
    مجتمع پزشکی آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی        

  فرم ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت از دیدگاه فراگیر

ضمن تشکر از حضور جنابعالی دراین دوره به منظور استفاده از نقطه نظرات شما درجهت ارتقا کیفیت آموزش خواهشمند است با ارائه 
  .پاسخهای دقیق به سوالهای زیر و ارائه پیشنهادهای مفید خود ، مارا درانجام این امر یاری فرمائید

  

 نانکارک و توانمند سازی واحد آموزش

  :نام مدرس                    :                 تاریخ پایان          :               تاریخ شروع :                                  عنوان دوره 
  :محل خدمت                 :رشته تحصیلی:                                  میزان تحصیالت:                              خدمت  سابقه

  وضعیت ارزیابی  سواالت
  خیلی کم  کم  تاحدودی  زیاد  بسیارزیاد

  مطالب و محتوای ارائه شده تا چه حد اندازه درتوسعه و باالبردن 
  اطالعات تخصصی شما موثر بوده است ؟دانش و 

          

            محتوای ارائه شده تا چه اندازه با عنوان دوره تناسب داشته است ؟
            تازگی و بروز بودن مطالب و محتوای دوره تاچه میزان بوده است ؟

کتاب ، جزوه و سایر مطالب توزیع شده تا چه حد قابل استفاده و مفید 
  بوده است ؟

          

           زمان دوره تا چه حد با حجم مطالب و محتوی دوره متناسب بوده است ؟
اطالعات ، دانش ، بهره مندی از منابع جدید آموزشی و تسلط استاد 

  برمحتوی و مطالب ارائه شده را چگونه ارزیابی می نمائید ؟
          

            قدرت تفهیم و انتقال مطالب استاد را چگونه ارزیابی می نمائید ؟

            نظم و پیوستگی ارائه مطالب راچگونه ارزیابی می نمائید ؟
            نظم و پیوستگی استاد را چگونه ارزیابی می نمائید ؟

برخورد استاد درپاسخگویی به سوالت شرکت کنندگان را تا چه حد 
  مناسب ارزیابی می نمائید ؟

          

            نمائید ؟میزان تحقق اهداف دوره را تا چه حد ارزیابی می 

            تا چه میزان شرکت دردوره با نیازهای شغلی شما تناسب داشته است ؟
با توجه به تاریخ اجرای دوره ، نحوه کیفیت اطالع رسانی و دعوت از 

  شرکت کنندگان دوره را چگونه ارزیابی می نمائید ؟
          

را چگونه  به شرکت کنندگان...) لوازم التحریرو(کیفیت خدمات ارائه شده 
  ارزیابی می نمائید ؟

          

صندلی ، وسایل سمعی بصری ( کیفیت امکانات و وسایل کمک اموزشی 
  را تا چه حد ارزیابی می نمائید ؟)

          

  را تاچه حد...) نور ، صدا ، تهویه ، دما و(کیفیت فضای آموزشی 
  ارزیابی می نمائید ؟

          

  .ذکر نمائید چنانچه انتقاد یا پیشنهاد خاصی دارید 


