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 برنامه ريزي اهداف دو ساله گروههاي آموزشي

 پوستگروه



٢

 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

 ارتقاء سطح فعاليتهاي پژوهشي:1 هدف كلي

:هدف اختصاصي

و طرح هاي با اولويت پژوهشي-1 برگزاري كارگاههاي فعال سازي اعضاء هيات علمي براي موارد سيمنارها
 استاني

ف
دي

ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

و مسوول پايش

 ارزشيابي
 زمان پايان زمان شروع

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
و1 كارگاههاي پژوهش محور براي اساتيد

 دستياران

و كارورزان كارگاههاي موردنياز سنجي دستياران
پس از يك نظر سنجي مشخص شده ومقرر 

 spssگرديده گاركاههاي با اولويت بيشتر نظير 
و نگارش پروپوزال ومقاله كه بيشتر و اناليز ديتا

و هر مورد نياز اعضا مي باشد به شكل دوره اي
در ماه يكبار با توجه به برنامه هاي دستياران4

.ركز تحقيقات پوست برقرار گرددم

دكتر گيتا
فقيهي با
همكاري 

دكتر 
و  حسيني

خانم 
ذولفقاري 

مركز 
تحقيقات 
 پوست 

معاون
دكتر(پژوهشي

) گيتا فقيهي 

%60%9740مهر95مهر

ايجاد هسته پژوهشي در گروه2

پس از طرح در شورا با موافقت اعضا مقرر گرديد
و دكتر  و دكتر خانم دكتر مختاري سيادت

و دكتر فقيهي به عنوان هسته پژوهشي  محقق
و طرحها را مورد بررسي اوليه  در گروه پروپوزالها

.قرار دهند 

معاون
 پژوهشي

% 95100اسفند95مهرشوراي گروه

تمركز دادن طرح هاي پژوهشي با اولويت3

ي نيازهاي بهداشتي ودرماني در جامع در راستا

هسته
 پژوهشي

%%95100اسفند95مهرشوراي گروه



٣

و گروه مقرربا همكاري مركز تحقيقات پوست
گرديد گروههاي اصلي عناوين اولويت دار طرحها
، كانسر  ، بيماريهاي شايع به ترتيب ليشمانيوز
و ليزر تراپي وسلولهاي بنيادي تعيين  پوست

.گرديد 
و دستياران براي شركت در4 فعال سازي اساتيد

 كنگره ها

و ليزري جذب حمايت مالي شركتهاي تجهيزاتي
براي هزينه سفر خارجي اساتيد ودستياران كه 
در انجمن متخصصان پوست استان اصفهان نيز 
و ضرورت تحت پيگيري مي  به عنوان يك اوليت

. باشد 

هسته
پژوهشي
 گروه 

معاون پژوهشي
 گروه

%40%9760مهر95مهر

و صورتجلسه هاي گزارش معاون پژوهشي گروه:هدفشاخص ميزان تحقق

و افزايش و مركز تحقيقات پوست Zمشترك گروه index كه معرف افزايش95-93مركز در طي سالهاي
.مي باشد pubmedو isiتعداد مقاالت 

و آمار نظر سنجي از اعضاء: نحوه جمع آوري داده ها صورتجلسه هاي تنظيم شده

و دستيا  وكارشناسان مركز تحقيقات پوست رانهيات علمي



�

 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

 ارتقاي حوزه مديريت:1 هدف كلي

و تريكوسكوپ ديژيتال براي درمانگاه:هدف اختصاصي تهيه درماتوسكوپ

و استفاده جهت طرح هاي براي  و ثبت اطالعات بيمار به صورت فايل اختصاصي معاينه دقيق تر بيماران
 پژوهشي دستياران 

و نور به سيستم هاي جديد ليزري براي اقدام به تجهيز درمانگاه آموزشي الزهراء
 كسب مهارتهاي الزم جهت دستياران سال باال 

و راه اندازي آزمايشگاه جراحي موس در همان تهيه كرايوكات براي اتاق عمل پوست
 انجام كامل پروسه جراحي موس به طور كامل در درمانگاه الزهراء براي محل

ف
دي

ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

و مسوول پايش

 ارزشيابي
 زمان پايان زمان شروع

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
از زمانمدير گروهمدير گروهتهيه درماتوسكوپ1

