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پیام رئیس دانشکده :
توانمند  زمینه  در  بایست  می  که  کاری  نخستین  تردید  بدون 
آموزشی  سنجی  نیاز  گیرد  صورت  دانشجویان  و  اساتید  سازی 
و پژوهشی بوده که با همکاری همه اعضاء محترم هیئت علمی 
جوان و با انگیزه دانشکده و دانشجویان عزیزی که به دنبال رشد 
و  خوب  رویداد  این  من  گردید.  انجام  دقت  با  هستند  پیشرفت  و 
 EDO به موقع را به فال نیک می گیرم و امید دارم گامهای بعدی 
دانشکده رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان 

در راستای توانمند سازی هر چه بیشتر آنان بوده باشد.
دارد  افتخار  الملل  بین  پردیس  دندانپزشکی  دانشکده  امروز 
و  آموزشی  های  حوزه  همه  در  عمل  ابتکار  و  نوآوری  پیشگام  که 
پژوهشی بوده و مرکز توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی به 
مصمم  و  انگیزه  پر  پائی   نو  علیرغم  که  واحدهائی  از  یکی  عنوان 
در حال اجرا ی برنامه های خود در زمینه های مختلف از جمله 
باشد  می  دانشجویان  و  اساتید  های  مهارت  و  دانش  ارتقاء 

کارنامه درخشانی را به نمایش گذاشته است.
تالش و همت واالی سرکار خانم دکتر هاشمی مسئول محترم 
و  تقدیر  قابل  ایشان  همکاران  و  دانشکده  آموزش  توسعه  دفتر 
سپاسگزاری است. امیدوارم همواره شاهد دستاوردهای جدید 

در دانشکده باشیم .
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EDO :پیام مسئول دفتر توسعه آموزش 
................................................................................... ُهَوالَفتاُح الَعلیْم 

با توجه به پیشرفت سریع دانش پزشکی و افزایش حجم فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی از جمله 

هیأت  اعضای  مسئولیت  درمانی  و  پژوهشی  آموزشی،  مختلف  های  حیطه  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 

علمی در تربیت فراگیران اهمیت روز افزونی پیدا کرده است.

در راستای رسالت سازمانی مرکز مطالعات توسعه و آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران در" ارتقای سطح 

باالترین  با  جامعه  آحاد  به  سالمت  خدمات  ارائه  برای  توانمند  انسانی  نیروی  تربیت  هدف  با  یادگیری  و  آموزش 

تربیت  اجرایی  عوامل  عنوان  به  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  ای  حرفه  سازی  توانمند  های  ضرورت   ، کیفیت" 

فراگیران دانشگاه حائز اهمیت ویژه است.

از طرفی امروزه آموزش دندانپزشکی با وجود تقاضای روز افزون و افزایش تعداد دانشجویان و منابع محدود 

مشکالت ممکن است استانداردهای  است. نگرانی که وجود دارد این است که این قبیل  استاد با مشکل مواجه 

الملل  بین  پردیس  دندانپزشکی  دانشکده  دهد.  قرار  شعاع  تحت  را  آینده  کلینیکی  عملکرد  نتیجه  در  و  آموزش 

دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعضاء هیأت علمی جوان و مستعد، از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به 

رسالت ویژه پردیس بین الملل دانشگاه در بین المللی سازی، ارتقاء کیفیت آموزش از جمله گامهای اساسی در 

جهت تحقق این هدف می باشد.

عالوه بر این، باور ما بر این است که در کنار اعضاء هیأت علمی، دانشجویان نیز پتانسیل تبدیل به پژوهشگرانی 

برتر و مدرسینی تأثیرگذار را دارند و بنابراین گروه هدف بالقوه ای برای توانمندسازی به شمار می روند.

در این راستا دفترتوسعه آموزش)EDO(  دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه، از بدو تأسیس در 

سال 1931 توانمند سازی آموزشی اعضاء محترم هیأت علمی را در اولویت برنامه های خود قرار داد.

و  شاغل  علمی  هیات  اعضاء  در  موجود  توانمندی  میزان  خصوص  در  معتبری  مستندات  اینکه  به  توجه  با 

دانشجویان در حال تحصیل در این دانشکده وجود نداشت، این دفتر بر آن شد طی یک پروژه بنیادی نیاز سنجی، 

وضعیت اعضاء هیات علمی از نظر میزان نیاز به کارگاه های آموزشی و پژوهشی و همچنین وضعیت دانشجویان 

در زمینه میزان نیاز به کارگاه های پژوهشی را مورد ارزیابی قرار دهد.

چشم انداز اجرای این پروژه و هدف نهایی آن سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت توانمندسازی بهینه و بر پایه 

نیاز، در حیطه های مختلف آموزش و پژوهشی برای اعضاء محترم هیأت علمی و دانشجویان می باشد. امید 

آنکه گام مؤثری باشد در راستای ارتقای کیفیت آموزش دندانپزشکی و تعلیم و تربیت نیروهای کارآمد در حوزه 

سالمت، بهداشت و درمان.

و  هاشمی  پور  دکتر  آقای  جناب  محترم،  ریاست  صمیمانه  همکاری  از  شمرده  غنیمت  را  فرصت  اینجانب 

معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل جناب آقای دکتر یزدانی سپاسگزاری می نمایم.

همچنین مراتب قدر دانی خود و همکاران دفتر توسعه را به تمامی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان 

که در این پروژه صبورانه همکاری نموده اند، تقدیم می دارم.

با سپاس

مسئول دفتر توسعه آموزش )EDO( دانشکده دندانپزشکی 

دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر
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الف( اهداف:
پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی 
دفتر  همت  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  الملل  بین  پردیس 
اعضای  نیازمندی  شناسایی  منظور  به   )EDO( آموزش  توسعه 
این  کاربردی  و  نهایی  شد.هدف  آغاز  دانشجویان  و  علمی  هیأت 
پروژه برنامه ریزی و سیاستگزاری جهت توانمند سازی آموزشی 

و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان بود.

ب( مقدمات:
ابتدا جهت تعیین سیاست ها و تدوین راهبردهای مربوط به 
توانایی  و  علمی  هیأت  اعضای  پژوهشی  و  آموزشی  توان  ارتقاء 
و  حضور  با  اندیشی  هم  جلسه  چندین  دانشجویان  پژوهشی 
دانشکده   )EDO( آموزش  توسعه  دفتر  وقت  مسئول  همفکری 
و  پزشکی  آموزش  کارشناسان  و  الملل  بین  پردیس  دندانپزشکی 
دکتر شهرام شاه محمدی مسئول وقت EDO پردیس بین الملل 

برگزار گردید.

ج( تدوین پرسشنامه:
برنامه  ،کلیات  اولیه  چارچوبهای  و  اصول  تعیین  از  پس 
اصول  و  اهداف  براساس  گردید.  تدوین  و  طراحی  نیازسنجی 
پژوهشی  و  آموزشی  نیازسنجی  های  فرم  نیازسنجی،  برنامه 
پژوهشی  نیازسنجی  های  فرم  و  علمی  هیأت  اعضای 
تهیه  پروژه  محیط  نیز  و  موجود  منابع  بازنگری  با  دانشجویان 
در   متخصص  افراد  از  خواهی  نظر  با  سپس  گردید.  تدوین  و 

medical educationروایی پرسشنامه ها تعیین گردید.

د( برگزاری سمینارها توجیهی:
 پروژه نیاز سنجی ، با برگزاری سمینار یکروزه توجیهی برای 
اعضای محترم هیأت علمی آغاز شد. این سمینار با حضور کلیه 
اعضا هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی پردیس الملل ، معاونت 
آموزشی و پژوهشی  جناب آقای دکتر یزدانی و سخنرانی دکتر 
در  یادگیرنده"  های  “سازمان  عنوان  با  محمدی  شاه  شهرام 
برگزاری  از  هدف  گردید.  برگزار  دندانپزشکی  دانشکده  محل 
)EDO( آموزشی  توسعه  دفتر  مسئول  توسط  که  سمینار  این 

علمی  هیأت  محترم  اعضاء  اطالع  به  دندانپزشکی  دانشکده 
آموزشی  نیازسنجی  پروژه  اجرای  اهداف  تبین  و  توضیح  رسید، 
و پژوهشی و ترغیب اعضای محترم هیأت علمی در مشارکت در 

این پروژه بود.

و  آموزشی  نیاز سنجی  های  فرم  تکمیل  و  ه(توزیع 
پژوهشی اعضای هیأت علمی:

و  آموزشی  سنجی  نیاز  های  فرم  یکروزه  سمینار  پایان  در 

هیأت  محترم  اعضاء  میان  در  جداگانه  فرم  دو  بصورت  پژوهشی 
گردید.  توزیع  الملل  بین  پردیس  دندانپزشکی  دانشکده  علمی 

فرم های تکمیل شده به تدریج جمع آوری گردید.

هیأت  اعضای  توانمندسازی  مقدماتی  فاز  و( 
علمی:

پس از استخراج داده ها از فرم های تکمیل شده، توزیع داده 
استخراج  اولیه  بصورت  پژوهشی  و  آموزشی  سنجی  نیاز  های 
گردید. بالفاصله پس از آن فاز اولیه برنامه توانمند سازی اعضای 
هیأت علمی براساس نتایج اولیه نیاز سنجی، آغاز گردید. این فاز 

مقدماتی شامل برگزاری 5 کارگاه اولیه به شرح زیر بود:
 اصول ومبانی یاد دهی ویاد گیری

 اصول ومبانی ارزشیابی دانشجو
 یادگیری مبنی بر تیم

 اصول طراحی، اجرا وارزیابی آزمون های چند گزینه ای
 سخنرانی اثر بخش 

محل  در  و  یکروزه  بصورت  الذکر  فوق  های  کارگاه  از  کدام  هر 
با   EDO تولیت  به  الملل  بین  پردیس  دندانپزشکی  دانشکده 
التدریس  حق  و   K ضریب  پیمانی،  علمی  هیأت  اعضای  حضور 

برگزار شدند.

