
 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 

  موزش كاركنانآ

  بسمه تعالي

  كارگاه/ فرم ارزشيابي دوره 
 

  : بخش اول 
شركت كنندگان محترم نظرات صادقانه شما در زمينه كارگاهي كه در آن حضور يافته ايد دست اندكاران را در طراحي هرچه بهتر اين دوره 

  . تقاضا داريم ميزان موافقت يا مخالفت خود با هريك از جمالت زير با نمرات اختصاص داده شده به ترتيب زير نشان دهيد. ياري خواهد كرد 
 1=  ضعيف                                      2= متوسط                                      3= خوب 

  ميزان   معيار 
3  2  1  

  اهداف كارگاه يا دوره 
     مشخص و شفاف ارائه شد 

     متناسب با موضوع كارگاه يا دوره آموزشي بود

     مرتبط با فعاليتهاي شغلي شركت كنندگان بود 

  سازماندهي 

     محتوي دوره در رسيدن به اهداف كارگاه مناسب بود

     اجراي اين برنامه در تغيير نگرش من موثر بود

     كيفيت و محتوي جزوات يا راهنماي آموزشي مناسب و مفيد بود

     زمان اختصاص داده شده به هر مطلب كافي بود 

     بودوسايل كمك آموزشي مورد استفاده مناسب 

  تسهيالت
     محل و فضاي آموزشي مناسب بود 

     پذيرايي از كيفيت خوبي برخوردار بود 

  مديريت 
     جلسه از مديريت و نظم خوبي برخوردار بود 

     امكان ابراز نظرات انتقادي و مشاركت فراگيران در بحثها فراهم بود
 

  پيشنهادات نكات منفي برنامه  نكات مثبت برنامه 
   



 

 



 

  فرم ارزيابي مدرسين دوره يا كارگاه آموزشي

  . برنامه را ازنظر موارد ذكر شده ، ارزيابي نماييد  مدرسينً لطفا -14

تناسب محتواي سخنراني 
با فعاليتهاي شغلي شما و 

  موضوع برنامه  

مهارت در بكارگيري وسايل 
  تسلط علمي   بيان شيوا و روان   كمك آموزشي 

نام و نام خانوادگي   موضوع 
  سخنران  
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 نتايج اثر بخشي كارگاه يا كالس آموزشي جمع بندي فرم

  معيار 
  ميزان 

نتايج كل درصد 
  خوب

نتايج كل درصد 
 متوسط

نتايج كل درصد 
 ضعيف

 اهداف كارگاه يا دوره 
     مشخص و شفاف ارائه شد 

     متناسب با موضوع كارگاه يا دوره آموزشي بود

     مرتبط با فعاليتهاي شغلي شركت كنندگان بود 

  سازماندهي 

     محتوي دوره در رسيدن به اهداف كارگاه مناسب بود

     اجراي اين برنامه در تغيير نگرش من موثر بود

     راهنماي آموزشي مناسب و مفيد بودكيفيت و محتوي جزوات يا 

     زمان اختصاص داده شده به هر مطلب كافي بود 

     وسايل كمك آموزشي مورد استفاده مناسب بود

  تسهيالت
     محل و فضاي آموزشي مناسب بود 

     پذيرايي از كيفيت خوبي برخوردار بود 

  مديريت 
     جلسه از مديريت و نظم خوبي برخوردار بود 

     امكان ابراز نظرات انتقادي و مشاركت فراگيران در بحثها فراهم بود
 

  اثر بخشي كارگاه يا كالس آموزشي كل نتايج

  جمع كل نتايج   معيار 
 درصد كل نتايج ضعيف درصد كل نتايج متوسط درصد كل نتايج خوب

     اهداف كارگاه يا دوره 

     سازماندهي 

     تسهيالت

     مديريت 

 

  نتايج پيش آزمون و پس آزمون 

  درصد ارتقاء در كالس يا كارگاه آموزشي  درصد پس آزمون  درصد پيش آزمون 
   

 