تخصيص
بودجه توسط 
 دانشكده

ماه بعد3

ماه بعد3مدير گروهمدير گروهتهيه تريكوسكوپ2

از زمانمدير گروهمدير گروهخريداري سيستم ليزري1
تخصيص

بودجه توسط 
 دانشكده

ماه بعد3

ماه بعد3مدير گروهمدير گروهآموزش سيستم ليزري2

از زمانمدير گروهمدير گروهتهيه كرايوكات جهت اتاق عمل الزهراء
تخصيص

بودجه توسط 
 دانشكده

%100دو هفته بعد
%100دوهفته بعدمدير گروهدكتر محققراه اندازي آزمايشگاه موس در اتاق عمل الزهراء

 خريداري دستگاههاي فوق:شاخص ميزان تحقق هدف

: نحوه جمع آوري داده ها



�

 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

1ارتقاي آموزش دستياران:1 هدف كلي

آموزش پروسيجرهاي پوستي مهم به صورت كارگاه براي دستياران:هدف اختصاصي

، پروسيجرهاي ايجاد مهارت كافي در دستياران جهت انجام توسط اساتيد گروه يا اساتيد مدعو
 عملي ضروري

ف
دي

ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

مسوول

و پايش

 ارزشيابي

زمان

 شروع

زمان

 پايان

فعاليتدرصد پيشرفت

سالسال اول

 دوم
فيلروبوتولونيمبرگزاري كارگاههاي1

 توكسين
A-پوست كارگاه جهت دستياران 

 برنامه ريزي كارگاه

 اجرا كارگاه-

 ارزشيابي كارگاه-
B-كارگاه جهت متخصصين پوست

 برنامه ريزي كارگاه
 اجراي كارگاه

 ارزشيابي كارگاه

دكتر
 فاطمي
با كمك
شركت 
MERZ 

و كارگاه%95100اسفند95مهرمدير گروه انجام شده
16/10/95در تاريخ 

 انجام گرديد

انجام شده وكارگاه% 100
در23/10/95در تاريخ 
شدهتل  كوثر انجام

برگزاري كارگاه بلفاروپالستي2
 برنامه ريزي كارگاه
 اجرا كارگاه

 ارزشيابي كارگاه

دكتر
 اصيليان
با همكاري

مركز آرمان 

در انجام شده%95100اسفند95مهرمدير گروه
 مركز آرمان 

برگزاري كارگاه پيوند مو3
 برنامه ريزي كارگاه
 اجرا كارگاه

 كارگاه ارزشيابي

دكتر
 اصيليان
همكاري
 مركز آرمان

انجام شد در مركز%95100اسفند95مهرمدير گروه
 آرمان اصفهان 

برگزاري كارگاه در زمينه4
 ليپوست دستگاههاي جديد

 برنامه ريزي كارگاه
 اجرا كارگاه

 ارزشيابي كارگاه

دكتر
اصيليان

همكاري 
 مركز آرمان

دكتر
 اصيليان

انجام شد در كارگاه%95100اسفند95مهر
 در آرمان5/12/95



�

ارتقاي ارزشيابي دستياران جهت انجام:شاخص ميزان تحقق هدف

، افزايش رضايت مندي اساتيد ودستياران   پروسيجرهاي عملي ضروري

: نحوه جمع آوري داده ها
، بررسي نمرات دستياران نظر خواهي در مورد كارگاههاي فوق از دستياران شركت كننده در كارگاهها

 ومقايسه با وضع موجود



٧

 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

2ارتقاءحوزه پژوهشي:1 هدف كلي

:هدف اختصاصي

و تقويت هسته پژوهشي ژورنال جراحي پوست منتشره در انجمن پوست اصفهان
 اصفهانتعامل با ساير متخصصان پوست استان 

ف
دي

ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

و مسوول پايش

 ارزشيابي
 زمان پايان زمان شروع

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
اخذ امتياز علمي پژوهشي براي مجله جراحي1

 پوست ايران

براي اخذ امتياز اولين قدم ايجاد وب سايت مي
باشد با شركت كيما نفيس جهت ايجاد وب 

سايت براي مجله جراحي پوست مذاكره شده 
وهزينه آن مورد تاييد شركت مربوطه قرار گرفته 

