانشناسی  0199-9119211

 ساری

 91 سعیده تاری

golmohammadi_nasrin
@yahoo.com 

 -مشاور منطقه هفت سرای سپیدار  0192-7192019
 خواجه نظام 

نسرین 
 محمدی گل

91 

None  0191-9797991  روان شنا، مرکز مشاوره بیمارستان
 امام خمینی

 97 راضیه رحیمی

nfahimfar@gmail 0192-9919911 99 فر  نوشین فهیم کارشنا، ایدزمرکز مدیریت بیماری ها 

ketabi-  91 پریناز کتابی هات الین -کارشنا، مشاوره ایدز  0192-9911911
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parinaz@yahoo.com 

fatima.rezaei87@yahoo.
com 

مسئول انجمن سالمت خانواده مرکز  0192-2190011
 میخک

 20 فاطمه رضایی

maryam_saraei@yahoo.
com 

مشاور خانواده اداره شهرداری منطقه  0191-2201199
 هفت

 29 مریم سرایی

nasim-
abolghasemi@yahoo.co
m 

 22 نسیم ابوالقاسمی  روانشنا، مرکز ملی مطالعات اعتیاد 0192-1901012

noori.mehri@gmail.com 01927702011 

01911901991 

 29 مهری نوری روانشنا، مرکز ملی مطالعات اعتیاد

mahboubeha@yahoo.co
m 

مددکار اجتماعی مرکز ملی مطالعات  0192-7707121
 اعتیاد

 21 محبوبه عباسی

farnaz.aghataher@yaho
o.com 

خانه  DIC -روان شنا، بالینی  0192-9202992
 خورشید

 21 طاهر آقا فرناز

razieahmadi952@yahoo
.com 

 21 راضیه احمدیان روانشنا، مرکز مشاوره زنان خرم آباد 0191-1112991

shahnaz-
akbari@yahoo.com 

سالمت زنان روانشنا، مرکز ارتقاء  0197-9171122
 مشهد

 27 کبری شامل

fanoosshab90@yahoo.c

om 

 -روانشنا، مرکز مشاوره زنان قاصد   0192-7219179

 تهران

فرشته گودرزی 

 فراهانی

29 

None  0191-7119900  کارشنا، روانشناسی مرکز زنان آسیب

 پذیر اهواز

 21 نوال سواری

sh.modaresgorji@gmail.
com 

 90 گرجی شنو مدر، مدیر مرکز مشاوره زنان سنندج 0199-9799911

None  0191-0211901 99 طیبه سیاوشی مدیر خانه سالمت ارامنه جنوبی 

shahladaryoushi@yahoo
.com 

 -مدیر مرکز مشاوره زنان ولی عصر  0192-1999910
 شهید بهشتی

 92 شهال داریوشی

az.valipour@gmail.com 0192-2102117  مرکز مدیریت بیماری هاCDC 99 پور اعظم ولی 
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