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 گزارش تحلیلی نظرسنجی کارگاه آموزشی
 هاي پزشکی ایران (نوپا)آشنایی با ابزارهاي پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهشکارگاه 

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

 
و بانک اطالعاتی  سامانه 11 آشنایی با نظام نوین ابزارها و اطالعات پژوهشی مشتمل بر هدف از برگزاري این کارگاه   

م پزشکی ه ها علوپایان نام بانک اطالعات -آشنایی با کتابخانه ملی  پزشکی ایران تحت عنوان سامانه نوپا که شامل: 
م پزشکی دانشگاه هاي علو علم سنجیسامانه  -سامانه مشابهت یاب  -پایگاه نتایج پژوهش هاي سالمت کشور  -رکشو

 - م پزشکی کشوربانک اطالعات نشریات علو -انک مقاالت پزشکی ایران ب -سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه  -کشور 
 دد.انک اطالعات طرح هاي تحقیقاتی علوم پزشکی کشور میگرب -ع یاب سامانه منب -و جعلی  رفهرست مجالت نا معتب

 

 تار دورهارزیابی محتوا و ساخ*
 

مودند که محتوا و سـاختار  نشرکت کنندگان تصریح  %33/83 حدودشود، در مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره    
در  ادنـد. دمتوسـط   نظـر  کننـدگان  شـرکت  از %5 خـوب و نظـر   نکنندگااز شرکت  %11/11دود بوده است و حعالی دوره 

 . نشده استانجام شده محتوا و ساختار دوره ضعیف گزارش  نظرسنجی
 

 بخش اول پرسشنامه
 تعداد پاسخ دهندگان محتوا و ساختار دوره

 30 عالی
 4 خوب

 2 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 %77/57، حدود هاشاخص
 نظـر  %25 و ندداشـت  کارگـاه  در شده هیارا خدمات و شده مطرح موضوعات با خوب نظر نکنندگااز شرکت  %22/22حدود 

 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

 19 یعال
 8 خوب

 9 متوسط
 0 فیضع

 
 

 دات:سایر نظرات و پیشنها*

نقـاط   تریناصلیو  ذکر گردید و مدیریت برنامهه مطالب مناسب یارا تسلط مدرس،ده ذکر ش اصلینقاط قوت    
برگـزاري   ارائه مطالب عنوان شده و قطعی موقت اینترنت در زمـان  برايمربوط به زمان کم  نیزضعف ذکر شده 

ر اتصـال بـه   دموقـت  اخـتالل  کارگاه ذکر نکرده بودند، امـا   براي ضعفیاغلب افراد نقطه  کهحالی در .کارگاه بود
 یید قرار گرفت.أاینترنت مورد ت
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