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 گزارش تحليلي نظر سنجي کارگاه آموزشي

 

 "نقد و داوری تخصصي مقاالت" آموزشي کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه، 1931ماه  اسفند 17 

آمايشی  6هاي علوم پزشکی منطقه ت علمی دانشگاه اعضاي هیا آشنايی هدف از برگزاري اين کارگاه

هاي هم قطب برگزار شد. بود که در سطح منطقه و در بین دانشگاه علمی نقد و داوري مقاالت با نحوه کشوري

پرسش  ،(interactive) تعاملی هايسخنرانی مدرس،ارائه مطالب مربوط توسط  از ترکیبی شامل کارگاه محتواي

 می باشد. گروهی هايبحثو پاسخ و 

 ارزیابی محتوا و ساختار دوره

شرکت کنندگان تصريح  %29بطور کلی بیش از مشاهده می گردد،  1همانطور که در جدول شماره 

از شرکت کنندگان نظر متوسط دادند. جزئیات  %8حدود /خوب بوده است و عالینمودند که محتوا و ساختار دوره 

 مشاهده نمايید. 1نظرسنجی در مورد ساختار و محتواي دوره را می توانید در نمودار شماره 

 ارزیابی کلی دوره از لحاظ محتوا و ساختار -1جدول 

 بخش اول پرسشنامه

 محتوا و ساختار دوره تعداد پاسخ دهندگان
 عالی 93

 خوب 24

 متوسط 3

 ضعیف 0

 بدون پاسخ 0
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 : جزئیات ارزیابی دوره از لحاظ محتوا و ساختار دوره1نمودار  

 مدرسنحوه تدریس  و تسلط علمی 
 

و در تمامی شاخص ها،  در مجموع نشان داده شده است.  9شماره  جدولنحوه تدريس در  کلی ارزيابی

از  %8را عالی/خوب ارزيابی کردند. حدود  مدرس علمی تسلط و تدريس نحوهاز شرکت کنندگان  % 21 بیشتر از 

اين بخش را ضعیف از افراد  %9ها سطح تدريس و تسلط علمی مدرس را متوسط بیان کردند. و تنشرکت کنندگان 

 مشاهده نمايید. 9شماره ساختار و محتواي دوره را می توانید در نمودار  بیشتر درمورد جزئیات ديدند.

 ارزیابی کلی دوره از لحاظ نحوه تدریس  و تسلط علمی مدرس -4جدول 

 پرسشنامه بخش دوم

 نحوه تدریس مدرس تعداد پاسخ دهندگان
 عالی 79

 خوب 29

 متوسط 11

 ضعیف 1

 بدون پاسخ 0

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

.دمدت زمان اختصاص داده شده به هر یک از موضوعات کارگاه کافی بو

.سطح کارگاه از نظر دانش و تجربه شرکت کنندگان مناسب بود

.ار بودمطالب ارائه شده از انسجام، پیوستگی و ارتباط منطقی  بر خورد

.دانش و مهارتهای کسب شده قابل بکار گیری می باشند

.محتوای دوره با فعالیت های کنونی من مرتبط بود

محتوی و ساختار دوره

بدون پاسخ ضعيف متوسط خوب عالي
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 مدرس علمی : جزئیات ارزیابی دوره از لحاظ نحوه تدریس و تسلط4نمودار 

 خدمات پشتیبانی
لی بطور کدهد. نظر شرکت کنندگان در ارتباط با خدمات پشتیبانی کارگاه را نشان می  3جدول شماره 

در خوب بیان کردند و حدود / نظر خود را عالی از شرکت کنندگان  % 25، حدود در ارتباط با خدمات پشتیبانی 

. جزئیات بیشتر از شرکت کنندگان نظر خود را در مورد خدمات متوسط اعالم کردند %5کارگاه بودند. حدود 

 مشاهده نمايید. 3درمورد ساختار و محتواي دوره را می توانید در نمودار شماره 

 از لحاظ ارائه خدمات پشتیبانیارزیابی کلی دوره  -9جدول 

 پرسشنامه بخش سوم

 خدمات پشتیبانی تعداد پاسخ دهندگان
 عالی 97

 خوب 1

 متوسط 9

 ضعیف 0

 بدون پاسخ 0

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

.مودمطالب را براساس نیاز فراگیران و بصورت کار بردی ارائه می ن

.توانایی اداره کالس و جلب مشارکت فراگیران را داشت

.سئواالت مطرح شده را به روشنی پاسخ می داد

…ارائه  مطالب را بطور منظم و با رعایت ارتباط منطقی بین مطالب

…و با ذکر مثال) فر آیند آموزش و یادگیری را تسهیل می نمود 

.گفتار ایشان واضح ، روان و قابل درک بود

نحوه تدریس و تسلط علمی مدرس

بدون پاسخ ضعیف متوسط خوب عالی



 

4 

 

 

 

 : جزئیات ارزیابی دوره از لحاظ خدمات پشتیبانی9نمودار 

 سایر نظرات و پیشنهادات:

اير بود. نقاط قوت، نقاط ضعف و س 92از  44/18میانگین امتیاز دوره طبق نظر شرکت کنندگان 

لیست شده است. عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد افراد شرکت کننده ايست  4پیشنهادات نیز در جدول شماره 

ارائه مطالب مناسب در  ده عبارت بود از تسلط مدرس دوره وکه نظر مشترک دارند. نقاط قوت اصلی ذکر ش

طوالنی بودن زمان ترين نقاط ضعف ذکر شده نیز مربوط به و اصلی  کت کنندگاناطالعاتی شر ءخصوص خال

 کارگاه بود.

 کارگاه تیفیک بهبود یبرا شنهاداتیپ و ضعفنقاط  ،نقاط قوت – 2 جدول

 سایر پیشنهادات نقاط ضعف نقاط قوت
تسلط مدرس در ارائه يکپارچگی 

 (6) مطالب

ايراد سخنان خارج از بحث توسط       

 (1مدرس)

حذف مطالب غیر مرتبط از 

 (1اساليدها قبل از کارگاه )

عدم اطالع رسانی کافی پیش از برگزاري  (3) مطالب ارائه شدهمناسب بودن 

 (1) کارگاه 

برگزاري کارگاه سیستماتیک 

Review  (3) 

برگزاري ساير کارگاه هاي مشابه  (3) زمان کارگاهطوالنی بودن  (4مفید و کاربردي بودن کارگاه )

 (5)و .. SPSSمثل پروپزال نويسی،
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....(.تجهیزات،  نور،  صدا، صندلی و ) فضای برگزاری دوره مناسب بود 

اطالع رسانی ، ثبت نام ، زمان ) سازماندهی و هماهنگی دوره خوب بود 

.. (.تشکیل کارگاه و 

.پذیرایی دوره مناسب بود

خدمات پشتیبانی

بدون پاسخ ضعیف متوسط خوب عالی


