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 گزارش نظر سنجي کارگاه آموزشي

 "افزایش رویت پذیری دانشگاه و ضریب تاثیر مقاالت علمي در سطح بین الملل" آموزشي کارگاه

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه، 1398 ماه تیر 11

 

 نادر آل ابراهیممدرس: دکتر علی 

 ساعت 5مدت زمان کارگاه آموزشی: 

 نفر                 64تعداد شرکت کنندگان: 

 نفر 29اضرین شرکت کننده در نظر سنجی: تعداد ح

 ارزیابی محتوا و ساختار دوره

 

 ارزیابی کلی دوره از لحاظ محتوا و ساختار -1جدول 

 اول پرسشنامه بخش

 محتوا و ساختار دوره تعداد پاسخ دهندگان
 عالی 56

 خوب 55

 متوسط 29

 ضعیف 4

 بدون پاسخ 1
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 : جزئیات ارزیابی دوره از لحاظ محتوا و ساختار دوره1نمودار  

 

 و تسلط علمی مدرس نحوه تدریس

 

 مدرسارزیابی کلی دوره از لحاظ نحوه تدریس  و تسلط علمی  -2جدول 

 پرسشنامه بخش دوم

 نحوه تدریس مدرس تعداد پاسخ دهندگان

 عالی 105

 خوب 40

 متوسط 27

 ضعیف 1

 بدون پاسخ 1
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…مدت زمان اختصاص داده شده به هر یک از موضوعات کارگاه 

.بودسطح کارگاه از نظر دانش و تجربه شرکت کنندگان مناسب

…ر مطالب ارائه شده از انسجام، پیوستگی و ارتباط منطقی  ب

.دانش و مهارتهاي کسب شده قابل بکار گیري می باشند

.محتواي دوره با فعالیت هاي کنونی من مرتبط بود

محتوي و ساختار دوره

بدون پاسخ ضعیف متوسط
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 مدرس علمی : جزئیات ارزیابی دوره از لحاظ نحوه تدریس و تسلط2نمودار 

 

 

 خدمات پشتیبانی

 

 ارزیابی کلی دوره از لحاظ ارائه خدمات پشتیبانی -3جدول 

 پرسشنامه سومبخش 

 خدمات پشتیبانی تعداد پاسخ دهندگان
 عالی 62

 خوب 21

 متوسط 4

 ضعیف 0

 بدون پاسخ 0
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.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

…رائه مطالب را بطور منظم و با رعایت ارتباط منطقی بین مطالب ا

…با ذکر مثال و) 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
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 : جزئیات ارزیابی دوره از لحاظ خدمات پشتیبانی3نمودار 

 
 

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

....(.تجهیزات،  نور،  صدا، صندلی و ) فضای برگزاری دوره مناسب بود 

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

.پذیرایی دوره مناسب بود
خدمات پشتیبانی

بدون پاسخ ضعیف متوسط خوب عالی


