
 

 "ه کنم؟فاداست مان  رد ربانهم رزیی اهی آموزشی نیازسنجی  از چگوهن "  کارگاه

 مقدمه

برنامه آموزشی موثری را  توان، مینیازسنجی آموزشیمرتبط با قواعد و اصول  بدون توجه بهتوانیم ادعا کنیم که آیا می

که منطبق با نیازهای  بود خواهد موفق یهنگام آموزش، ندیراف  کهدانید مدرس هستید و میشما همه  ؟طراحی نمود

دهی و هدایت فرایندهای رود که ضمن جهتپزشکی انتظار میاستاد از توان گفت، از این رو می. موجود آموزشی باشد

 گفته چه آن به توجه با. داشته باشد منطبق با نیازهای آموزشی موجود را ریزی آموزشیالزم برای برنامه آموزشی، انگیزه

مندسازی اعضای هیات علمی در دوره حاضر با هدف توانطراحی برنامه،  تیموفق در آموزشی نیازسنجی تیاهم و شد

 . شدخواهد ارائه  طراحی نیازسنجی آموزشی به عنوان سنگ بنای فرایند برنامه ریزی آموزشیفرایند 
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