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 نقاط قوت این کارگاه عبارت بودند از: استفاده از اساتید مجرب******** به روز بودن مطالب***** پاسخ دقیق به سواالت حضور همزمان متخصصین زنان و ماماها و کسب نتایج بهتر*** مطالب ارایه شده به خصوص طب مبتنی بر شواهد تازگی داشت ضرورت آموزش اکثریت مطالب ارتباط صحیح مقاالت ترتیب و زمان بندی صحیح اجرا نظم* افزایش آگاهی در گروه های تخصصی و سیستم درگیر در روند درمان بیماران برگزاری کارگاه در تمام مسایل مرتبط استفاده از تجارب همکاران برنامهریزی دقیق و به موقع امکان ارتباط face to face-مفید بودن برگزاری اینکونه دوره های باز اموزی جهت یادگیری بهتر

 دیدار با همکاران سایر مراکز و بیان نقاط قوت و ضعف** رضایتبخش بودن زمان شروع کارگاه دو روزه بودن کارگاه -محدود بودن تعداد شرکتکنندگان

 برای بهبود این کارگاه پیشنهاد می کنم: برگزاری کارگاه حاکمیت بالینی بهصورت جداگانه*** استفاده از کار گروهی دعوت از تمام پرسنل مامایی و متخصصین زنان جهت شرکت در این کارگاه ها چون ممکن است آموزش در بیمارستان اثرگذاری الزم رانداشته باشد**
 نیاز به حضور اجباری متخصصین زنان در این کارگاهها به عنوان هدایت گر درمان و ارایه خدمت به بیماران ارایه مطالب بهصورت ****case report اجرای برنامه در اواخر هفته ! تکراری نبودن مطالب ارایه شده تداوم داشتن این کارگاهها با فاصله زمانی کم*** ارایه آمار بهصورت جدید و بهروز بررسی موارد مرگ و میر مادران برگزاری کارگاه بهصورت پرسش و پاسخ استف اده از مکان مناسب* برگزاری کارگاه در خصوص سایر موضوعات مامایی -حضور بهموقع اساتید محترم

-شرکت در این کارگاه را به دالیل زی ر به سایر همکاران توصیه می کنم:

 یادگیری مطالب جدید** یاداوری مجدد آموخته های قبلی* به روز شدن مطالب قبلی** استفاده از تجربیات و دانش اساتید و همکاران محترم** امکان تبادل تجربیات امکان مطرح کردن موارد مشکل دار در این محافل با اساتید افزایش اطالعات علمی و بهبود روندهای درمان و ارایه خدمات به بیماران* -ضرورت بازاموزی برای کلیه کادر درمان برای افزایش دقت عمل

