
 
 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 

 معاونت امور درمان

 ارزشیابی کارگاه راهبرد ارتقای کیفیت خدمات بالینی نتایج

 2931تیرماه  5و  4

 هاگزینه

 پاسخ

کامال 

مخالفم 

(2) 

 مخالفم

 

(1) 

 نه مخالفم

 نه موافقم

(9) 

 موافقم

 

(4) 

کامال 

 موافقم

(5) 

 %5/00 %1/81 %4/11 %4/00 0 مطالب به زبان ساده و قابل درک ارایه شد. -1

 %0/11 %1/61 %6/1 %8/4 0 مطالب ارایه شده تسلسل منطقی داشت. -0

 %00 %81 %14 %16 %10 امکان مشارکت و تعامل فعال برای من فراهم بود. -8

 %01 %51 %0/10 %1/0 0 کارهای گروهی به یادگیری من کمک کردند. -4

 %4/88 %8/81 %1/00 %6/14 0 مطالب ارایه شده برای من تازگی داشت. -5

 %8/15 %1/84 %7/80 %1/10 %6/6 کاربردی بود. راهبرد ارایه شده کامالً -6

 %7/44 %6/40 %4/6 %4/6 0 کار تیمی مرکز ثقل استفاده از راهبرد ارتقا است. -7

 %7/84 %0/57 %0/1 0 0 شود.تولید دانش کاربردی منجر میاستفاده از راهبرد ارتقا به  -1

 %1/14 %6/40 %7/07 %1/14 0 توانم نتایج ارتقا را در قالب یک مقاله علمی منتشر کنم.می -1

 %7/16 %50 %1/00 %5/10 0 هایم را به دیگران منتقل کنم.توانم آموختهمی -10

 %2/22 %3/61 %7/11 %2/11 %7/1 جمع

 

 



 نقاط قوت این کارگاه عبارت بود از: -

 درصد تعداد پیشنهاد

 %3/62 63 مدرسينهای مربوط به توانمندی

 %3/26 23 روحيه و اجرای کار تيمی

 %2/23 22 جامعيت، تازگی و قابل درک بودن مطلب

 %3/6 6 امکانات محيط فيزیکی/پذیرایی

 %2/3 3 آموزشیو کمک امکانات سمعی بصری

 

 کنم:بهبود این کارگاه پيشنهاد میبرای  -

 درصد تعداد پیشنهاد

 %32 22 های عينی/روشن کردن مطلباستفاده از مثال

 %1/21 11 افزایش زمان/روزهای کارگاه

 %3/11 12 تکرار و استمرار/پيگيری

 %1/16 11 دعوت از سایر کادر درمانی، روسا و مدیران

 %7/7 1 کاهش تعداد نفرات

 %2/2 6 گروهی/کار عملیافزایش کار 

 %3/1 1 امکانات فيزیکی/پذیرایی

 

 کنم:شرکت در این کارگاه را به دالیل زیر به سایر همکاران توصيه می -

 درصد تعداد پیشنهاد

 %61 23 ارتقای کيفيت خدمات

 %31 12 جامعيت، تازگی و مفيد بودن مطلب

 %11 8 آموزش و انجام کار تيمی

 %1 3 فرایندهاشرکت صاحبان اصلی 

 %2 1 مدرسينتوانمندی مربوط به 

 


