
....سنجش اثربخشي دوره آهوزشي تخصصي   

هوكار هحترم / هذير  

ّ ضاهل ضاخص ُاي ضذٍ است تذّيي " دّرٍ آهْزضي تخصصي كاركٌاى داًطگاٍ فردّسی هطِذ"ايي فرم تا ُذف سٌجص اثرتخطي 

. هي تاضذ........................................... تا تْجَ تَ ضركت ايطاى در دّرٍ آهْزضي  (.................سركار خاًن / جٌاب آقاي)ارزضياتي فراگير 

َ ُاي  خْاُطوٌذ است پس از هطالعَ سرفصل دّرٍ كَ تَ پيْست تقذين هي گردد، تا تکويل دقيق فرم، ايي ّادذ را در جِت تِثْد ترًاه

. آتي آهْزش ّ تِسازي هٌاتع اًساًي داًطگاٍ ياري ًواييذ

واحد آموزش و بهسازي منابع انساني .                                                                                                                                 با تشكر

: هحل برگساري  :نام دوره  :نام و نام خانوادگي فراگير   

: تاريخ پاياى  :تاريخ شروع     : (ساعت)هذت دوره  

 

 هناسبت نذارد

6 

 خيلي زياد

5 

 زياد

4 

 هتوسط

3 

 كن

2 

 خيلي كن

1 
 سؤاالت

ف
ردي

 

 1 ضرکت فراگير در دّرٍ  تا چَ هيساى در افسايص ضاداتي ّ ًطاط ضغلي فرد هْثر تْدٍ است؟      

 2 ضرکت فراگير در دّرٍ  تا چَ هيساى در افسايص ًگرش هثثت فرد تَ ضغل هْثر تْدٍ است؟      

 3 ضرکت فراگير در دّرٍ  تا چَ هيساى در افسايص ًگرش هثثت فرد تَ سازهاى هْثر تْدٍ است؟      
ضرکت فراگير در دّرٍ  تا چَ هيساى تاعث ارايَ راٍ دل ُا ّ پيطٌِادُاي جذيذ تْسط ّی ضذٍ       

 است؟
4 

ضرکت فراگير در دّرٍ  تا چَ هيساى تْاًايي فراگير را در ضٌاسايي هسائل ّ هطكالت کاری       

 ارتقا تخطيذٍ است؟  
5 

 6 ضرکت فراگير در دّرٍ  تا چَ هيساى در افسايص خالقيت ّ ًْآّري در كارُا هْثر تْدٍ است؟      
َ ُاي خْد را در اًجام ّظيفِِا تَ كار تثٌذد؟        7 تَ چَ هيساى فرد تالش هي كٌذ آهْخت
ضرکت فراگير در دّرٍ تا چَ هيساى در افسايص اطالعات فرد ًسثت تَ تذْالت ضغلي هْثر       

 تْدٍ است؟
8 

ضرکت فراگير در دّرٍ تا چَ هيساى در افسايص آگاُي فرد در تذليل رًّذ تذْالت هذيطي       

 سازهاى هْثر تْدٍ است؟
9 

 10 هطالة هطرح ضذٍ در دّرٍ تا چَ هيساى تاعث افسايص آگاُي فرد ضذٍ است؟      
َ ُادرست اًجام دادى كارُا ّ ّظ»ضرکت فراگير در دّرٍ تا چَ هيساى تاعث افسايص        تْسط  «يف

 فرد ضذٍ است؟
11 

 12 ضرکت فراگير در دّرٍ تا چَ هيساى در كاُص اضتثاُات ديي كار هْثر تْدٍ است؟      
ضرکت فراگير در دّرٍ تا چَ هيساى در افسايص هِارت فرد در اًجام ّظايف هذْلَ هْثر تْدٍ       

 است؟
13 

ضرکت فراگير در دّرٍ تا چَ هيساى در ارتقای سطخ تْاًايي رفع هستقل هْاًع ّ دل       

 هطكالت كاري تْسط فرد، هْثر تْدٍ است؟ 
14 

 

 

ضرکت فراگير در دّرٍ تا چَ هيساى هْجة كاُص زهاى صرف ضذٍ تراي اًجام يك ّادذ كار      

 تْسط فرد ضذٍ است؟
15 

َ ُا در سازهاى ضذٍ است؟        ضرکت فراگير در دّرٍ  تا چَ هيساى تاعث كاُص ُسيٌ 16 

 

  .لطفًا ًظرات ّ پيطٌِادُاي خْد را در هْرد افسايص اثرتخطي دّرٍ ُاي آهْزضي كاركٌاى هرقْم فرهاييذ
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