
تاريخ چاپ : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳صفحه ۱ از ۹

مشخصات

دوره

 کد کالس : ۹۸۰۲۵۲

 واحد برگزار کننده : معاونت تحقيقات و فناوري

 عنوان کالس : كارگاه پيشرفته جستجو در بانكهاي اطالعاتي

 مدت کالس : ۱۲

 تاريخ پايان : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ تاريخ شروع : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

 مدرسين : علي رشيدي

 فرم ارزيابي دوره هاي آموزشي حضوري دانشگاه

ارزيابي مدرسين دوره آموزشي علي رشيدي 

ضعيفمتوسطخوبعالي عنوان سوال
تعداد

پاسخ دهندگان
امتياز

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  ميزان دانش و مهارت مدرس در ارتباط با عنوان دوره آموزش .

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  ميزان تسلط در موضوع درسي ( تسلط علمي ) .

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  فن بيان و انتقال مفاهيم درسي .

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  پاسخ دهي مناسب به سواالت .

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  طبقه بندي و نظم در ارايه مطالب .

۱۳۳۰۰۱۶%۹۵  نحوه تعامل و رفتار با فراگيران .

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  استفاده از روشهاي فعال جهت جلب مشاركت .

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  توانايي در جمع بندي و نتيجه گيري مطالب .

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  تناسب مطالب با سرفصلهاي تعيين شده .
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۱۳۳۰۰۱۶%۹۵  مديريت و توانايي مدرس در اداره جلسات .

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  استفاده موثر از زمان و اجراي دقيق برنامه كالسي .

۹۷۰۰۱۶%۸۹  استفاده از وسايل كمك آموزشي و فناوري اطالعات در ارائه مطالب .

۹۲.۷۵ ميانگين نمره ارزيابي مدرسين دوره آموزشي علي رشيدي

ارزيابي محتواي آموزشي 

ضعيفمتوسطخوبعالي عنوان سوال
تعداد

پاسخ دهندگان
امتياز

۱۰۶۰۰۱۶%۹۱  محتواي كارگاه حاوي مطالب علمي جديد بود.

۱۰۵۱۰۱۶%۸۹  محتواي كارگاه در ارتباط نزديك با فعاليت هاي شغلي شركت كنندگان تنظيم شده بود.

۱۰۵۱۰۱۶%۸۹  مباحث مطرح شده در دوره به افزايش تجارب و مهارتهاي شما منجر گرديد.

۱۱۴۱۰۱۶%۹۱  مدت زمان كارگاه براي رسيدن به اهداف تعيين شده كافي بود.

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  مطالب ارائه شده از انسجام و پيوستگي الزم برخوردار بود

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  كيفيت محتواي جزوه ،فايل هاي  و اساليدهاي آموزشي علمي ومناسب طراحي شده بودب بود

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  حجم محتواي آموزشي (مباحث)با مدت زمان تعيين شده براي آن متناسب بود

۹۱.۱۴ ميانگين نمره ارزيابي محتواي آموزشي
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ارزيابي نحوه برگزاري دوره 

ضعيفمتوسطخوبعالي عنوان سوال
تعداد

پاسخ دهندگان
امتياز

۹۷۰۰۱۶%۸۹  وسايل كمك اموزشي مورد استفاده در كارگاه مناسب بود.

۱۳۳۰۰۱۶%۹۵  پذيرايي در نظر گرفته شده براي دوره راضي كننده بود.

۱۱۴۱۰۱۶%۹۱  تاريخ و ساعت برگزاري دوره مناسب انتخاب شده بود.

۱۱۴۱۰۱۶%۹۱  مدت زمان كارگاه براي رسيدن به اهداف تعيين شده كافي بود.

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  كيفيت اطالع رساني براي برگزاري دوره آموزشي مناسب بود.

۱۱۵۰۰۱۶%۹۲  مسئولين آموزش امكانات آموزشي الزم براي دوره را فراهم مي نمايند.