پژوهشی  سنجی  نیاز  های  فرم  تکمیل  و  توزیع  ز( 
دانشجویان:

فرم های نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان با همکاری اداره 
در  ها،  ورودی  همه  در  دانشجویان  نمایندگان  EDOو   ، آموزش 
میان دانشجویان توزیع گردید. سپس فرمهای تکمیل شده جمع 

آوری شد و داده های آن استخراج گردید.

ج( تجزیه و تحلیل آماری:
آموزشی  سنجی  نیاز  های  فرم  از  شده  استخراج  های  داده   
سنجی  نیاز  های  فرم  و  علمی  هیأت  محترم  اعضای  پژوهشی  و 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  جداگانه  بصورت  دانشجویان  پژوهشی 
و   )72  -1( شماره  جداول  در  آن  نتایج  که  گرفت،  قرار  آماری 

نمودارهای شماره )1-66( به تفصیل در ذیل آمده است.

ط( تدوین گزارش پروژه نیازسنجی:
و  الملل  بین  پردیس  آموزشی  توسعه  دفتر  در  مرحله  این 

دانشکده دندانپزشکی صورت گرفت.

و  آموزشی  پروژه  نتایج  نمودار  و  جداول  فهرست  ی( 
پژوهشی اعضای هیأت علمی و نیازسنجی پژوهشی 
دانشجویان دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل
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نتایج این پروژه در قسمت کلی به شرح زیر ارائه می شود:

الف( نتایج نیاز سنجی آموزشی هیئت علمی

ب( نتایج نیاز سنجی پژوهشی هیئت علمی

ج( نتایج نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

الف( نتایج نیاز سنجی آموزشی هیئت علمی که نمودارها و جداول مربوط به آن به تفکیک در ذیل آمده است:

1-جداول توصیفی نیازسنجی اساتید )عناوین آموزشی(

 too littlea littlemiddle -  No answera lotvery much

(%22.22) 4(%38.89) 7(%16.67) 3(%22.22) 4(%0) 0اصول و مبانی یاددهی_یادگیری

(%16.67) 3(%44.44) 8(%27.78) 5(%11.11) 2(%0) 0تدریس گروههای کوچک

(%22.22) 4(%50) 9(%11.11) 2(%16.67) 3(%0) 0اصول سخنرانی  اثربخش

(%16.67) 3(%44.44) 8(%22.22) 4(%16.67) 3(%0) 0یادگیری مبتنی بر حل مسئله

(%16.67) 3(%50) 9(%22.22) 4(%11.11) 2(%0) 0یادگیری مبتنی بر تیم

(%22.22) 4(%38.89) 7(%16.67) 3(%11.11) 2(%11.11) 2آموزش بالینی

(%16.67) 3(%38.89) 7(%27.78) 5(%11.11) 2(%5.56) 1اصول طراحی راهنمای مطالعه

(%16.67) 3(%38.89) 7(%33.33) 6(%5.56) 1(%5.56) 1آشنایی با سبک های یادگیری

(%16.67) 3(%22.22) 4(%33.33) 6(%22.22) 4(%5.56) 1آشنایی با درس و طرح دوره

(%5.56) 1(%27.78) 5(%33.33) 6(%22.22) 4(%11.11) 2نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی

(%16.67) 3(%27.78) 5(%33.33) 6(%16.67) 3(%5.56) 1آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی

(%11.11) 2(%44.44) 8(%33.33) 6(%5.56) 1(%5.56) 1اصول و مبانی ارزیابی دانشجو

(%11.11) 2(%44.44) 8(%22.22) 4(%22.22) 4(%0) 0آزمون های کتبی

(%16.67) 3(%27.78) 5(%33.33) 6(%11.11) 2(%11.11) 2ارزیابی صالحیت های دانشجو

(%11.11) 2(%33.33) 6(%27.78) 5(%11.11) 2(%16.67) 3ارزیابی عملکرد دانشجو

(%27.78) 5(%22.22) 4(%27.78) 5(%11.11) 2(%11.11) 2اصول و مبانی یادگیری الکترونیکی

طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با 
استفاده از مودول

1 (5.56%)3 (16.67%)5 (27.78%)5 (27.78%)4 (22.22%)

(%16.67) 3(%27.78) 5(%33.33) 6(%16.67) 3(%5.56) 1آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

(%22.22) 4(%27.78) 5(%33.33) 6(%16.67) 3(%0) 0پژوهش در آموزش

(%16.67) 3(%33.33) 6(%33.33) 6(%16.67) 3(%0) 0مهارت های ارتباطی اثر  بخش

با توجه به جدول 1 میزان نیاز اساتید به کارگاه اصول سخنرانی اثر بخش با 72.22% از سایر کارگا هها بیشتر است و بعد از آن کارگاه 
یادگیری مبتنی بر تیم با 66.67% قرار دارد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

2-جداول توصیفی سابقه حضور اساتید در کارگاه )عناوین آموزشی(

no - No answeryes
(%44.44) 8(%55.56) 10اصول و مبانی یاددهی_یادگیری

(%33.33) 6(%66.67) 12تدریس گروههای کوچک
(%22.22) 4(%77.78) 14اصول سخنرانی  اثربخش

(%16.67) 3(%83.33) 15یادگیری مبتنی بر حل مسئله
(%22.22) 4(%77.78) 14یادگیری مبتنی بر تیم

(%22.22) 4(%77.78) 14آموزش بالینی
(%22.22) 4(%77.78) 14اصول طراحی راهنمای مطالعه
(%22.22) 4(%77.78) 14آشنایی با سبک های یادگیری
(%38.89) 7(%61.11) 11آشنایی با درس و طرح دوره

(%38.89) 7(%61.11) 11نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی
(%27.78) 5(%72.22) 13آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی

(%33.33) 6(%66.67) 12اصول و مبانی ارزیابی دانشجو
(%38.89) 7(%61.11) 11آزمون های کتبی

(%22.22) 4(%77.78) 14ارزیابی صالحیت های دانشجو
(%22.22) 4(%77.78) 14ارزیابی عملکرد دانشجو

(%11.11) 2(%88.89) 16اصول و مبانی یادگیری الکترونیکی
(%16.67) 3(%83.33) 15طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول

(%11.11) 2(%88.89) 16پژوهش در آموزش
(%5.56) 1(%94.44) 17مهارت های ارتباطی اثر بخش

با توجه به جدول 2سابقه حضور اساتید در اصول و مبانی یاددهی_یادگیری با 44.44%از سایر کارگاه ها بیشتر است .

3-جداول توصیفی نیازسنجی اساتید )عناوین پژوهشی(

too littlea littlemiddle - bipasokha lotvery much
(%16.67) 3(%11.11) 2(%38.89) 7(%22.22) 4(%11.11) 2میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی
(%22.22) 4(%33.33) 6(%38.89) 7(%0) 0(%5.56) 1میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته

جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، 
موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)

0 (0%)0 (0%)8 (44.44%)3 (16.67%)7 (38.89%)

SPSS (%44.44) 8(%5.56) 1(%11.11) 2(%27.78) 5(%11.11) 2میزان نیاز به کارگاه مقدماتی
SPSS (%38.89) 7(%22.22) 4(%16.67) 3(%11.11) 2(%11.11) 2پیشرفته

(%0) 0(%5.56) 1(%83.33) 15(%5.56) 1(%5.56) 1اصول رویکرد تحقیق کیفی
(%22.22) 4(%33.33) 6(%33.33) 6(%11.11) 2(%0) 0اصول نگارش علمی به زبان فارسی
(%44.44) 8(%27.78) 5(%16.67) 3(%11.11) 2(%0) 0اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

End Note1 (5.56%)0 (0%)8 (44.44%)6 (33.33%)3 (16.67%)
Reference Manager1 (5.56%)0 (0%)8 (44.44%)4 (22.22%)5 (27.78%)
   Zotero (%33.33) 6(%27.78) 5(%27.78) 5(%5.56) 1(%5.56) 1پژوهشیار و

(%27.78) 5(%22.22) 4(%44.44) 8(%5.56) 1(%0) 0اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی
(%33.33) 6(%22.22) 4(%38.89) 7(%0) 0(%5.56) 1چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟
)EBM((%27.78) 5(%5.56) 1(%44.44) 8(%22.22) 4(%0) 0پزشکی مبتنی بر شواهد
(%27.78) 5(%38.89) 7(%27.78) 5(%5.56) 1(%0) 0مرور سیستماتیک و متا آنالیز

(%27.78) 5(%5.56) 1(%50) 9(%11.11) 2(%5.56) 1آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی
(%27.78) 5(%27.78) 5(%33.33) 6(%5.56) 1(%5.56) 1ترجمان دانش

(%38.89) 7(%38.89) 7(%11.11) 2(%5.56) 1(%5.56) 1داوری و نقد مقاالت علمی
(%22.22) 4(%16.67) 3(%38.89) 7(%11.11) 2(%11.11) 2اخالق در پژوهش و انتشار علمی

با توجه به جدول 3 میزان نیاز اساتید به کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی  با 77.78% وبعد از آن کارگاه  اصول نگارش علمی به زبان 
انگلیسی با 72.22% و مرور سیستماتیک ومتاآنالیز با66.67% قرار دارد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

4-جداول توصیفی سابقه حضور اساتید در کارگاه )عناوین پژوهشی(

 no - bipasokhyes

(%77.78) 14(%22.22) 4میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی
(%50) 9(%50) 9میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته

(%33.33) 6(%66.67) 12جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)
SPSS(%27.78) 5(%72.22) 13مقدماتی
SPSS (%16.67) 3(%83.33) 15پیشرفته

(%11.11) 2(%88.89) 16اصول رویکرد تحقیق کیفی
(%16.67) 3(%83.33) 15اصول نگارش علمی به زبان فارسی
(%16.67) 3(%83.33) 15اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

End Note15 (83.33%)3 (16.67%)
Reference Manager12 (66.67%)6 (33.33%)
   Zotero (%0) 0(%100) 18پژوهشیار و

(%16.67) 3(%83.33) 15اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی
(%33.33) 6(%66.67) 12چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟

)EBM( (%11.11) 2(%88.89) 16پزشکی مبتنی بر شواهد
(%16.67) 3(%83.33) 15مرور سیستماتیک و متا آنالیز

(%5.56) 1(%94.44) 17آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی
(%5.56) 1(%94.44) 17ترجمان دانش

(%22.22) 4(%77.78) 14داوری و نقد مقاالت علمی
(%22.22) 4(%77.78) 14اخالق در پژوهش و انتشار علمی

با توجه به جدول 4 سابقه حضور اساتید در کارگاه روش تحقیق مقدماتی با 77.78% از همه کارگا ه ها بیشتر است .

