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 خیلی مخالف مخالف نسبتا موافق موافق خیلی موافق اخالق در انتشار آثار پژوهشیکارگاه 

- A نحو اطالع رساني و هماهنگي اجرا جهت

 شروع كار مناسب بود 
%55 %20 %5.72 %17.15 2.86 

B- در ابتداي كار توضیحات كافي در مورد نحوه

 انتخاب هدفهاي كارگاه ارائه شد
%48.58 %34.29 %14.29 %0 %0 

C- اهداف كارگاه متناسب با موضوع كارگاه طراحي

 شده بود
%48.58 %42.86 %8.58 %0 %0 

D- محتواي كارگاه حاوي مطالب علمي بوده است 
%71.43 %28.58 %0 %0 %0 

E- محتواي كارگاه در ارتباط نزديك با فعالیت هاي

 شغلي شركت كنندگان تنظیم شده بود
%48.58 %37.15 %11.43 %0 %0 

F- كارگاه توانست شركت كنندگان را به بكارگیري

 اطالعات ارائه شده ترغیب كند
%45.72 %37.15 %5.72 %5.72 %0 

G- روشهاي مورد استفاده در كارگاه موجب شركت

 فعاالنه شركت كنندگان در بحثها بود 
%40 %37.15 %14.29 %2.86 %0 

H-  فرصت كافي براي بحث هاي فردي و گروهي

 در طول برگزاري كارگاه وجود داشت 
%42.86 %45.72 %5.72 %2.86 %0 

I-براي معرفي  در جلسات عمومي زمان كافي

 كارگروهها در نظر گرفته شده بود
%40 %25.72 %14.29 %8.58 %0 

J- موضوعات مطرح شده در كارگاه از توالي

 مناسب و منطقي برخوردار بودند 
%48.58 %40 %8.58 %0 %0 

K- فضاي عمومي كارگاه براي انجام كار جدي

 مساعد بود 
%51.43 %28.58 %14.29 %2.86 %0 

L- گردانندگان اجازه ابراز نظرات انتقادي را مي

 دادند 
%51.43 %34.29 %8.58 %0 %0 

M- مدت زمان كارگاه براي رسیدن به اهداف تعیین

 شده كافي بود 
%42.86 %22.86 %25.72 %0 %0 

N- ( تسهیالت موجود در مكان برگزاري كارگاه

پذيرايي،نور و تهويه ( از كیفیت خوبي برخوردار 

 بود 
%55 %40 %2.86 %0 %0 


