
  برگه نظرسنجي از كارگاه
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  .در ستون مربوطه معين كنيد) ×(ت ردن عالمتقاضا داريم ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر يك از جمالت زير با گما
  .............................................................................................. :كد برنامه .................................................................................................. :عنوان برنامه

  ................................................................................... :كد محل برگزاري .........................................................................................: سازمان برگزاركننده
  ................................................................................ ):لغايت(تاريخ خاتمه  ................................................................................................... :تاريخ شروع

  
  بشدت موافق 

)5(  
  موافق

)4(  
  مخالف

)2(  
  بشدت مخالف

)1(   

          .ر مورد نحوه انتخاب هدفهاي كارگاه ارائه شددر ابتداي كار توضيحات كافي د. 1

          .اهداف كارگاه متناسب با موضوع كارگاه طراحي گرديده بود. 2

          .محتواي كارگاه حاوي مطالب علمي مفيد بود. 3

          .كنندگان تنظيم شده بود محتواي كارگاه در ارتباط نزديك با فعاليتهاي شغلي شركت. 4

          . كنندگان را به بكارگيري اطالعات ارائه شده ترغيب كند ست شركتكارگاه توان. 5

          . كنندگان در بحثها بود روشهاي مورد استفاده در كارگاه موجب شركت فعاالنه شركت. 6

          . فرصت كافي براي بحثهاي فردي و گروهي در طول برگزاري كارگاه وجود داشت. 7

          . ها در نظر گرفته شده بود در جلسات عمومي زمان كافي براي معرفي كار گروه. 8

          . موضوعات مطرح شده در كارگاه از توالي مناسبي برخوردار بودند. 9

          . فضاي عمومي كارگاه براي انجام كار عملي مساعد بود. 10

          . ندداد گردانندگان اجازه ابراز نظرات انتقادي را مي. 11

          . مدت زمان كارگاه براي رسيدن به اهداف تعيين شده كافي بود. 12

         . از كيفيت خوبي برخوردار بودند) پذيرائي، نور، تهويه(تسهيالت موجود در مكان برگزاري كارگاه . 13
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