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 گزارش تحلیلی نظرسنجی کارگاه آموزشی
 کیس ریپورت آشنایی با کارگاه 

 مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزویناجتماعات ، سالن 7139ماه دي  4
 

ه بو پاسخ  یح هاي تحقیقاتتاریخچه کیس ریپورت و استفاده از آن در طرآشنایی با  هدف از برگزاري این کارگاه      
 است. شکاالتامطرح شده شرکت کنندگان در خصوص استفاده بهینه ازکیس ریپورت  و رفع  پرسش هاي  سئواالت

 

 ارزیابی محتوا و ساختار دوره*
 

ودند که محتوا و ساختار دوره شرکت کنندگان تصریح نم %70حدودشود، در مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره 
 نظرسنجیدر  ادند.دمتوسط  نظر گان کنند شرکت از %7خوب ونظر  نکنند گااز شرکت  %60/18بوده است و حدود عالی 

 . شده استضعیف گزارش  %65/4انجام شده محتوا و ساختار دوره 
 

 بخش اول پرسشنامه
 تعداد پاسخ دهندگان محتوا و ساختار دوره

 30 عالی
 8 خوب

 3 متوسط
 2  ضعیف
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 نحوه تدریس و خدمات پشتبانی*
، شاخصها تمامیلی و در کنشان داده شده است. به طور  2در جدول شماره  پشتیبانیو خدمات  تدریسکلی نحوه  ارزیابی
از  %60/18. حدود داشتند با موضوعات مطرح شده و خدمات ارایه شده در کارگاهعالی  نظر گان کنند شرکت از %56حدود 

 وضوعاتم با متوسطنظر%60/18و داشتند کارگاه در شده هیارا خدمات و شده مطرح موضوعات با خوبنظر نکنند گاشرکت 
 اتخدم و شده مطرح وضوعاتم با افراد نظر از شده انجام ینظرسنج در و داشتند کارگاه در شده هیارا خدمات و شده مطرح

 .است شده گزارش فیضع %7 کارگاه در شده هیارا

 پرسشنامه دومبخش 
 تعداد پاسخ دهندگان نحوه تدریس و خدمات پشتیبانی

 24 یعال
 8 خوب

 8 متوسط
 3 فیضع

 
 

 پیشنهادات:سایر نظرات و *

نقـاط   تـرین  اصـلی و  ذکر گردید و مدیریت برنامهه مطالب مناسب یارا تسلط مدرس،ده ذکر ش اصلینقاط قوت 
 بـراي  فیضـع اغلب افـراد نقطـه    حالیکه در .بود عنوان شدهبرگزاري کارگاه محل  مربوط به  نیزضعف ذکر شده 

 کارگاه ذکر نکرده بودند
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