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 گزارش تحلیلی نظرسنجی کارگاه آموزشی
 ها در تصمیم سازي اثربخش درمانیمنابع نوین اطالعات بالینی و نقش آنآشنایی با کارگاه 

 قزویندانشگاه علوم پزشکی  معاونت تحقیقات و فناورياجتماعات ، سالن 7139ماه  مهر 4
 کبیري پیام دکتر :مدرس

 
انه و بانـک اطالعـاتی   سـام  6آشنایی با نظام نوین ابزارها و اطالعات پژوهشی مشتمل بـر   هدف از برگزاري این کارگاه   

ـ تصـمیم گیـري    آشنایی با سطوح شـواهد در  – منابع اطالعات بالینیتحت عنوان سامانه نوپا که شامل: آشنایی با   -الینیب
ـ کتـاب مجلـه و منـابع    کابرد سامانه منبع یاب در بازاریـابی   -هاي نوپاآشنایی مختصر با سامانه یوه جسـتجو و  شـ  - الینیب

 .بالینی در دسترس است شنایی با منابع اطالعاتآ -هاهاي مرجع و گاید الیندسترسی به کتاب
 

 ارزیابی محتوا و ساختار دوره*
 

دند که محتوا و ساختار دوره شرکت کنندگان تصریح نمو %78 حدودشود، در مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره    
در  دنـد. متوسـط دا  نظـر  کننـدگان  شـرکت  از %68/4 خـوب و نظـر   نکننـدگا از شرکت  %62/15بوده است و حدود عالی 

 . استنشده انجام شده محتوا و ساختار دوره ضعیف گزارش  نظرسنجی
 

 بخش اول پرسشنامه
 تعداد پاسخ دهندگان محتوا و ساختار دوره

 50 عالی
 10 خوب

 4 متوسط
 0  ضعیف
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 نحوه تدریس و خدمات پشتبانی*
ـ       2شـماره   در جدول پشتیبانیو خدمات  تدریسکلی نحوه  ارزیابی     تمـامی ی و در نشـان داده شـده اسـت. بـه طـور کل

. داشـتند ارگـاه  با موضوعات مطرح شده و خدمات ارایـه شـده در ک  عالی  نظر کنندگان شرکت از %37/59، حدود هاشاخص
 نظر % 68/4 و تندداش کارگاه در شده هیارا خدمات و شده مطرح موضوعات با خوب نظر نکنند گااز شرکت  %12/28حدود 

 موضوعات با افراد ظرن از شده انجام ینظرسنج در و داشتند کارگاه در شده هیارا خدمات و شده مطرح موضوعات با متوسط
 .است نشده گزارش فیضع دوره کارگاه در شده هیارا خدمات و شده مطرح

 پرسشنامه دومبخش 
 تعداد پاسخ دهندگان نحوه تدریس و خدمات پشتیبانی

 38 یعال
 18 خوب

 3 متوسط
 0 فیضع

 
 

 پیشنهادات:سایر نظرات و *

نقـاط   تریناصلیو  ذکر گردید و مدیریت برنامهه مطالب مناسب یارا تسلط مدرس،ده ذکر ش اصلینقاط قوت    
 ضـعفی قطـه  اغلـب افـراد ن   کهحالی در .ارائه مطالب عنوان شده بود برايان کم مربوط به زم نیزضعف ذکر شده 

 .کارگاه ذکر نکرده بودند براي
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