5-جداول توصیفی نیازسنجی دانشجویان )عناوین پژوهشی(

 too littlea littlemiddle - no replya lotvery much

(%32.53) 27(%28.92) 24(%21.69) 18(%9.64) 8(%7.23) 6میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی
(%34.94) 29(%33.73) 28(%20.48) 17(%7.23) 6(%3.61) 3میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته

(%24.1) 20(%25.3) 21(%39.76) 33(%7.23) 6(%3.61) 3جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه های اطالعاتی، موتورهای جستجو و...)
SPSS(%31.33) 26(%24.1) 20(%20.48) 17(%6.02) 5(%18.07) 15میزان نیاز به کارگاه مقدماتی

SPSS (%31.33) 26(%22.89) 19(%25.3) 21(%3.61) 3(%16.87) 14پیشرفته
(%22.89) 19(%19.28) 16(%40.96) 34(%4.82) 4(%12.05) 10اصول رویکرد تحقیق کیفی

(%19.28) 16(%36.14) 30(%25.3) 21(%8.43) 7(%10.84) 9اصول نگارش علمی به زبان فارسی
(%32.53) 27(%30.12) 25(%22.89) 19(%4.82) 4(%9.64) 8اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

End Note16 (19.28%)6 (7.23%)14 (16.87%)20 (24.1%)27 (32.53%)
Reference Manager15 (18.07%)5 (6.02%)14 (16.87%)23 (27.71%)26 (31.33%)
   Zotero (%31.33) 26(%30.12) 25(%14.46) 12(%8.43) 7(%15.66) 13پژوهشیار و

(%33.73) 28(%33.73) 28(%16.87) 14(%6.02) 5(%9.64) 8اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی
(%44.58) 37(%27.71) 23(%9.64) 8(%7.23) 6(%10.84) 9چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟

)EBM( (%27.71) 23(%27.71) 23(%21.69) 18(%12.05) 10(%10.84) 9پزشکی مبتنی بر شواهد
(%25.3) 21(%34.94) 29(%19.28) 16(%9.64) 8(%10.84) 9مرور سیستماتیک و متا آنالیز

(%26.51) 22(%32.53) 27(%22.89) 19(%10.84) 9(%7.23) 6آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی
(%28.92) 24(%27.71) 23(%22.89) 19(%9.64) 8(%10.84) 9ترجمان دانش

(%25.3) 21(%31.33) 26(%22.89) 19(%8.43) 7(%12.05) 10داوری و نقد مقاالت علمی
(%24.1) 20(%24.1) 20(%28.92) 24(%13.25) 11(%9.64) 8اخالق در پژوهش و انتشار علمی

با توجه به جدول 5 که از نیازسنجی کارگاه ها از دانشجویان تهیه گردیده است ،بیشترین نیاز در کارگاه چگونه مقاله ی خود را 
منتشر کنیم با 72.29% می باشد و بعد از آن کارگاه  روش تحقیق پیشرفته و کارگاه اصول نگارش مقاالت علمی-پژوهشی قرار دارند.



12

 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

6-جداول توصیفی سابقه حضور دانشجویان در کارگاه )عناوین پژوهشی(

 no - no replyyes

(%27.71) 23(%72.29) 60میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی

(%6.02) 5(%93.98) 78میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته

(%32.53) 27(%67.47) 56جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)

SPSS(%1.2) 1(%98.8) 82مقدماتی

SPSS (%2.41) 2(%97.59) 81پیشرفته

(%2.41) 2(%97.59) 81اصول رویکرد تحقیق کیفی

(%3.61) 3(%96.39) 80اصول نگارش علمی به زبان فارسی

(%2.41) 2(%97.59) 81اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

End Note81 (97.59%)2 (2.41%)

Reference Manager81 (97.59%)2 (2.41%)

   Zotero (%1.2) 1(%98.8) 82پژوهشیار و

(%6.02) 5(%93.98) 78اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی

(%3.61) 3(%96.39) 80چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟

)EBM( (%7.23) 6(%92.77) 77پزشکی مبتنی بر شواهد

(%6.02) 5(%93.98) 78مرور سیستماتیک و متا آنالیز

(%3.61) 3(%96.39) 80آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی

(%3.61) 3(%96.39) 80ترجمان دانش

(%3.61) 3(%96.39) 80داوری و نقد مقاالت علمی

(%4.82) 4(%95.18) 79اخالق در پژوهش و انتشار علمی

با توجه به جدول 6 حاصله در فوق سابقه حضور دانشجویان در کارگاه جستجوی اطالعات32.53% و روش تحقیق مقدماتی 
27.71% از سایر کارگاهها بیشتر است.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 5
 

 (%6.02) 5 (%93.98) 78 مرور سیستماتیک و متا آنالیز
 (%3.61) 3 (%96.39) 80 آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی

 (%3.61) 3 (%96.39) 80 ترجمان دانش
 (%3.61) 3 (%96.39) 80 داوري و نقد مقاالت علمی

 (%4.82) 4 (%95.18) 79 اخالق در پژوهش و انتشار علمی
 
 
 

 
 کارگاههاي آموزشینمودار فراوانی ابراز تمایل اساتید به برگزاري انواع -1
 کارگاهها در شرکت به نیاز و شرکت سابقه بین ارتباط بررسی جداول-7 
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 %72.22 رانی اثربخشناصول سخ 1
 %66.67 یادگیري مبتنی بر تیم 2
 %61.11 یادگیري_اصول و مبانی یاددهی 3
 %61.11 تدریس گروههاي کوچک 4
 %61.11 یادگیري مبتنی بر حل مسئله 5
 %61.11 بالینیآموزش  6
 %55.56 اصول طراحی راهنماي مطالعه 7
 %55.56 آشنایی با سبک هاي یادگیري 8
 %55.56 اصول و مبانی ارزیابی دانشجو 9

 %55.56 آزمون هاي کتبی 10
 %50.00 اصول و مبانی یادگیري الکترونیکی 11

12 
طراحی دوره هاي یادگیري الکترونیکی با استفاده از 

 %50.00 مودول
 %50.00 پژوهش در آموزش 13
 %50.00 مهارت هاي ارتباطی اثر  بخش 14
 %44.44 آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی 15
 %44.44 ارزیابی صالحیت هاي دانشجو 16

 1-نمودار فراوانی ابراز تمایل اساتید به برگزاری انواع کارگاههای آموزشی
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 7-جداول بررسی ارتباط بین سابقه شرکت و نیاز به شرکت در کارگاهها

%72.22اصول سخنرانی اثربخش1

%66.67یادگیری مبتنی بر تیم2

%61.11اصول و مبانی یاددهی_یادگیری3

%61.11تدریس گروههای کوچک4

%61.11یادگیری مبتنی بر حل مسئله5

%61.11آموزش بالینی6

%55.56اصول طراحی راهنمای مطالعه7

%55.56آشنایی با سبک های یادگیری8

%55.56اصول و مبانی ارزیابی دانشجو9

%55.56آزمون های کتبی10

%50.00اصول و مبانی یادگیری الکترونیکی11

%50.00طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول12

%50.00پژوهش در آموزش13

%50.00مهارت های ارتباطی اثر  بخش14

%44.44آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی15

%44.44ارزیابی صالحیت های دانشجو16

%44.44ارزیابی عملکرد دانشجو17

%38.89آشنایی با درس و طرح دوره18

%33.33نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی19

براساس آنچه از نمودار و جدول 7 مشخص است ، در برگزاری اصول سخنرانی اثر بخش با 72.22% میزان تمایل افراد  بیشتر 
از سایر گروه ها می باشد. بعد از آن: یادگیری مبتنی بر تیم66.67% ، اصول و مبانی یاددهی-یادگیری61.11% ، تدریس گروههای 

کوچک61.11% ، یادگیری مبتنی بر حل مسئله61.11 % ، آموزش بالینی61.11% در رده های بعدی قرار گرفته اند.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
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 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 6
 

 
 
 
 

 
 

 
 نمودار فراوانی نظر منفی به برگزاري انواع کارگاههاي آموزشی-2
 جدول فراوانی نظر منفی به برگزاري انواع کارگاههاي آموزشی -8

 %33.33 نحوه نوشتن اهداف یادگیري در آموزش پزشکی 1
 %27.78 آشنایی با درس و طرح دوره 2
 %27.78 ارزیابی عملکرد دانشجو 3
 %22.22 یادگیري_اصول و مبانی یاددهی 4
 %22.22 آموزش بالینی 5
 %22.22 آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی 6
 %22.22 آزمون هاي کتبی 7
 %22.22 ارزیابی صالحیت هاي دانشجو 8
 %22.22 اصول و مبانی یادگیري الکترونیکی 9

 %22.22 استفاده از مودولطراحی دوره هاي یادگیري الکترونیکی با  10
 %16.67 اصول سخرانی اثربخش 11
 %16.67 یادگیري مبتنی بر حل مسئله 12
 %16.67 اصول طراحی راهنماي مطالعه 13
 %16.67 پژوهش در آموزش 14
 %16.67 مهارت هاي ارتباطی اثر  بخش 15
 %11.11 تدریس گروههاي کوچک 16
 %11.11 یادگیري مبتنی بر تیم 17
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 %44.44 ارزیابی عملکرد دانشجو 17
 %38.89 آشنایی با درس و طرح دوره 18
 %33.33 آموزش پزشکینحوه نوشتن اهداف یادگیري در  19