 است 

دكتر
 فقيهي

شوراي انجمن
 پوست

%50%9750مهر95مهر

دكتربرگزاري منظم جلسات ما هانه2
 فقيهي

شوراي انجمن
 پوست

%95100اسفند95مهر

درانجمن متخصصان پوست اصفهانوب سايت3
مجله پژوهشي(وب سايت مورد اول قالب همين

جراحي پوست كه وابسته به انجمن پوست مي 
)باشد نيز قرار خواهد گرفت 

دكتر
 فقيهي

شوراي انجمن
 پوست

%50%9750مهر95مهر

پس ازارائه پژوهش هاي پوستي به صورت تيمي
ماه اخير6تشكيل هسته پژوهشي در

پروپزالهاي مربوط به پايان نامه ها به صورت 
مشترك با اعضاي هيئت علمي گروه ومركز 

. تحقيقات تنظيم وارائه مي گردد

هسته
پژوهشي
 گروه 

ي گروه %95100اسفند95مهرشورا
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:هدفشاخص ميزان تحقق

و صورت جلسه هاي موجود در انجمن وشوراي گروه پوست گزارش معاون پژوهشي گروه پوست

: نحوه جمع آوري داده ها

و دستياران گروه و آمار نظر سنجي از اعضاء انجمن پوستو هيئت مديرهصورتجلسه هاي تنظيم شده
 اصفهان

 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

2ارتقاي حوزه مديريت:1 كليهدف

:هدف اختصاصي

 براي Procedural dermatologyفلوشيپ راه اندازي دوره
 باال بردن مهارتهاي عملي متخصصين پوست داوطلب گذراندن اين دوره-1

مو-2 و پيوند  . ... تربيت متخصصين ماهر در زمينه هاي جراحي پوستي، ليزر، ليپوليز

ف
دي

ر

ها فهرست فعاليت
مسوول

 اجرا

مسوول پايش

و ارزشيابي
 زمان پايان زمان شروع

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
و انتخاب فراگيران1 مصاحبه

دكتر علي
و  اصيليان

اعضاء هيات 
علمي گروه 

پس از يكسالاززمان تصويب

پس از يكسالاززمان تصويببرگزاري كالسهاي تئوري در اين زمينه2



٩

دكتر فريباآموزش عملي مهارتهاي الزم در اين زمينه3
 ايرجي

پس از يكسالاززمان تصويبپوست

پس از يكسالاززمان تصويبارزشيابي تئوري در پايان دوره4

:شاخص ميزان تحقق هدف

 Procedural dermatology پذيرش متخصصين پوست براي دوره

 در صورت افزايش رضايت اساتيد–براي هر سال سه نفر

: نحوه جمع آوري داده ها

و پيگيري از طريق دانشكده  ثبت مراحل پيشرفت كار

 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

2 ارتقاي حوزه آموزش دستياران:1 هدف كلي

و LCDنصب:هدف اختصاصي جهت ارائه آموزش به روش همزمان كيس

و اتاق عمل درماتوپاتولوژي  اساليد در درمانگاه پوست، اتاق عمل
ف

دي
ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

و مسوول پايش

 ارزشيابي
 زمان پايان زمان شروع

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
دكتر LCDخريداري سيستم1

 اصيليان
%100يكماه95مهراصيلياندكتر

دكترآموزش اساتيد در اين زمينه2
 اصيليان

%100يكماه95مهردكتر اصيليان

اعضا هياتآموزش دستياران در اين زمينه3
 علمي گروه

%100يكماه95مهردكتر اصيليان

:شاخص ميزان تحقق هدف
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 دستيارانآموزش درمانگاهي ارتقاي

 ودستياران رضايتمندي اساتيد

: نحوه جمع آوري داده ها

 نظرخواهي كتبي از دستياران در مورد تاثير اين مدل آموزشي

 بررسي نمرات ومقايسه باوضع موجود
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 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

3ارتقاي آموزش دستياران:1 هدف كلي

الكترونيكي جهت آموزش log bookتكميل مراحل تدوين:هدف اختصاصي

 ارتقاء مهارتهاي عملي دستياران طبق كوريكولوم آموزشي برايدستياران

ف
دي

ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

مسوول پايش

و ارزشيابي
 زمان پايان زمان شروع

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
%30%9670مهر95مهردآ�� ا����ندكتر فاطمي  log bookطراحي1