۹۱.۶۷ ميانگين نمره ارزيابي نحوه برگزاري دوره

ارزيابي محيط آموزشي 

ضعيفمتوسطخوبعالي عنوان سوال
تعداد

پاسخ دهندگان
امتياز

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  كالس و مكان تشكيل دوره از نظر فيزيكي و شرايط يادگيري متناسب با اهداف دوره در نظر گرفته شده بود.

۱۱۲۳۰۱۶%۸۸  وسايل كمك اموزشي مورد استفاده در كارگاه مناسب بود.
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۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  مكان آموزشي از نظر عواملي چون فضاي آموزشي،نور، صدا ،تهويه مطلوب بود

۹۲ ميانگين نمره ارزيابي محيط آموزشي

ارزيابي مجريان آموزشي 

ضعيفمتوسطخوبعالي عنوان سوال
تعداد

پاسخ دهندگان
امتياز

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  مسئل آموزش واحد بر نحوه اجراي دوره نظارت كافي داشت.

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  كيفيت اطالع رساني توسط مجريان براي برگزاري دوره آموزشي مناسب بود.

۱۲۴۰۰۱۶%۹۴  تاريخ و ساعت برگزاري دوره مناسب انتخاب شده بود.

۹۴ ميانگين نمره ارزيابي مجريان آموزشي
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حجم محتواي آموزشي (مباحث)با مدت زمان تعيين شده براي آن متناسب بود

كيفيت محتواي جزوه ،فايل هاي  و اساليدهاي آموزشي علمي ومناسب طراحي شده بودب بود

مطالب ارائه شده از انسجام و پيوستگي الزم برخوردار بود

مدت زمان كارگاه براي رسيدن به اهداف تعيين شده كافي بود.

مباحث مطرح شده در دوره به افزايش تجارب و مهارتهاي شما منجر گرديد.

محتواي كارگاه در ارتباط نزديك با فعاليت هاي شغلي شركت كنندگان تنظيم شده بود.

محتواي كارگاه حاوي مطالب علمي جديد بود.

0 20 40 60 80 100 120

ارزيابي محتواي آموزشي
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مسئولين آموزش امكانات آموزشي الزم براي دوره را فراهم مي نمايند.

كيفيت اطالع رساني براي برگزاري دوره آموزشي مناسب بود.

مدت زمان كارگاه براي رسيدن به اهداف تعيين شده كافي بود.

تاريخ و ساعت برگزاري دوره مناسب انتخاب شده بود.

پذيرايي در نظر گرفته شده براي دوره راضي كننده بود.

وسايل كمك اموزشي مورد استفاده در كارگاه مناسب بود.
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ارزيابي نحوه برگزاري دوره
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مكان آموزشي از نظر عواملي چون فضاي آموزشي،نور، صدا ،تهويه مطلوب بود

وسايل كمك اموزشي مورد استفاده در كارگاه مناسب بود.

كالس و مكان تشكيل دوره از نظر فيزيكي و شرايط يادگيري متناسب با اهداف دوره در نظر گرفته شده بود.
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ارزيابي محيط آموزشي
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تاريخ و ساعت برگزاري دوره مناسب انتخاب شده بود.

كيفيت اطالع رساني توسط مجريان براي برگزاري دوره آموزشي مناسب بود.

مسئل آموزش واحد بر نحوه اجراي دوره نظارت كافي داشت.
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ارزيابي مجريان آموزشي
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استفاده از وسايل كمك آموزشي و فناوري اطالعات در ارائه مطالب .

استفاده موثر از زمان و اجراي دقيق برنامه كالسي .

مديريت و توانايي مدرس در اداره جلسات .

تناسب مطالب با سرفصلهاي تعيين شده .

توانايي در جمع بندي و نتيجه گيري مطالب .

استفاده از روشهاي فعال جهت جلب مشاركت .

نحوه تعامل و رفتار با فراگيران .

طبقه بندي و نظم در ارايه مطالب .

پاسخ دهي مناسب به سواالت .

فن بيان و انتقال مفاهيم درسي .

ميزان تسلط در موضوع درسي ( تسلط علمي ) .

ميزان دانش و مهارت مدرس در ارتباط با عنوان دوره آموزش .
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ارزيابي مدرسين دوره آموزشي

علي رشيدي