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2-نمودار فراوانی نظر منفی به برگزاری انواع کارگاههای آموزشی

8- جدول فراوانی نظر منفی به برگزاری انواع کارگاههای آموزشی

%33.33نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی1

%27.78آشنایی با درس و طرح دوره2

%27.78ارزیابی عملکرد دانشجو3

%22.22اصول و مبانی یاددهی_یادگیری4

%22.22آموزش بالینی5

%22.22آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی6

%22.22آزمون های کتبی7

%22.22ارزیابی صالحیت های دانشجو8

%22.22اصول و مبانی یادگیری الکترونیکی9

%22.22طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول10

%16.67اصول سخرانی اثربخش11

%16.67یادگیری مبتنی بر حل مسئله12

%16.67اصول طراحی راهنمای مطالعه13

%16.67پژوهش در آموزش14

%16.67مهارت های ارتباطی اثر  بخش15

%11.11تدریس گروههای کوچک16

%11.11یادگیری مبتنی بر تیم17

%11.11آشنایی با سبک های یادگیری18

%11.11اصول و مبانی ارزیابی دانشجو19

براساس نتایج به دست آمده ، نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی با 33.33%از سایر گرو ه ها بیشتر است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 7
 

 %11.11 آشنایی با سبک هاي یادگیري 18
 %11.11 اصول و مبانی ارزیابی دانشجو 19

%از سایر گرو ه ها 33.33با  نحوه نوشتن اهداف یادگیري در آموزش پزشکی براساس نتایج به دست آمده ،
 بیشتر است.

 
 را داشتند.« عدم تقاضابیشترین متقاضی و در عین حال کمترین »نموار فراوانی کارگاههاي آموزشی که -3

 را داشتند.« بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین عدم تقاضا»جدول فراوانی کارگاههاي آموزشی که  -9
 %55.56 رانی اثربخشناصول سخ 1
 %55.56 یادگیري مبتنی بر تیم 2
 %50.00 تدریس گروههاي کوچک 3
 %44.44 یادگیري مبتنی بر حل مسئله 4
 %44.44 سبک هاي یادگیريآشنایی با  5
 %44.44 اصول و مبانی ارزیابی دانشجو 6
 %38.89 یادگیري_اصول و مبانی یاددهی 7
 %38.89 آموزش بالینی 8
 %38.89 اصول طراحی راهنماي مطالعه 9

 %33.33 آزمون هاي کتبی 10
 %33.33 پژوهش در آموزش 11
 %33.33 مهارت هاي ارتباطی اثر  بخش 12
 %27.78 و مبانی یادگیري الکترونیکی اصول 13
 %27.78 طراحی دوره هاي یادگیري الکترونیکی با استفاده از مودول 14
 %22.22 آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی 15
 %22.22 ارزیابی صالحیت هاي دانشجو 16
 %16.67 ارزیابی عملکرد دانشجو 17
 %11.11 آشنایی با درس و طرح دوره 18
 %0.00 نحوه نوشتن اهداف یادگیري در آموزش پزشکی 19
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3-نموار فراوانی کارگاههای آموزشی که »بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین عدم تقاضا« را داشتند.

9- جدول فراوانی کارگاههای آموزشی که »بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین عدم تقاضا« را داشتند.

%55.56اصول سخنرانی اثربخش1

%55.56یادگیری مبتنی بر تیم2

%50.00تدریس گروههای کوچک3

%44.44یادگیری مبتنی بر حل مسئله4

%44.44آشنایی با سبک های یادگیری5

%44.44اصول و مبانی ارزیابی دانشجو6

%38.89اصول و مبانی یاددهی_یادگیری7

%38.89آموزش بالینی8

%38.89اصول طراحی راهنمای مطالعه9

%33.33آزمون های کتبی10

%33.33پژوهش در آموزش11

%33.33مهارت های ارتباطی اثر  بخش12

%27.78اصول و مبانی یادگیری الکترونیکی13

%27.78طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول14

%22.22آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی15

%22.22ارزیابی صالحیت های دانشجو16

%16.67ارزیابی عملکرد دانشجو17

%11.11آشنایی با درس و طرح دوره18

%0.00نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی19

براساس آنچه از نمودار و جدول 9 مشخص است بیشترین تقاضا برای اصول سخنرانی اثر بخش با 55% و همراه  آن کارگاه یادگیری 
مبتی بر تیم آن هم با همان درصد مشخص شده می باشند.کمترین و بهتر است بگویم کارگاهی  که درصد تقاضایی در آن دیده نمی شود 

، کارگاه نحوه ی نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی می باشد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

10-الف(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

یاددهی_یادگیری 

اصول و مبانی یاددهی_یادگیری

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little00.0%0.0%0.0%450.0%100.0%22.2%

middle (or no answer)220.0%66.7%11.1%112.5%33.3%5.6%

a lot660.0%85.7%33.3%112.5%14.3%5.6%

very much220.0%50.0%11.1%225.0%50.0%11.1%

10-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

یاددهی_یادگیری 

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»00.0%450.0%422.2%

middle (or no answer)220.0%112.5%316.7%

«a lot» or «very much»880.0%337.5%1161.1%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 8
 

% و 55مشخص است بیشترین تقاضا براي اصول سخنرانی اثر بخش با  9 براساس آنچه از نمودار و جدول
همراه  آن کارگاه یادگیري مبتی بر تیم آن هم با همان درصد مشخص شده می باشند.کمترین و بهتر است 
بگویم کارگاهی  که درصد تقاضایی در آن دیده نمی شود ، کارگاه نحوه ي نوشتن اهداف یادگیري در 

 اشد.آموزش پزشکی می ب
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در الف(-11

  یادگیري_اصول و مبانی یاددهیکارگاه 
 یادگیري_اصول و مبانی یاددهی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

 درصد
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 4 50.0% 100.0% 22.2% 

middle )or no 
answer( 

2 20.0% 66.7% 11.1% 1 12.5% 33.3% 5.6% 

a lot 6 60.0% 85.7% 33.3% 1 12.5% 14.3% 5.6% 
very much 2 20.0% 50.0% 11.1% 2 25.0% 50.0% 11.1% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند ( ب-11

  یادگیري_اصول و مبانی یاددهیدر کارگاه 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 4 50.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 2 20.0% 1 12.5% 3 16.7% 

"a lot" or "very 
much" 

8 80.0% 3 37.5% 11 61.1% 
 

 

0/0% 

50% 

%22/2 %20/0 
%12/5 %16/7 

80/0% 

37/5% 

%61/1 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

و مبانی  کارگاه اصول  در  اند  نداشته  و کسانی که در کالس حضور  اند  قباًل در کالس حضور داشته  افرادی که  نیاز  4-نمودار میزان 

یاددهی_یادگیری 

با توجه به نمودار وجدول های باال در کارگاه اصول و مبانی یاد دهی-یادگیری، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه بوده اند، 
میزان نیاز به کارگاه باال است و در افرادی که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

تدریس  کارگاه  در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  و کسانی  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  11-الف( جدول 

گروههای کوچک

تدریس گروههای کوچک

 no (or no answer)yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little18.3%50.0%5.6%116.7%50.0%5.6%

middle (or no answer)325.0%60.0%16.7%233.3%40.0%11.1%

a lot650.0%75.0%33.3%233.3%25.0%11.1%

very much216.7%66.7%11.1%116.7%33.3%5.6%

تدریس  کارگاه  در  اند  نداشته  کالس حضور  در  که  کسانی  و  اند  داشته  کالس حضور  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  جدول  11-ب( 

گروههای کوچک

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»18.3%116.7%211.1%

middle (or no answer)325.0%233.3%527.8%

»a lot» or »very much»866.7%350.0%1161.1%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 9
 

اصول و نمودار میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -4
  یادگیري_یاددهیمبانی 

رادي که بدون سابقه حضور در کارگاه اف، یادگیري-در کارگاه اصول و مبانی یاد دهیتوجه به نمودار وجدول هاي باال  با
 میزان نیاز به کارگاه باال است و در افرادي که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد. ،بوده اند

 
الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -11

 تدریس گروههاي کوچک
 تدریس گروههاي کوچک

  no )or no answer( yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 1 8.3% 50.0% 5.6% 1 16.7% 50.0% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

3 25.0% 60.0% 16.7% 2 33.3% 40.0% 11.1% 

a lot 6 50.0% 75.0% 33.3% 2 33.3% 25.0% 11.1% 
very much 2 16.7% 66.7% 11.1% 1 16.7% 33.3% 5.6% 

 
تدریس جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -11

 گروههاي کوچک
 

 
 

 

 
 

افراد بدون سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 1 8.3% 1 16.7% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 3 25.0% 2 33.3% 5 27.8% 

"a lot" or "very 
much" 

8 66.7% 3 50.0% 11 61.1% 

%8/3 
%16/7 %11/1 

%25/0 
%33/3 %27/8 

%66/7 

%50/0 
%61/1 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

5-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه تدریس گروههای کوچک

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه تدریس گروه های کوچک، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم 
آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

اصول  کارگاه  در  اند  نداشته  کالس حضور  در  که  کسانی  و  اند  داشته  کالس حضور  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  12-الف( جدول 

سخنرانی  اثربخش

اصول سخنرانی  اثربخش

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little214.3%66.7%11.1%125.0%33.3%5.6%

middle (or no answer)214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

a lot750.0%77.8%38.9%250.0%22.2%11.1%

very much321.4%75.0%16.7%125.0%25.0%5.6%

اصول  کارگاه  در  اند  نداشته  کالس حضور  در  که  کسانی  و  اند  داشته  کالس حضور  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  12-ب(-جدول 

سخنرانی  اثربخش

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»214.3%125.0%316.7%

(middle (or no answer214.3%00.0%211.1%

«a lot» or «very much»1071.4%375.0%1372.2%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 11
 

 
اصول نمودار میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -6

 سخنرانی  اثربخش

هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داشته  ،اصول سخنرانی  اثربخشدر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 میزان نیاز به کارگاه باال است. اند و هم آنهایی که نداشته اند،