نظر خواهي از اساتيد دستياران براي نهاي كردن2
 آن

96آبان96مهردآ�� ا����ندكتر فاطمي

96آباندآ�� ا����ندكتر فاطميقراردهي در سايت3

96دي96آذر دآ�� ا����ندكتر فاطميابالغ به دستياران وآموزش درمورد نحوه اجرا4

 LOGBOOKارزشيابي دستياران با استفاده از5

 جديد 
97از مهردكتر فاطمي

اختصاص بخشي از نمره درون بخشي دستياران6
  LOG BOOKبه

97ازمهر دآ�� ا����ندكتر فاطمي

رضايتمندي اساتيد–بهبود ارزشيابي دستياران:شاخص ميزان تحقق هدف

 ودستياران 

: نحوه جمع آوري داده ها

 هر دستيار log bookبررسي فعاليتهاي ثبت شده در



١٢ 

 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

3 ارتقاي حوزه آموزش دستياران:1 هدف كلي

و كوئيز براي دستياران:هدف اختصاصي - برنامه منظم اساتيد جهت برگزاري كالس

و ارزشيابي دستياران  به طور مداوم در طول سال تحصيلي آموزش

ف
دي

ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

مسوول پايش

و ارزشيابي
 زمان پايان زمان شروع

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
book reviewبرنامه ريزي كالس1

 book reviewاجراي كالسهاي
 نظارت بر كالسهاي
 ارزشيابي كالسها

رزيدنت ارشد
هاستاد مربوط
 دكتر فاطمي
 استاد مربوطه

دكتر فاطمي
 دكتر اصيليان
 دكتر اصيليان
 دكتر فاطمي

پايان سال95شهريور
 تحصيلي

100%

Journal clubبرنامه2

 اجراي كالسهاي
 نظارت بر كالسهاي
 ارزشيابي كالسها

رزيدنت ارشد
 استاد مربوطه
 دكتر فاطمي
 استاد مربوطه

دكتر فاطمي
 دكتر اصيليان
 دكتر اصيليان
 دكتر فاطمي

پايان سال95شهريور
 تحصيلي

100%

: شاخص ميزان تحقق هدف

و–افزايش تعداد شركت كنندگان–افزايش توان در كيفيت برگزاري كالسهاي افزايش رضايتمندي اساتيد
 دستياران 

: نحوه جمع آوري داده ها

و غياب دستياران توسط اساتيد مسئول هر كدام از اين كالس ها كه به امضاء استاد جمع اوري حضور
و بررسي آنها  مربوطه رسيده
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 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

4ارتفاي آموزش دستياران:1 هدف كلي

و تئوري مداوم دستياران:هدف اختصاصي با برنامه منظم آموزش دستياران آموزش عملي

و تحت نظارت مدير دستياري  توسط تمام اساتيد

ف
دي

ر

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

مسوول پايش

و ارزشيابي
 زمان شروع

زمان

 پايان

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول
براساس نيازها ونظراتبرنامه ريزي كالسهاي اساتيد1

 دستياران
نظر خواهي از دستياران در مورد عنوانهاي مورد نيار

 آنها 
 طرح موضوعات با اساتيد گروه وتقسيم كار
 برنامه ريزي كالسهاي استاتيد براي دستياران

رزيدنت ارشد

 دكتر فاطمي

دكتر فاطمي

دكتر فاطمي

 دكتر اصيليان

 دكتر اصيليان

شد%100يك هفته95شهريور انجام

صديقه–نور–برنامه ريزي درمانگاهي مراكز الزهراء2
 طاهر

برگزاري جلسه شوراي گروه وتصميم گيري در مورد
 برنامه 

 درمانگاهها واطاق عمل اعضاي هيئت علمي
نظر خواهي از دستياران در مورد نحوه برگزاري مفيد

