به نام خدا
کارگاه علم سنجی در تاریخ 12و 2930/60/11درسالن البراتوار زبان دانشگاه علوم پزشکی جهرم توسط سرکار خانم دکتر
فرزانه امین پور جهت اعضای محترم هیات علمی  ،پژوهشگران و پرسنل عالقه مند به امر پژوهش برگزار شد .از
آ نجائیکه ارزشیابی هر برنامه از دیدگاه شرکت کنندگان در شناخت مسائل و نارسائیهای آن اهمیت بسزایی دارد و شناخت
مشکالت اولین گام در رفع آنهاست ،به همین دلیل پرسشنامه ای در جهت بررسی میزان رضایت شرکت کنندگان ،طراحی و توسط
افراد شرکت کننده تکمیل ،که در زیر به تحلیل آماری آن می پردازیم.

نظر کلی شما پیرامون استاد
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رعايت نظم و ترتیب در کالس

3.9

تسلط استاد بر مطالب و شیوه اداره کالس

4.3

ارائه همه مطالب طبق برنامه

4.4

میزان رضايت شما از بکارگیری وسايل کمك آموزشی

4.3

توانايی مديريت در برقراری نظم در جلسات

4.3

کیفیت نور در سالن

4.5

خدمات سمعی و بصری سیستم صوتی ارائه شده

4.5

میزان رضايت شما از مکان برگزاری

4.6

کاربردی بودن مطالب ارائه شده در کارگاه

4.5

تناسب زمان کارگاه با محتوای برنامه کارگاه

4.1

میزان رضايت شما از زمان برگزاری

4.1

نظر کلی شما پیرامون درس

4.6

متناسب بودن محتوای برنامه با نیازهای شغلی شما

4.5

کمیت مطالب مطرح شده در کارگاه

4.4

کیفیت برنامه از نظر ارائه مطالب جديد علمی

4.4

تناسب محتوای کارگاه با موضوع برنامه اعالم شده

4.7
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

با توجه به آنالیز انجام شده و میانگین های بدست آمده ،افراد شرکت کننده در کارگاه از کلیات کارگاه برگزار شده تقریبا رضایت
کامل را داشتند و در کارگاههای آتی هم سعی در بهتر برگزار شدن کارگاه را خواهیم داشت.
نقطه ضعف کارگاه  :با توجه به آنالیز فوق ،کمترین میانگین بدست آمده مربوط می شود به رضایت افراد شرکت کننده از تناسب
زمان برگزاری کارگاه می باشد.
رفع مشکل :در کارگاههای آتی در صدد مرتفع کردن این مشکل خواهیم بود.
نقطه قوت :کارگاه برگزار شده از نظر محتوای برنامه و کاربردی بودن مطالب جهت شرکت کنندگان بیشترین رضایتمندی را دارا
می باشد.