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -13
 یادگیري مبتنی بر حل مسئله

 یادگیري مبتنی بر حل مسئله
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 13.3% 66.7% 11.1% 1 33.3% 33.3% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

4 26.7% 100.0% 22.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 7 46.7% 87.5% 38.9% 1 33.3% 12.5% 5.6% 
very much 2 13.3% 66.7% 11.1% 1 33.3% 33.3% 5.6% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -13

 یادگیري مبتنی بر حل مسئله

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 13.3% 1 33.3% 3 16.7% 

middle (or no 
answer) 4 26.7% 0 0.0% 4 22.2% 

"a lot" or "very 
much" 

9 60.0% 2 66.7% 11 61.1% 
 
 

%14/3 
%25/0 

%16/7 %14/3 

%0/0 
%11/1 

%71/4 %75/5 %72/2 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

6-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول سخنرانی  اثربخش

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول سخنرانی  اثربخش، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و 
هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

اند در کارگاه یادگیری  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  13-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته 

مبتنی بر حل مسئله

یادگیری مبتنی بر حل مسئله

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little213.3%66.7%11.1%133.3%33.3%5.6%

middle (or no answer)426.7%100.0%22.2%00.0%0.0%0.0%

a lot746.7%87.5%38.9%133.3%12.5%5.6%

very much213.3%66.7%11.1%133.3%33.3%5.6%

یادگیری  کارگاه  در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  و کسانی  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  13-ب( جدول 

مبتنی بر حل مسئله

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»213.3%133.3%316.7%

middle (or no answer)426.7%00.0%422.2%

«a lot» or «very much»960.0%266.7%1161.1%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 12
 

 

یادگیري میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -7
 مبتنی بر حل مسئله

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را  یادگیري مبتنی بر حل مسئلهدر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -14
 یادگیري مبتنی بر تیم

 یادگیري مبتنی بر تیم
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

3 21.4% 75.0% 16.7% 1 25.0% 25.0% 5.6% 

a lot 7 50.0% 77.8% 38.9% 2 50.0% 22.2% 11.1% 
very much 2 14.3% 66.7% 11.1% 1 25.0% 33.3% 5.6% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -14

 یادگیري مبتنی بر تیم

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 14.3% 0 0.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 3 21.4% 1 25.0% 4 22.2% 

"a lot" or "very 
much" 

9 64.3% 3 75.0% 12 66.7% 
 
 

%13/3 

%33/3 

%16/7 

%26/7 

%0.0 

%22/2 

%60/0 
%66/7 %61/1 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

7-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه یادگیری مبتنی بر حل مسئله

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه یادگیری مبتنی بر حل مسئله ، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند 
و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

اند در کارگاه یادگیری  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  14-الف( جدول میزان نیاز 

مبتنی بر تیم

یادگیری مبتنی بر تیم

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

(middle (or no answer321.4%75.0%16.7%125.0%25.0%5.6%

a lot750.0%77.8%38.9%250.0%22.2%11.1%

very much214.3%66.7%11.1%125.0%33.3%5.6%

14-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»214.3%00.0%211.1%

middle (or no answer)321.4%125.0%422.2%

»a lot» or »very much»964.3%375.0%1266.7%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 13
 

 
یادگیري میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -8

 مبتنی بر تیم

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند  یادگیري مبتنی بر تیمدر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

حضور نداشته اند در کارگاه الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس -15
 آموزش بالینی

 آموزش بالینی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 7.1% 50.0% 5.6% 1 25.0% 50.0% 5.6% 
a little 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

3 21.4% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 5 35.7% 71.4% 27.8% 2 50.0% 28.6% 11.1% 
very much 3 21.4% 75.0% 16.7% 1 25.0% 25.0% 5.6% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -15

 آموزش بالینی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 3 21.4% 1 25.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 3 21.4% 0 0.0% 3 16.7% 

"a lot" or "very 
much" 

8 57.1% 3 75.0% 11 61.1% 
 
 

%14/3 
%0/0 

%11/1 

%21/4 %25/0 %22/2 

%64/3 
%75/0 %66.7 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

8-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم ، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم 
آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

15-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آموزش بالینی

آموزش بالینی

 no (or no answer) yes

درصد از درصد سطریدرصد ستونیتعداد
کل

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little17.1%50.0%5.6%125.0%50.0%5.6%

a little214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)321.4%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

a lot535.7%71.4%27.8%250.0%28.6%11.1%

very much321.4%75.0%16.7%125.0%25.0%5.6%

15-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آموزش بالینی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»321.4%125.0%422.2%

middle (or no answer)321.4%00.0%316.7%

»a lot» or »very much»857.1%375.0%1161.1%

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه آموزش بالینی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم آنهایی که 
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویاننداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 14
 

 
آموزش میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-9

 بالینی

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم آموزش بالینیدر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه الف( -16
 طراحی راهنماي مطالعه

 اصول طراحی راهنماي مطالعه
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 7.1% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

3 21.4% 60.0% 16.7% 2 50.0% 40.0% 11.1% 

a lot 6 42.9% 85.7% 33.3% 1 25.0% 14.3% 5.6% 
very much 2 14.3% 66.7% 11.1% 1 25.0% 33.3% 5.6% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -16

 مطالعهطراحی راهنماي 

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 3 21.4% 0 0.0% 3 16.7% 

middle (or no 
answer) 3 21.4% 2 50.0% 5 27.8% 

"a lot" or "very 
much" 

8 57.1% 2 50.0% 10 55.6% 
 

%21/4 
%25/0 %22/2 %21/4 

%0/0 

%16/7 

%57/1 

%75/5 

%61/1 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

9-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آموزش بالینی



22

 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

16-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول طراحی 

راهنمای مطالعه

اصول طراحی راهنمای مطالعه

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little17.1%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

a little214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)321.4%60.0%16.7%250.0%40.0%11.1%

a lot642.9%85.7%33.3%125.0%14.3%5.6%

very much214.3%66.7%11.1%125.0%33.3%5.6%

16-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول طراحی 

راهنمای مطالعه

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»321.4%00.0%316.7%

middle (or no answer)321.4%250.0%527.8%

»a lot» or »very much»857.1%250.0%1055.6%  گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 15
 

 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -11

 طراحی راهنماي مطالعه

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را  اصول طراحی راهنماي مطالعهدر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است. داشته اند و هم آنهایی که

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -17
 آشنایی با سبک هاي یادگیري

 آشنایی با سبک هاي یادگیري
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 25.0% 100.0% 5.6% 
a little 1 7.1% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

6 42.9% 100.0% 33.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 5 35.7% 71.4% 27.8% 2 50.0% 28.6% 11.1% 
very much 2 14.3% 66.7% 11.1% 1 25.0% 33.3% 5.6% 

 
آشنایی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -17

 با سبک هاي یادگیري

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 کارگاهحضور در 

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 1 7.1% 1 25.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 6 42.9% 0 0.0% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

7 50.0% 3 75.0% 10 55.6% 
 

%21/4 

%0/0 
%16/7 

%21/4 

%50/0 

%27/8 

%57/1 
%50/0 

%55/6 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

اند در کارگاه اصول طراحی  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  10-نمودار میزان نیاز 

راهنمای مطالعه

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول طراحی راهنمای مطالعه ، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و 
هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

17-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با 

سبک های یادگیری

آشنایی با سبک های یادگیری

  (no (or no answeryes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%125.0%100.0%5.6%

a little17.1%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)642.9%100.0%33.3%00.0%0.0%0.0%

a lot535.7%71.4%27.8%250.0%28.6%11.1%

very much214.3%66.7%11.1%125.0%33.3%5.6%

با  اند در کارگاه آشنایی  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  17-ب( جدول میزان نیاز 

سبک های یادگیری

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»17.1%125.0%211.1%

middle (or no answer)642.9%00.0%633.3%

»a lot» or »very much»750.0%375.0%1055.6%  گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 16
 

 

 
آشنایی با میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-11

 سبک هاي یادگیري
، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را آشنایی با سبک هاي یادگیريدر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است. داشته اند و هم آنهایی که
الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -18

 آشنایی با درس و طرح دوره
 آشنایی با درس و طرح دوره

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 14.3% 100.0% 5.6% 
a little 2 18.2% 50.0% 11.1% 2 28.6% 50.0% 11.1% 

middle )or no 
answer( 

4 36.4% 66.7% 22.2% 2 28.6% 33.3% 11.1% 

a lot 3 27.3% 75.0% 16.7% 1 14.3% 25.0% 5.6% 
very much 2 18.2% 66.7% 11.1% 1 14.3% 33.3% 5.6% 

 
آشنایی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -18

 با درس و طرح دوره

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 کارگاهحضور در 

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 18.2% 3 42.9% 5 27.8% 

middle (or no 
answer) 4 36.4% 2 28.6% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

5 45.5% 2 28.6% 7 38.9% 
 
 

%7/1 

%25/0 

%11/1 

%42/9 

%0/0 

%33/3 

%50/0 

%75/0 

%55/6 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

11-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با سبک های یادگیری

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه آشنایی با سبک های یادگیری، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند 
و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

18-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با 

درس و طرح دوره

آشنایی با درس و طرح دوره

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%114.3%100.0%5.6%

a little218.2%50.0%11.1%228.6%50.0%11.1%

middle (or no answer)436.4%66.7%22.2%228.6%33.3%11.1%

a lot327.3%75.0%16.7%114.3%25.0%5.6%

very much218.2%66.7%11.1%114.3%33.3%5.6%

18-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با درس 

و طرح دوره

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»218.2%342.9%527.8%

middle (or no answer)436.4%228.6%633.3%

«a lot» or «very much»545.5%228.6%738.9%
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 17
 

 
آشنایی با میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-12

 درس و طرح دوره
، افرادي که بدون سابقه حضور در کارگاه بوده آشنایی با درس و طرح دورهدر کارگاه  توجه به نمودار وجدول هاي باال  با

 کارگاه باال است و در افرادي که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.اند، میزان نیاز به 
الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در -19

 نحوه نوشتن اهداف یادگیري در آموزش پزشکیکارگاه 
 ادگیري در آموزش پزشکینحوه نوشتن اهداف ی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 2 28.6% 100.0% 11.1% 
a little 2 18.2% 50.0% 11.1% 2 28.6% 50.0% 11.1% 

middle )or no 
answer( 

4 36.4% 66.7% 22.2% 2 28.6% 33.3% 11.1% 

a lot 4 36.4% 80.0% 22.2% 1 14.3% 20.0% 5.6% 
very much 1 9.1% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در ب( -19

 یادگیري در آموزش پزشکینحوه نوشتن اهداف کارگاه 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 18.2% 4 57.1% 6 33.3% 

middle (or no 
answer) 4 36.4% 2 28.6% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

5 45.5% 1 14.3% 6 33.3% 
 

%18/2 

%42/9 

%27/8 

%36/4 
%28/6 

%33/3 

%45/5 

%28/6 

%38/9 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

12-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با درس و 

طرح دوره

با توجه به نمودار وجدول های باال  در کارگاه آشنایی با درس و طرح دوره، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه بوده اند، میزان 
نیاز به کارگاه باال است و در افرادی که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.



