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 گزارش تحلیلی نظرسنجی کارگاه آموزشی
  اخالق درپژوهشآشنایی با کارگاه 

 معاونت پژوهشی دانشگاهاجتماعات ، سالن 7139ماه  آبان 2
 

یت ینی ، رضار پژوهش هاي بالدآشنایی با اخالق  اخالق در پژوهش،تاریخچه آشنایی با  هدف از برگزاري این کارگاه      
الق در انتشار یی با اخو آشنا بر گروه هاي خاص ،آشنایی با اخالق در کار حیوانات ازمایشگاهی آگاهانه،آشنایی با پژوهش

 است.نتایج پژوهش 
 

 تار دورهارزیابی محتوا و ساخ*
 

نمودند که محتوا و ساختار دوره  شرکت کنندگان تصریح %14/57حدودشود، در مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره 
در  وسط دادند.مت نظر گان کنند شرکت از %42/21خوب ونظر  نکنند گااز شرکت  %42/21بوده است و حدود عالی 

 . شده استنانجام شده محتوا و ساختار دوره ضعیف گزارش  نظرسنجی
 

 بخش اول پرسشنامه
 تعداد پاسخ دهندگان محتوا و ساختار دوره

 8 عالی
 3 خوب

 3 متوسط
 0  ضعیف
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 نحوه تدریس و خدمات پشتبانی*
، شاخصها تمامیلی و در کنشان داده شده است. به طور  2اره در جدول شم پشتیبانیو خدمات  تدریسکلی نحوه  ارزیابی
 %42/21 . حدودداشتندگاه با موضوعات مطرح شده و خدمات ارایه شده در کارعالی  نظر گان کنند شرکت از %14/57حدود 

 اب متوسطنظر%42/21و داشتند کارگاه در شده هیارا خدمات و شده مطرح موضوعات با خوبنظر نکنند گااز شرکت 
 دهش مطرح موضوعات با فرادا نظر از شده انجام ینظرسنج در و داشتند کارگاه در شده هیارا خدمات و شده مطرح موضوعات

 .است شدهن گزارش فیضع  کارگاه در شده هیارا خدمات و

 پرسشنامه دومبخش 
 تعداد پاسخ دهندگان نحوه تدریس و خدمات پشتیبانی

 8 یعال
 3 خوب

 3 متوسط
 0 فیضع

 
 

 دات:سایر نظرات و پیشنها*

نقـاط   تـرین  اصـلی و  ذکر گردید و مدیریت برنامهه مطالب مناسب یارا تسلط مدرس،ده ذکر ش اصلینقاط قوت 
فـراد نقطـه   اغلـب ا  حالیکه در .بود عنوان شدهکارگاه  کم ارائه مطالبمدت زمان  مربوط به  نیزضعف ذکر شده 

 کارگاه ذکر نکرده بودند براي ضعفی
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