 تر در درمانگاه 
 طرح موضوع با اساتيد گروه

–برنامه ريزي در مانگاه واطاق عمل مراكز الزهرا
 نور–صديقه طاهره

شد%100يك هفته95شهريوردكتر فاطميرزيدنت ارشد انجام

و درمانگاههاي آموزشي:شاخص ميزان تحقق هدف  برگزاري منظم كالس هاي مذكور

و غياب دستياران توسط اساتيد مسئول: نحوه جمع آوري داده ها و حضور جمع آوري

و بررسي آنها  و عملي ذكر شده كه به امضاء استاد مربوطه رسيده  هر كدام از كالس هاي تئوري
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 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

و كارورزان:1هدف كلي 1ارتقاي آموزش كار آموزان

آموزش مطالب مهم وطبق كوريكولوم براي دانشجويان به:هدف اختصاصي

و عملي   صورت تئوري

 مسوول اجرا فهرست فعاليت ها

مسوول

و پايش

 ارزشيابي

 زمان شروع
زمان

 پايان

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول

و طبق كوريكولوم براي1 آموزش مطالب مهم
و عملي  دانشجويان به صورت تئوري

در حالدر حال اجرا مي باشدمدير گروهدكتر مختاري
 اجرا

80%20%

ارائه كارگاههاي پيرامون مقاله نويسي،2
 درماتولوژي مبني بر شواهد براي كليه اعضاء

EDCمدير گروه
و دآ��
ري��� 

%50%9750مهر95مهر

تهيه پرونده الكترونيك براي كليه بيماران5
و عملي  سرپايي

اززمان تهيه برنامه موردمدير گروهپوستگروه
و آموزش الزم  نظر

%50%50سال بعد2

:شاخص ميزان تحقق هدف

: نحوه جمع آوري داده ها
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 جدول برنامه عملياتي در گروه آموزشي

 گروه پوست

و كارورزان:1هدف كلي 2ارتقاي آموزش كار آموزان

آموزش مطالب مهم وطبق كوريكولوم براي دانشجويان به:هدف اختصاصي

و عملي   صورت تئوري

 فهرست فعاليت ها
مسوول

 اجرا

مسوول

و پايش

 ارزشيابي

 زمان شروع
زمان

 پايان

فعاليتدرصد پيشرفت

سال دومسال اول

پوستتئوري دانشجويانبتغيير مطال1

و كاربردي به مطالب تئوري عنوان جديد
دانشجويان اضافه گرديد كه توسط خانم دكتر 

 محقق ارائه مي گردد 

در حالدر حال اجرا مي باشدمدير گروهدكتر مختاري
 اجرا

100 

تغيير رفرنس دانشجويان پوست

رفرنس قبلي درسنامه پوست به رفرنس جديد
درسنامه جامع بيماريهاي پوست ايران از دكتر 

و همكاران تغيير يافت  انتشارات(عليرضا فيروز
) سپيد برگ

در حالدر حال اجرا مي باشدمدير گروهدكتر مختاري
 اجرا

100 
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:تاريخ برگزاري كارگاه

:مدرس

:مخاطبين كارگاه

 كارگاهها ارزشيابي دورهپرسشنامه
نه موافق ونه موافقكامال موافق

 مخالف 
 كامال مخالف مخالف

هدفهاي كارگاه معرفي وارائه گرديد1
موضوعات مطرح شده در كارگاه2

سطح علمي فراگيران را افزايش داد 
با محتواي كارگاه ارتباط نزديك3

 نيازهاي آموزشي فراگيران داشت
با اطالعات كسب شده در اين دوره4

كار عملي انجام فراگيران در زمينه 
 شده ماهر شدند 

از5 موضوعات مطرح شده در كارگاه
 توالي منطقي برخوردار بود 

فضاي عمومي دوره براي انجام6
 كارگاه مناسب بود

كارگروهي وبحث عمومي موجب7
يادگيري بيشتر موضوعات مي باشد 

شركت كنندگان زمان الزم وكافي8
و پاسخ داشتند   براي پرسش

مدت زمان كارگاه براي پوشش9
 مطالب مورد نياز كافي بود 

كارگاه از نظر ارائه شده بسته هاي 10
و بصري   محتوي غني بودوسمعي

تسهيالت موجود در كارگاه از نظر 11
از كيفيت خوبي،سمعي وبصري 

 برخوردار بود 
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 پرسشنامه ارزشيابي دوره

