
 پتنت ثبت و فكري مالكيتكارگاه گزارش ارزشيابي 

جهت ثبت اختراع در داخل و  كاشان در دانشگاه علوم پزشكيتوانمند سازي شركت كنندگان  :كارگاهي اين برگزاراز  هدف ●
  .خارج كشور مي باشد

  ارزيابي كارگاه 

  .كارگاه ارزيابي شداين كارگاه از سه جنبه نحوه برگزاري، موضوع تدريس شده و مدرس 

  . مورد بررسي قرار گرفت آزادشركت كننده  نفر دانشجوي تحصيالت تكميلي و  24و نفر عضو هيات علمي 14، نظرات كارگاهدر اين 

 5در دو بخش شامل ويژگي هاي فردي و عبارات سنجش نظرات كه بر اساس مقياس  فرماين . بود سنجينظرفرم ابزار جمع آوري 
  .، طراحي گرديده بود)بسيار ضعيفتا  بسيار خوباز (درجه اي ليكرت 

 :نحوه برگزاري كارگاه

 و آموزشي امكانات برگزاري، محل كيفيت .داشت خواهد مخاطبان يادگيري در بهينه اي تأثير از آنجايي كه نحوه برگزاري كارگاه
  .بود خواهند تأثيرگزار تدريس مدرس روش و كيفيت در مخاطبان، ه بر عالو كه هستند مواردي جملة از كيفيت اساليد

  نحوه ي برگزاري كارگاه. 1جدول

درصد   بي پاسخ  بسيار ضعيف ضعيف متوسط  خوب  بسيار خوب  نحوه ي برگزاري
 رضايتمندي

  85    1  2  1  7  15  ...)نور، تهويه و (مكان برگزاري
  92      2  9 15  زمان برگزاري

  85    1  2 1 7 15  امكانات سمعي و بصري
  96      1  8 17  پذيرايي

  %89.5:ميانگين كل
 
 
 
 
 

   



 هموضوع تدريس شد
در اين ميان احساس نياز و . مي باشد يكي از داليل حضور افراد  و جذب آنها به كارگاهها ي آموزشي موضوع تدريس شده  

   كارگاه  اين در تدريس موضوع آموزشي اكارگاههاي   به آنها جذب و افراد حضور داليل كاربردي بودن آن بسيار مهم است

  موضوع تدريس شده. 2جدول

موضوع تدريس 
  :شده

بسيار
بسيار  ضعيف  متوسط  خوب  خوب

  ضعيف
بي

  پاسخ
درصد   جمع

 رضايتمندي
  85  26    1 1 2 8 14  برنامه آموزشياهداف 

  92  26    0 0 2 10 14  محتوي علمي برنامه
ارتباط با نيازهاي 

  85  26    1  1  2  8  14  اطالعاتي

كاربردي بودن 
  88  26    0  1  2  8  15  موضوعات

يكپارچگي مناسب 
  85  26    2  0  2  7  15  موضوعات

  85  26    0 0 3 9 13  انجام كار كارگاهي
 87% :درصدرضايتمندي ميانگين كل 

  
  :ارزيابي مدرس كارگاه

 ميزان كه است آن مدرس كارگاه، يك موفقيت در عامل ترين مهم شد، بيان قبالً كه ها كارگاه برگزاري در مؤثر عوامل از پس
 تعامل ايجاد مدرس، لحن و بيان شيوايي .باشد فراگير براي موضوع فهم و درك براي مهمي عامل تواند مي موضوع به مدرس تسلط
 وجود به از جلوگيري براي مهم بسيار عوامل از .... و سؤاالت به گويي پاسخ كيفيت و پاسخ و پرسش طريق از مدرس و فراگيران بين

 زمان مدت در را موردنياز مباحث مدرس كه شود مي باعث كه زمان مديريت .هستند كارگاه در كسالت و يكنواختي احتمالي آمدن
 بين ارتباط راحتي به فراگيران شود مي باعث كه مدرس سوي از مطالب منطقي بندي طبقه .كند بازگو شكل بهترين به مشخص
 قطع كارگاه از فراگير ارتباط مدتي براي دليلي به است ممكن كارگاه حين در اوقات گاهي سرانجام و كنند درك را شده مطرح مطالب
  .شود پر بوجودآمده احتمالي خأل كه يشود م باعث مطالب درست بندي جمع رو اين از شود،

  مدرس تدريس نحوة.3  جدول

درصد   جمع  بي پاسخ  بسيار ضعيف ضعيف متوسط خوب بسيار خوب  :موضوع تدريس شده
 رضايتمندي

  58  26  4  2 3 52 10  محتوا به مدرس تسلط ميزان
  58  26  3  3 2 13 14  مدرس لحن و بيان شيوايي

  54  26  1  5 2 64 8  زمان مديريت
  58  26  2  2 2 35 12  هاي مخاطبان پرسش به گويي پاسخ

  62  26  0  3 4 31 13  مطالب بندي جمع و توصيف
  58% :درصد رضايتمنديميانگين كل 

  



  
 پيشنهادها ●

  .يشودم ارائه شده پيشنهاد كنندگان شركت نظرات طبق كه زير موارد آينده در هايي ه كارگا چنين برگزاري دربارة
 شركت كنندگان موضوع كارگاه را مفيد دانسته و استقبال خوب به عمل آوردند اكثريت -

 .شركت كنندگان تسلط علمي و عملي مدرس را خوب ارزيابي نمودند اكثريت -
در مورد زمان و مكان، موضوع و محتوي و همچنين بيان نظرات شركت كنندگان قريب به اتفاق ارزيابي مثبت  -

 داشتند) خوب(

شركت كنندگان انسجام و يكپارچگي موضوعات و مباحث مطرح شده و ارائه كاربردي مطالب را متوسط تا  اكثريت -
 خوب ارزيابي نمودند

 .پذيرايي از نظر اكثريت متوسط بود -

  :ارزيابي كلي
 

  .دارزيابي ش شده، مدرس كارگاه  از ديد حاضران جنبة شــيوة اطالع رساني و نحوة برگزاري، موضوع تدريس سهاين كارگاه از 
ارزيابي و بررســي اين كارگاه  از ديدگاه شركت كنندگان از طريق چند پرسش انجام شد و نتايج اين بررسي حاكي از تأثير اين 

  .كارگاه و رضايت شــركت كنندگان بوده است
   



 ارزيابي كارگاه ها
. 
2 

شده، مدرس كارگاه و رضايت مندي كلي از ديد  تدريس اين كارگاه از چهار جنبة شــيوة اطالع رساني و نحوة برگزاري، موضوع
 دحاضران ارزيابي ش

  
  

ارزيابي و بررســي اين كارگاه ها از ديدگاه شركت كنندگان از طريق چند پرسش انجام شد و نتايج اين بررسي حاكي از تأثير 
  .چشــمگير اين كارگاه ها و رضايت شــركت كنندگان بوده است

گان با برگزاري كارگاه هــا موافق يا بســيار موافق بوده اند و اعتقاد داشــته اند كه كارگاه ها انتظارات درصد شركت كنند 100 
درصد از شركت كنندگان با مواد كارگاه ها موافق يا  94. ريت كمك كرده است. آمادگي براي برنامة ايي آنهــا را برآورده كرده و به آنها در

 پاسخ دهندگان موافق يا بسيار موافق بودند كه . وردهاي آنها به موضوع موردنظر مناســب و مرتبط بودخيلي موافق بودند و دســتا
 .مدرس از مواد موضوع آگاهي كافي داشته و ارتباط به وضوح و به طور مؤثر برقرار شد


