
 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  كارگاه برنامه ريزي عملياتي   :نام كارگاه

  آقاي دكتر ابرازه:  مدرس 

  ساعت6      4/3/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  ضعيفبسيار   ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برگزار كنندگان كارگاهبرخورد   7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ��+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در (����.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٦/٩٠:رضايتمندي كل 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  85  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  90  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  93  روز برگزاري كارگاه  3

  90  طول زمان كارگاه  4

  94  نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشيامكانات مناسب از   5

  88  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  95  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  90  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

 

  آموزش باليني ومورنينگ ريپورت :نام كارگاه

  خانم دكتر شيخ االسالم  :مدرس   

  ساعت2        31/3/89   :تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            مطالب ارائه شده با موضوع كارگاهتناسب   1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            كارگاهبرخورد برگزار كنندگان   7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٦/٨٧:رضايتمندي كل 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  80  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  75  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  90  روز برگزاري كارگاه  3

  90  طول زمان كارگاه  4

  93  آموزشي و كمك آموزشيامكانات مناسب از نظر فضا، وسايل   5

  85  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  98  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  90  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  خالقيت ونوآوري درحوزه آموزش :نام كارگاه

  آقاي دكتركوهپائي،سركارخانم طبيبي آقاي دكتر ابرازه، :مدرسين  

  ساعت4     6/7/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            كنندگان كارگاهبرخورد برگزار   7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢/٩٣:رضايتمندي كل 

  

  

  

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  90  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  93  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  93  روز برگزاري كارگاه  3

  95  طول زمان كارگاه  4

  93  فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشيامكانات مناسب از نظر   5

  90  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  98  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  94  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

   بررسي راهكارهاي بازنگري درنظام آموزش باليني :نام كارگاه

  آقاي دكتركوهپائي آقاي دكتر سيد شمس الدين حجازي،  :مدرسين  

  ساعت4       10/8/89  :تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

 �� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� �����  .ا�
 	��� ��ر� ����)+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  5/92:رضايتمندي كل 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  88  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  90  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  93  روز برگزاري كارگاه  3

  95  طول زمان كارگاه  4

  96  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  90  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  98  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  90  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  طرح درس  :نام كارگاه

  آقاي شعوري:  مدرس 

  ساعت 6          14/9/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            موضوع كارگاهتناسب مطالب ارائه شده با   1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            انتظارات شما با محتواي كارگاهمطابقت   8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  91:رضايتمندي كل 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  89  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  90  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  93  روز برگزاري كارگاه  3

  90  طول زمان كارگاه  4

  93  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  89  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  93  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  91  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  بانكهاي اطالعاتي موجوددر كتابخانه ديجيتال :كارگاهنام 

  خانم دنيرا زر دوست و خانم دلنشين دانايي: مدرس   

  6/9/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            با محتواي كارگاه مطابقت انتظارات شما  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

   6/90:رضايتمندي كل 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  90  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  90  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  92  روز برگزاري كارگاه  3

  90  طول زمان كارگاه  4

  94  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  89  كاربردي كارگاه جنبه هاي  6

  95  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  85  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  Assessment of performance(Log book) :نام كارگاه

  سركارخانم طبيبي :مدرس   

  ساعت4-15/9/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            بودن مطالب سخنرانروشن، واضح و قابل فهم   2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  6/93:رضايتمندي كل 

 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  95  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  90  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  93  روز برگزاري كارگاه  3

  95  طول زمان كارگاه  4

  96  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  92  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  93  برگزار كنندگان كارگاهبرخورد   7

  95  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  همايش حاكميت باليني :نام كارگاه

  آقاي دكترتويسركان منش - آقاي دكترصداقت  -آقاي دكترفاطمي نظر- دكتررواقي آقاي:مدرسين 

  ساعت12           20/8/89-19/8/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم 

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            محتواي كارگاه مطابقت انتظارات شما با  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  7/89:رضايتمندي كل 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  90  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  89  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  88  روز برگزاري كارگاه  3