فق
موا
مال
كا
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هدفهاي كارگاه معرفي وارائه گرديد1
موضوعات مطرح شده در كارگاه سطح علمي فراگيران را افزايش داد2
محتواي كارگاه ارتباز تطديك با نيازهاي آموزشي فراگيران داشت3
با اطالعات كسب شده در اين دوره فراگيران در زمينه كار عملي انجام شده ماهر4

 شدند
موضوعات مطرح شده در كارگاه از توالي منطقي برخوردار بود5
فضاي عمومي دوره براي انجام كارگاه مناسب بود6
كارگروهي وبحث عمومي موجب يادگكيري بيشتر موضوعات مي باشد7
و پاسخ داشتند8 شركت كنندگان زمان الزم وكافي براي پرسش
مدت زمان كارگاه براي پوشش مطالب مورد نياز كافي بود9
و بصري محتوي غني بود10 بسته هاي كارگاه ارائه شده از نظر سمعي
تسهيالت موجود در كارگاه از نظر سمعي وبصري از كيفيت خوبي برخوردار بود11

 پرسشنامه ارزشيابي دوره
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هدفهاي كارگاه معرفي وارائه گرديد1
موضوعات مطرح شده در كارگاه سطح علمي فراگيران را افزايش داد2
محتواي كارگاه ارتباز تطديك با نيازهاي آموزشي فراگيران داشت3
با اطالعات كسب شده در اين دوره فراگيران در زمينه كار عملي انجام شده ماهر4

 شدند
موضوعات مطرح شده در كارگاه از توالي منطقي برخوردار بود5
فضاي عمومي دوره براي انجام كارگاه مناسب بود6
كارگروهي وبحث عمومي موجب يادگكيري بيشتر موضوعات مي باشد7
و پاسخ داشتند8 شركت كنندگان زمان الزم وكافي براي پرسش
مدت زمان كارگاه براي پوشش مطالب مورد نياز كافي بود9
و بصري محتوي غني بود10 بسته هاي كارگاه ارائه شده از نظر سمعي
تسهيالت موجود در كارگاه از نظر سمعي وبصري از كيفيت خوبي برخوردار بود11

 پرسشنامه ارزشيابي دوره
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موا
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هدفهاي كارگاه معرفي وارائه گرديد1
موضوعات مطرح شده در كارگاه سطح علمي فراگيران را افزايش داد2
محتواي كارگاه ارتباز تطديك با نيازهاي آموزشي فراگيران داشت3
با اطالعات كسب شده در اين دوره فراگيران در زمينه كار عملي انجام شده ماهر4

 شدند
موضوعات مطرح شده در كارگاه از توالي منطقي برخوردار بود5
فضاي عمومي دوره براي انجام كارگاه مناسب بود6
كارگروهي وبحث عمومي موجب يادگكيري بيشتر موضوعات مي باشد7
و پاسخ داشتند8 شركت كنندگان زمان الزم وكافي براي پرسش
مدت زمان كارگاه براي پوشش مطالب مورد نياز كافي بود9
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و بصري محتوي غني بود10 بسته هاي كارگاه ارائه شده از نظر سمعي
تسهيالت موجود در كارگاه از نظر سمعي وبصري از كيفيت خوبي برخوردار بود11

 پرسشنامه ارزشيابي دوره
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هدفهاي كارگاه معرفي وارائه گرديد1
موضوعات مطرح شده در كارگاه سطح علمي فراگيران را افزايش داد2
محتواي كارگاه ارتباز تطديك با نيازهاي آموزشي فراگيران داشت3
با اطالعات كسب شده در اين دوره فراگيران در زمينه كار عملي انجام شده ماهر4

 شدند
موضوعات مطرح شده در كارگاه از توالي منطقي برخوردار بود5
فضاي عمومي دوره براي انجام كارگاه مناسب بود6
كارگروهي وبحث عمومي موجب يادگكيري بيشتر موضوعات مي باشد7
و پاسخ داشتند8 شركت كنندگان زمان الزم وكافي براي پرسش
مدت زمان كارگاه براي پوشش مطالب مورد نياز كافي بود9
و بصري محتوي غني بود10 بسته هاي كارگاه ارائه شده از نظر سمعي
تسهيالت موجود در كارگاه از نظر سمعي وبصري از كيفيت خوبي برخوردار بود11