25

 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

19-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نحوه نوشتن 

اهداف یادگیری در آموزش پزشکی

نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%228.6%100.0%11.1%

a little218.2%50.0%11.1%228.6%50.0%11.1%

middle (or no answer)436.4%66.7%22.2%228.6%33.3%11.1%

a lot436.4%80.0%22.2%114.3%20.0%5.6%

very much19.1%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

19-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نحوه نوشتن 

اهداف یادگیری در آموزش پزشکی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»218.2%457.1%633.3%

middle (or no answer)436.4%228.6%633.3%

«a lot» or «very much»545.5%114.3%633.3%
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 18
 

 
نحوه میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -13

 اهداف یادگیري در آموزش پزشکی نوشتن

 
، افرادي که بدون سابقه  نحوه نوشتن اهداف یادگیري در آموزش پزشکیدر کارگاه  باالبا توجه به نمودار وجدول هاي 

حضور در کارگاه بوده اند، میزان نیاز به کارگاه باال است و در افرادي که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز 
 کمتر می باشد.

رگاه الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کا-21
 آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی

 آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 7.7% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 3 23.1% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

3 23.1% 50.0% 16.7% 3 60.0% 50.0% 16.7% 

a lot 3 23.1% 60.0% 16.7% 2 40.0% 40.0% 11.1% 
very much 3 23.1% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
آشنایی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -21

 با اصول نیاز سنجی آموزشی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 4 30.8% 0 0.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 3 23.1% 3 60.0% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

6 46.2% 2 40.0% 8 44.4% 
 

%18/2 

%57/1 

%33/3 %36/4 %28/6 %33/3 
%45/5 

%14/3 

%33/3 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

کارگاه نحوه نوشتن  اند در  و کسانی که در کالس حضور نداشته  اند  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  13-نمودار میزان 

اهداف یادگیری در آموزش پزشکی

با توجه به نمودار وجدول های باال در کارگاه نحوه نوشتن اهداف یادگیری در آموزش پزشکی ، افرادی که بدون سابقه حضور در 
کارگاه بوده اند، میزان نیاز به کارگاه باال است و در افرادی که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

20-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با 

اصول نیاز سنجی آموزشی

آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little17.7%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

a little323.1%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)323.1%50.0%16.7%360.0%50.0%16.7%

a lot323.1%60.0%16.7%240.0%40.0%11.1%

very much323.1%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

20-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با اصول 

نیاز سنجی آموزشی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»430.8%00.0%422.2%

middle (or no answer)323.1%360.0%633.3%

«a lot» or «very much»646.2%240.0%844.4%  گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 19
 

 
الف( نتایج نیاز سنجی آموزشی هیئت علمی که نمودارها و جداول مربوط به آن به تفکیک در ذیل آمده 

 است:
، هم افرادي که  آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشیدر کارگاه  جه به نمودارها و جدول هاي باال با تو

 سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
 

اصول الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -21
 مبانی ارزیابی دانشجوو 

 اصول و مبانی ارزیابی دانشجو
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 16.7% 100.0% 5.6% 
a little 1 8.3% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

4 33.3% 66.7% 22.2% 2 33.3% 33.3% 11.1% 

a lot 5 41.7% 62.5% 27.8% 3 50.0% 37.5% 16.7% 
very much 2 16.7% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -21

 و مبانی ارزیابی دانشجو

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 1 8.3% 1 16.7% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 4 33.3% 2 33.3% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

7 58.3% 3 50.0% 10 55.6% 
 

%30/8 

%0/0 

%22/2 %23/1 

%60/0 

%33/3 

%46/2 
%40/0 %44/4 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

14( نتایج نیاز سنجی آموزشی هیئت علمی که نمودارها و جداول مربوط به آن به تفکیک در ذیل آمده است:

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه آشنایی با اصول نیاز سنجی آموزشی ، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را 
داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

21-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

ارزیابی دانشجو

اصول و مبانی ارزیابی دانشجو

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%116.7%100.0%5.6%

a little18.3%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

(middle (or no answer433.3%66.7%22.2%233.3%33.3%11.1%

a lot541.7%62.5%27.8%350.0%37.5%16.7%

very much216.7%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

21-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

ارزیابی دانشجو

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»18.3%116.7%211.1%

(middle (or no answer433.3%233.3%633.3%

»a lot» or »very much»758.3%350.0%1055.6%  گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 21
 

 
اصول و میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -15

 مبانی ارزیابی دانشجو

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را اصول و مبانی ارزیابی دانشجودر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

 
ر کالس حضور نداشته اند در کارگاه الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که د-22

 آزمون هاي کتبی
 آزمون هاي کتبی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 18.2% 50.0% 11.1% 2 28.6% 50.0% 11.1% 

middle )or no 
answer( 

3 27.3% 75.0% 16.7% 1 14.3% 25.0% 5.6% 

a lot 4 36.4% 50.0% 22.2% 4 57.1% 50.0% 22.2% 
very much 2 18.2% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
آزمون جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -22

 هاي کتبی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 18.2% 2 28.6% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 3 27.3% 1 14.3% 4 22.2% 

"a lot" or "very 
much" 

6 54.5% 4 57.1% 10 55.6% 
 

%8/3 
%16/7 %11/1 

%33/3 %33/3 %33/3 

%58/3 
%50/0 

%55/6 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

15-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

ارزیابی دانشجو

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول و مبانی ارزیابی دانشجو، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته 
اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

22-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آزمون های کتبی

آزمون های کتبی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little218.2%50.0%11.1%228.6%50.0%11.1%

middle (or no answer)327.3%75.0%16.7%114.3%25.0%5.6%

a lot436.4%50.0%22.2%457.1%50.0%22.2%

very much218.2%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

22-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آزمون های کتبی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»218.2%228.6%422.2%

(middle (or no answer327.3%114.3%422.2%

»a lot» or »very much»654.5%457.1%1055.6%
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 21
 

 

 
آزمون میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-16

 هاي کتبی
، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و آزمون هاي کتبیدر کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
 

ارزیابی الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -23
 اي دانشجوصالحیت ه

 ارزیابی صالحیت هاي دانشجو
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

4 28.6% 66.7% 22.2% 2 50.0% 33.3% 11.1% 

a lot 3 21.4% 60.0% 16.7% 2 50.0% 40.0% 11.1% 
very much 3 21.4% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
ارزیابی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -23

 صالحیت هاي دانشجو

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 4 28.6% 0 0.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 4 28.6% 2 50.0% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

6 42.9% 2 50.0% 8 44.4% 

%18/2 
%28/6 %22/2 %27/3 

%14/3 
%22/2 

%54/5 %57/1 %55/6 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

16-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آزمون های کتبی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه آزمون های کتبی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم آنهایی 
که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

ارزیابی  کارگاه  در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  و کسانی  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  23-الف( جدول میزان 

صالحیت های دانشجو

ارزیابی صالحیت های دانشجو

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

a little214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)428.6%66.7%22.2%250.0%33.3%11.1%

a lot321.4%60.0%16.7%250.0%40.0%11.1%

very much321.4%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

ارزیابی  کارگاه  در  اند  نداشته  کالس حضور  در  که  کسانی  و  اند  داشته  کالس حضور  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  23-ب( جدول 

صالحیت های دانشجو

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»428.6%00.0%422.2%

middle (or no answer)428.6%250.0%633.3%

»a lot» or »very much»642.9%250.0%844.4%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 22
 

 
 

 
ارزیابی میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-17

 صالحیت هاي دانشجو
، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را  ارزیابی صالحیت هاي دانشجودر کارگاه  باال  با توجه به نمودارها و جدول هاي

 داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -24

 ارزیابی عملکرد دانشجو
 دانشجوارزیابی عملکرد 

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 3 21.4% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

4 28.6% 80.0% 22.2% 1 25.0% 20.0% 5.6% 

a lot 3 21.4% 50.0% 16.7% 3 75.0% 50.0% 16.7% 
very much 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

ارزیابی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -24
 عملکرد دانشجو

سابقه قبلی افراد بدون  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 5 35.7% 0 0.0% 5 27.8% 

middle (or no 
answer) 4 28.6% 1 25.0% 5 27.8% 

"a lot" or "very 
much" 

5 35.7% 3 75.0% 8 44.4% 
 

%28/6 

%0/0 

%22/2 
%28/6 

%50 

%33/3 

%42/9 %50 %44/4 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

17-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ارزیابی صالحیت 

های دانشجو

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه ارزیابی صالحیت های دانشجو ، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته 
اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

ارزیابی  کارگاه  در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  و کسانی  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  24-الف( جدول میزان 