  85  طول زمان كارگاه  4

  90  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  89  كاربردي كارگاهجنبه هاي   6

  95  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  92  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

 Assessment Portfolioكارگاه :نام كارگاه

  سركارخانم طبيبي :مدرس   

  ساعت4     29/9/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم  

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            بودن مطالب سخنرانروشن، واضح و قابل فهم   2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2/93:رضايتمندي كل 

 

 

  

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  97  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  95  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  89  روز برگزاري كارگاه  3

  91  طول زمان كارگاه  4

  92  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  93  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  97  برگزار كنندگان كارگاهبرخورد   7

  92  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  ارتقاء كيفيت آموزش چگونگي پياده سازي آموزش مجازي جهت :نام كارگاه

  آقاي مهندس شجاعي: مدرس 

  30/9/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم  

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  8/88:رضايتمندي كل 

  

  

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  89  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  85  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  87  روز برگزاري كارگاه  3

  91  طول زمان كارگاه  4

  90  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  86  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  94  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  89  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  CBD  (Case Based Discussion)ارزيابي باليني به روشكارگاه :نام كارگاه

  سركارخانم طبيبي :مدرس   

  ساعت 4   31/3/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم  

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            برگزاري كارگاهروز   3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  6/92:رضايتمندي كل 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  96  مطالب ارائه شده با موضوع كارگاهتناسب   1

  94  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  89  روز برگزاري كارگاه  3

  88  طول زمان كارگاه  4

  90  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  95  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  96  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  93  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

 

 

  )  of Procedural Skills Assessment PSLB –DOPS )-OSATS  :نام كارگاه

 سركارخانم طبيبي :   مدرس

  ساعت 4              21/10/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم  

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2/93:رضايتمندي كل 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  93  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  94  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  90  روز برگزاري كارگاه  3

  92  طول زمان كارگاه  4

  93  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  94  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  96  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  92  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

  )  I of  Overall Clinical Skills Assessment CEX,COT,CEC )-Mini  :نام كارگاه

  سركارخانم طبيبي :مدرس   

  28/10/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم  

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            برگزاري كارگاهروز   3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  5/92:رضايتمندي كل 

 

 

 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  95  مطالب ارائه شده با موضوع كارگاهتناسب   1

  94  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  91  روز برگزاري كارگاه  3

  90  طول زمان كارگاه  4

  92  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  90  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  96  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  92  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8



 
 
 

 


	�ت و ���ور� ��  ���و�� ���زش 
��م �����  )'&% $#�"��ت و !� �� ���زش 

 

  )  II of Overall Clinical Skills Assessment ,CWS,BPE)-MSF :نام كارگاه

  سركارخانم طبيبي :مدرس   

  ساعت4           4/11/89:تاريخ كارگاه

  :لطفا به سوالت زير با دقت كافي پاسخ دهيد: همكار محترم  

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  موضوع  رديف

            تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

            روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

            روز برگزاري كارگاه  3

            طول زمان كارگاه  4

            امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

            جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

            برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

            مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8

� ه��� �� ��ر�� ���دن ��ر��ه��� ���� ا�
 	��� ��ر� ����)��  .+*(� �� �)'���دات و ا�%$�دات "�ز��  �د، 	� را در 

  

  

  

  

  

  

  

  1/94:رضايتمندي كل 

  درصد رضايتمندي  موضوع  رديف

  98  تناسب مطالب ارائه شده با موضوع كارگاه  1

  96  روشن، واضح و قابل فهم بودن مطالب سخنران  2

  92  روز برگزاري كارگاه  3

  93  طول زمان كارگاه  4

  91  امكانات مناسب از نظر فضا، وسايل آموزشي و كمك آموزشي  5

  93  جنبه هاي كاربردي كارگاه  6

  97  برخورد برگزار كنندگان كارگاه  7

  93  مطابقت انتظارات شما با محتواي كارگاه  8


