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 آموزشي گزارش تحليلي نظرسنجي کارگاه

 How to read a systematicچگونه یک مقاله مروری بخوانيم )  کارگاه

review) 
 سالن کارگاه های مرکز توسعه و آموزش علوم پزشکی کرمانشاه، 9317 دی ماه 6و  5 

 

 

نمایاد  آنایای     ریازی   ارارا ما     آ  را برناماه  مرکز کااکرین ایارا    هدف از برگزاری این کارگاه که

گیاری   میاد سییتاتماکیکو   کااربرن آ  نر کصامی      مقاله مر ری نظام متخصصا  بالیی  با ارزای یک

هاای    بحا      (interactive)هاای کااام     محتوای کارگاه نامل کرکیبا  از یاخیران    .بالیی  ایت

 .های عم   ایت گر ه    کمرین

 ساختار دوره محتوا وارزيابی 

% نارکت کییادگا  کصاری     38بیش از  نر مجموعن  نو مشاهده م  1همانطور که نر رد ل نماره 

از نارکت کییادگا  نظار     %11حاد ن  بتیار خوب بونه ایت    محتوا   یاختار ن ره خوب/نمونند که 

 1کوانیاد نر نماونار ناماره     متویط نانند. رزئیات نظرییج  نر مورن یاختار   محتاوای ن ره را ما   

 مشاهده نمایید.

 

 ارزيابی کلی دوره از لحاظ محتوا و ساختار -9جدول 
 

 بخش اول پرسشنامه

 تعداد پاسخ دهندگان ساختار دورهمحتوا و 

 19 بسيار خوب

 951 خوب

 24 متوسط

 1 نامطلوب

 1 بسيار نامطلوب

 1 بدون پاسخ
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 از لحاظ محتوا و ساختار دوره ارزيابی دوره جزئيات: 9نمودار 

 
 

 

 نحوه تدريس و خدمات پشتبانی

نشا  نانه نده ایت. بطور ک     نر  2ارزیاب  ک   نحوه کدریس   خدمات پشتیبان  نر رد ل نماره 

باا موواوعات مطارد ناده       کامال موافا// موافا/   از نرکت کییدگا   %09ها  بیش از  کمام  ناخص

االت ؤ% از نرکت کییادگا  نظاری نر ماورن برخا  از یا     19ه نده نر کارگاه بونند. حد ن یخدمات ارا

مشااهده   2کوانیاد نر نماونار ناماره     را ما  رزئیات بیشتر نرمورن یاختار   محتوای ن ره اند. ندانته 

 نمایید.

 

 

 

 تدريس و خدمات پشتيبانیارزيابی کلی دوره از لحاظ  -4جدول 

 پرسشنامه دومبخش 
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 تعداد پاسخ دهندگان نحوه تدريس و خدمات پشتيبانی

 83 کامال موافقم

 932 موافقم

 10 نظری ندارم

 1 مخالفم

 1 کامال مخالفم

 1 بدون پاسخ

 

 نحوه تدريس و خدمات پشتيبانیاز لحاظ  دورهارزيابی  جزئيات :4نمودار 
 

 

 

 

 ساير نظرات و پيشنهادات:

بون. نقاط قاوت  نقااط واا        29از 13/ 28 طب/ نظر نرکت کییدگا   میانگین امتیاز ن ره

لیتت نده ایت. عدن ناخل پرانتز نشاا  نهیاده کاادان افاران      8یایر پیشیهانات نیز نر رد ل نماره 

   یبرگازار  نظا     ده عباارت باون  یت که نظر مشترک نارند. نقاط قوت اص   ذکر نا ای نرکت کییده

  .ریاب نکتر نجف  به مباح  کت ط .زما  تیریمد  ی رایپذ نظ 



   

 4 

 

 

 کارگاه تيفيک بهبود یبرا شنهاداتيپ و ضعفنقاط  ،نقاط قوت – 3 جدول
 

 ساير پيشنهادات نقاط ضعف نقاط قوت
 از ارائه   یبرگزار نظ   و3سبون  دیرد

  ی رایپذ نظ  خوب  دیایاک ییو

 زما  تیریمد

  برگزاری کارگاه نر ر ز کاطیل 

 ه    یآمار مباح  به ه  دیایاک کت ط

  ییبال مباح  به

 راحت  نیتری عدم   نام ثبت نحوه

   عدم  رون رز هکییدگا  برگزار به
 

   و8سیخیرا  عیوا  به مجرب دییاکا

   

 

 
 

 

 

 

  