عملکرد دانشجو

ارزیابی عملکرد دانشجو

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little321.4%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

a little214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)428.6%80.0%22.2%125.0%20.0%5.6%

a lot321.4%50.0%16.7%375.0%50.0%16.7%

very much214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

24-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ارزیابی عملکرد 

دانشجو

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»535.7%00.0%527.8%
middle (or no answer)428.6%125.0%527.8%
«a lot» or «very much»535.7%375.0%844.4%  گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 23
 

 
ارزیابی  میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار-18

 عملکرد دانشجو

در گروهی که بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه  ارزیابی عملکرد دانشجودر کارگاه  هاي باالبا توجه به نمودار وجدول 
میزان ادل است ولی در گروه دیگر که با سابقه قبلی حضور در کالس پاسخگو بود ه اند پاسخگو بوده اند میزان نیاز متع

 .  تمایل باال است
اصول الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -25

 و مبانی یادگیري الکترونیکی
 الکترونیکی اصول و مبانی یادگیري

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 2 12.5% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 12.5% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

5 31.3% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 3 18.8% 75.0% 16.7% 1 50.0% 25.0% 5.6% 
very much 4 25.0% 80.0% 22.2% 1 50.0% 20.0% 5.6% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -25

 الکترونیکیو مبانی یادگیري 

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 4 25.0% 0 0.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 5 31.3% 0 0.0% 5 27.8% 

"a lot" or "very 
much" 

7 43.8% 2 100.0% 9 50.0% 

%35/7 

%0/0 

%27/8 %28/6 
%25/0 %27/8 

%35/7 

%75/0 

%44/4 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

18-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ارزیابی عملکرد 

دانشجو

با توجه به نمودار وجدول های باال در کارگاه ارزیابی عملکرد دانشجو در گروهی که بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه پاسخگو 
بوده اند میزان نیاز متعادل است ولی در گروه دیگر که با سابقه قبلی حضور در کالس پاسخگو بود ه اند میزان تمایل باال است . 
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

25-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

یادگیری الکترونیکی

اصول و مبانی یادگیری الکترونیکی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little212.5%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

a little212.5%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)531.3%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

a lot318.8%75.0%16.7%150.0%25.0%5.6%

very much425.0%80.0%22.2%150.0%20.0%5.6%

25-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

یادگیری الکترونیکی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»425.0%00.0%422.2%

middle (or no answer)531.3%00.0%527.8%

«a lot» or «very much»743.8%2100.0%950.0%
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 24
 

 

 
اصول و میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-19

 مبانی یادگیري الکترونیکی
، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه اصول و مبانی یادگیري الکترونیکیدر کارگاه  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي

 هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.را داشته اند و 
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -26
 طراحی دوره هاي یادگیري الکترونیکی با استفاده از مودول

 استفاده از مودولطراحی دوره هاي یادگیري الکترونیکی با 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 6.7% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 3 20.0% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

5 33.3% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 4 26.7% 80.0% 22.2% 1 33.3% 20.0% 5.6% 
very much 2 13.3% 50.0% 11.1% 2 66.7% 50.0% 11.1% 

 
طراحی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -26

 الکترونیکی با استفاده از مودولدوره هاي یادگیري 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 4 26.7% 0 0.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 5 33.3% 0 0.0% 5 27.8% 

"a lot" or "very 
much" 

6 40.0% 3 100.0% 9 50.0% 
 

%25/0 

%0/0 

%22/2 
%31/3 

%0/0 

%27/8 

%43/8 

%100 

%50/0 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

19-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول و مبانی 

یادگیری الکترونیکی

را  کارگاه  در  حضور  سابقه  که  افرادی  هم  الکترونیکی،  یادگیری  مبانی  و  اصول  کارگاه  در  باال  های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

26-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه طراحی دوره 

های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول

طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little16.7%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

a little320.0%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)533.3%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

a lot426.7%80.0%22.2%133.3%20.0%5.6%

very much213.3%50.0%11.1%266.7%50.0%11.1%

26-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه طراحی دوره 

های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»426.7%00.0%422.2%

middle (or no answer)533.3%00.0%527.8%

«a lot» or «very much»640.0%3100.0%950.0%  گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 25
 

 
طراحی میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-21

 دوره هاي یادگیري الکترونیکی با استفاده از مودول

 
، هم افرادي استفاده از مودولطراحی دوره هاي یادگیري الکترونیکی با در کارگاه  باالبا توجه به نمودارها و جدول هاي 

 که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -27

 پژوهش در آموزش

 موزشپژوهش در آ
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 12.5% 66.7% 11.1% 1 50.0% 33.3% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

5 31.3% 83.3% 27.8% 1 50.0% 16.7% 5.6% 

a lot 5 31.3% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 4 25.0% 100.0% 22.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -27

 پژوهش در آموزش

افراد بدون سابقه قبلی  
 در کارگاهحضور 

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 12.5% 1 50.0% 3 16.7% 

middle (or no 
answer) 5 31.3% 1 50.0% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

9 56.3% 0 0.0% 9 50.0% 

%26/7 

%0/0 

%22/2 

%33/3 

%0/0 

%27/8 

%40/0 

%100 

%50/0 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

20-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه طراحی دوره های 

یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه طراحی دوره های یادگیری الکترونیکی با استفاده از مودول، هم افرادی که سابقه 
حضور در کارگاه را داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

27-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پژوهش در آموزش

پژوهش در آموزش

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little212.5%66.7%11.1%150.0%33.3%5.6%

middle (or no answer)531.3%83.3%27.8%150.0%16.7%5.6%

a lot531.3%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

very much425.0%100.0%22.2%00.0%0.0%0.0%

27-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پژوهش در آموزش

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»212.5%150.0%316.7%

middle (or no answer)531.3%150.0%633.3%

«a lot» or «very much»956.3%00.0%950.0%
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 26
 

 

 
پژوهش میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-21

 در آموزش
، افرادي که بدون سابقه حضور در کارگاه بوده اند، پژوهش در آموزشدر کارگاه توجه به نمودار وجدول هاي باال  با

 ي که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.میزان نیاز به کارگاه باال است و در افراد

مهارت الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -8
 هاي ارتباطی اثر بخش

 مهارت هاي ارتباطی اثر بخش
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 3 17.6% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

6 35.3% 100.0% 33.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 6 35.3% 100.0% 33.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 2 11.8% 66.7% 11.1% 1 100.0% 33.3% 5.6% 

 
مهارت جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -28

 هاي ارتباطی اثر بخش

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

قبلی افراد با سابقه 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 3 17.6% 0 0.0% 3 16.7% 

middle (or no 
answer) 6 35.3% 0 0.0% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

8 47.1% 1 100.0% 9 50.0% 
 

%12/5 

%50/0 

%16/7 

%31/3 

%50/0 

%33/3 

%56/3 

%0/0 

%50/0 

Never attended Attended Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

21-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پژوهش در آموزش

با توجه به نمودار وجدول های باال در کارگاه پژوهش در آموزش، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه بوده اند، میزان نیاز به 
کارگاه باال است و در افرادی که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

28-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مهارت های 

ارتباطی اثر بخش

مهارت های ارتباطی اثر بخش

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little317.6%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)635.3%100.0%33.3%00.0%0.0%0.0%

a lot635.3%100.0%33.3%00.0%0.0%0.0%

very much211.8%66.7%11.1%1100.0%33.3%5.6%

28-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مهارت های 

ارتباطی اثر بخش

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»317.6%00.0%316.7%

middle (or no answer)635.3%00.0%633.3%

«a lot» or «very much»847.1%1100.0%950.0%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 27
 

 
مهارت میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -22

 هاي ارتباطی اثر بخش

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را مهارت هاي ارتباطی اثر بخشدر کارگاه  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است. داشته اند و هم آنهایی که

ب( نتایج نیاز سنجی پژوهشی هیئت علمی که نمودارها و جداول مربوط به آن 
 به تفکیک در ذیل آمده است:

 پژوهشی –اساتید 

 
 نمودار فراوانی ابراز تمایل اساتید به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشی-23
 اساتید به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشیجدول  فراوانی ابراز تمایل -29

 %77.78 داوري و نقد مقاالت علمی 1

 %72.22 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی 2
 %66.67 مرور سیستماتیک و متا آنالیز 3
 SPSS 61.11%پیشرفته  4
5 Zotero یار وشپژوه  61.11% 
 %55.56 روش تحقیق پیشرفته 6
اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، جستجوي  7

 موتورهاي جستجو، مهارتهاي جستجو و...(
55.56% 
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مهارت های  کارگاه  در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  و کسانی  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  22-نمودار 

ارتباطی اثر بخش

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه مهارت های ارتباطی اثر بخش، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند 
و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
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ب( نتایج نیاز سنجی پژوهشی هیئت علمی که نمودارها و جداول مربوط به آن به تفکیک در ذیل 
آمده است:

اساتید – پژوهشی

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 27
 

 
مهارت میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -22

 هاي ارتباطی اثر بخش

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را مهارت هاي ارتباطی اثر بخشدر کارگاه  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است. داشته اند و هم آنهایی که

ب( نتایج نیاز سنجی پژوهشی هیئت علمی که نمودارها و جداول مربوط به آن 
 به تفکیک در ذیل آمده است:

 پژوهشی –اساتید 

 
 نمودار فراوانی ابراز تمایل اساتید به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشی-23
 اساتید به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشیجدول  فراوانی ابراز تمایل -29

 %77.78 داوري و نقد مقاالت علمی 1

 %72.22 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی 2
 %66.67 مرور سیستماتیک و متا آنالیز 3
 SPSS 61.11%پیشرفته  4
5 Zotero یار وشپژوه  61.11% 
 %55.56 روش تحقیق پیشرفته 6
اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، جستجوي  7

 موتورهاي جستجو، مهارتهاي جستجو و...(
55.56% 

%17/6 

%0/0 
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%35/3 
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23-نمودار فراوانی ابراز تمایل اساتید به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی

29-جدول  فراوانی ابراز تمایل اساتید به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی

%77.78داوری و نقد مقاالت علمی1

%72.22اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی2

%66.67مرور سیستماتیک و متا آنالیز3

4SPSS 61.11پیشرفته%

5Zotero 61.11پژوهشیار و%

%55.56روش تحقیق پیشرفته6

%55.56جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)7

%55.56اصول نگارش علمی به زبان فارسی8

%55.56چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟9

%55.56ترجمان دانش10

SPSS50.00% مقدماتی11

12End Note50.00%

13Reference Manager50.00%

%50.00اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی14

%38.89اخالق در پژوهش و انتشار علمی15

16(EBM)33.33پزشکی مبتنی بر شواهد%

%33.33آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی17

%27.78میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی18

%5.56اصول رویکرد تحقیق کیفی19

با توجه به جدول و نمودار  باال  ابراز تمایل اساتید به برگزاری کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی با77.78%و بعد از آن اصول نگارش 
علمی به زبان انگلیسی با72.22% از سایر کارگاه ها بیشتر می باشد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویانپـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 29
 

 
 پژوهشینمودار فراوانی نظر منفی اساتید به برگزاري انواع کارگاههاي -24
 جدول فراوانی نظر منفی اساتید به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشی-31

 SPSS 38.89%مقدماتی 1

 %33.33 کارگاه روش تحقیق مقدماتی 2

 SPSS 22.22%پیشرفته  3

4 (EBM)22.22 پزشکی مبتنی بر شواهد% 

 %22.22 اخالق در پژوهش و انتشار علمی 5

 %16.67 علم سنجیآشنایی با اصول وب سنجی و  6

 %11.11 اصول رویکرد تحقیق کیفی 7

 %11.11 اصول نگارش علمی به زبان فارسی 8

 %11.11 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی 9

10 Zotero یار وشپژوه  11.11% 

 %11.11 ترجمان دانش 11

 %11.11 داوري و نقد مقاالت علمی 12

 %5.56 پیشرفتهمیزان نیاز به کارگاه روش تحقیق  13

14 End Note 5.56% 

15 Reference Manager 5.56% 

 %5.56 پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی  16

 %5.56 چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟ 17

 %5.56 مرور سیستماتیک و متا آنالیز 18

جستجوي اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، موتورهاي  19
 جستجو و...( جستجو، مهارتهاي

0.00% 

روش تحقیق و بعد از آن % 37.79با spssمقدماتی کارگاه نظر منفی اساتید به برگزاري  باال  با توجه به جدول و نمودار
 %  از سایر کارگاه ها بیشتر می باشد.33.33با مقدماتی
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24-نمودار فراوانی نظر منفی اساتید به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی

30-جدول فراوانی نظر منفی اساتید به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی

1SPSS38.89مقدماتی%

%33.33کارگاه روش تحقیق مقدماتی2

3SPSS 22.22پیشرفته%

4  (EBM) 22.22پزشکی مبتنی بر شواهد%

%22.22اخالق در پژوهش و انتشار علمی5

%16.67آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی6

%11.11اصول رویکرد تحقیق کیفی7

%11.11اصول نگارش علمی به زبان فارسی8

%11.11اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی9

10Zotero 11.11پژوهشیار و%

%11.11ترجمان دانش11

%11.11داوری و نقد مقاالت علمی12

%5.56میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته13

14End Note5.56%

15Reference Manager5.56%

%5.56اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی16

%5.56چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟17

%5.56مرور سیستماتیک و متا آنالیز18

%0.00جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)19

مقدماتی  تحقیق  روش  آن  از  بعد  و  با%38.89   spss مقدماتی  کارگاه  برگزاری  به  اساتید  منفی  نظر  باال   نمودار  و  جدول  به  توجه  با 
با33.33%  از سایر کارگاه ها بیشتر می باشد.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

31-جدول  فراوانی کارگاههای پژوهشی که اساتید »بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین عدم تقاضا« را داشتند.

%66.67داوری و نقد مقاالت علمی1

%61.11اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی2

%61.11مرور سیستماتیک و متا آنالیز3

%55.56جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)4

%50.00میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته5

6Zotero 50.00پژوهشیار و%

%50.00چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟7

%44.44اصول نگارش علمی به زبان فارسی8

%44.44ترجمان دانش9

10End Note44.44%

11Reference Manager44.44%

%44.44اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی12

13SPSS 38.89پیشرفته%

%16.67اخالق در پژوهش و انتشار علمی14

%16.67آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی15

SPSS11.11% مقدماتی16

17)EBM( 11.11پزشکی مبتنی بر شواهد%

%5.56-میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی18

%5.56-اصول رویکرد تحقیق کیفی19

با توجه به جدول و نمودار 31 کارگاههای پژوهشی اساتید. کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی با66.67% از سایر کارگاه ها بیشتر می 
باشد و میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی و اصول رویکرد تحقیق کیفی با 5.56%- کمترین تقاضا را شامل می شوند.
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32-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه میزان نیاز به 

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%214.3%100.0%11.1%

a little00.0%0.0%0.0%428.6%100.0%22.2%

middle (or no answer)250.0%28.6%11.1%535.7%71.4%27.8%

a lot250.0%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

very much00.0%0.0%0.0%321.4%100.0%16.7%

32-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»00.0%642.9%633.3%

(middle (or no answer250.0%535.7%738.9%

«a lot» or «very much»250.0%321.4%527.8%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 31
 

افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور جدول میزان نیاز الف( -32
 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتینداشته اند در کارگاه 

 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 2 14.3% 100.0% 11.1% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 4 28.6% 100.0% 22.2% 

middle )or no 
answer( 

2 50.0% 28.6% 11.1% 5 35.7% 71.4% 27.8% 

a lot 2 50.0% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 0 0.0% 0.0% 0.0% 3 21.4% 100.0% 16.7% 

 
 جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاهب( -32

 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 6 42.9% 6 33.3% 

middle (or no 
answer) 2 50.0% 5 35.7% 7 38.9% 

"a lot" or "very 
much" 

2 50.0% 3 21.4% 5 27.8% 
 
 

 
نیاز به کارگاه  میزانمیزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -26

 روش تحقیق مقدماتی
، افرادي که بدون سابقه حضور در کارگاه بوده اند،  کارگاه روش تحقیق مقدماتیدر  باال با توجه به نمودار وجدول هاي

 میزان نیاز به کارگاه باال است و در افرادي که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.
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به  اند در کارگاه میزان نیاز  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  26-نمودار  میزان نیاز 

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

با توجه به نمودار وجدول های باال در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه بوده اند، میزان نیاز 
به کارگاه باال است و در افرادی که با سابقه حضور در کارگاه هستند این میزان نیاز کمتر می باشد.
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33-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه میزان نیاز به 

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%111.1%100.0%5.6%

a little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)222.2%28.6%11.1%555.6%71.4%27.8%

a lot555.6%83.3%27.8%111.1%16.7%5.6%

very much222.2%50.0%11.1%222.2%50.0%11.1%

33-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه میزان نیاز به 

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»00.0%111.1%15.6%

(middle (or no answer222.2%555.6%738.9%

»a lot» or »very much»777.8%333.3%1055.6%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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میزان الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -33
 نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته
 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 11.1% 100.0% 5.6% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

2 22.2% 28.6% 11.1% 5 55.6% 71.4% 27.8% 

a lot 5 55.6% 83.3% 27.8% 1 11.1% 16.7% 5.6% 
very much 2 22.2% 50.0% 11.1% 2 22.2% 50.0% 11.1% 

 
میزان جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -33

 نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 کارگاهحضور در 
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 1 11.1% 1 5.6% 

middle (or no 
answer) 2 22.2% 5 55.6% 7 38.9% 

"a lot" or "very 
much" 

7 77.8% 3 33.3% 10 55.6% 
 
 

 
میزان نیاز میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -27

 به کارگاه روش تحقیق پیشرفته

، هم افرادي که سابقه حضور روش تحقیق پیشرفته در کارگاه جه به نمودارها و جدول هاي باال با تو
 آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.در کارگاه را داشته اند و هم 

%0/0 
%11/1 %5/6 

%22/2 

%55/6 

%38/9 

%77/8 

%33/3 

%55/6 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

به  نیاز  اند در کارگاه میزان  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  27-نمودار میزان 

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه روش تحقیق پیشرفته، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم 
آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.



40

 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

34-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه جستجوی اطالعات

جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)650.0%75.0%33.3%233.3%25.0%11.1%

a lot216.7%66.7%11.1%116.7%33.3%5.6%

very much433.3%57.1%22.2%350.0%42.9%16.7%

34-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه جستجوی 

اطالعات

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»00.0%00.0%00.0%

middle (or no answer)650.0%233.3%844.4%

»a lot» or »very much»650.0%466.7%1055.6%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -34
 جستجوي اطالعات

 ..(جستجوي اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، موتورهاي جستجو، مهارتهاي جستجو و.
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

6 50.0% 75.0% 33.3% 2 33.3% 25.0% 11.1% 

a lot 2 16.7% 66.7% 11.1% 1 16.7% 33.3% 5.6% 
very much 4 33.3% 57.1% 22.2% 3 50.0% 42.9% 16.7% 

 
 جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاهب( -34

 جستجوي اطالعات

افراد بدون سابقه قبلی  
 کارگاه حضور در

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

middle (or no 
answer) 6 50.0% 2 33.3% 8 44.4% 

"a lot" or "very 
much" 

6 50.0% 4 66.7% 10 55.6% 
 

 
جستجوي میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-28

 اطالعات

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و جستجوي اطالعات در کارگاهباال  با توجه به نمودارها و جدول هاي
 ز به کارگاه باال است.هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیا

 

%0/0 %0/0 %0/0 

%50/0 

%33/3 
%44/4 

%50/0 

%66/7 
%55/6 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

کارگاه جستجوی  در  اند  نداشته  کالس حضور  در  که  کسانی  و  اند  داشته  کالس حضور  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  28-نمودار 

اطالعات

هم  و  اند  داشته  را  کارگاه  در  حضور  سابقه  که  افرادی  هم  اطالعات،  جستجوی  کارگاه  در  باال  های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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35-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مقدماتی  

SPSS

 SPSSمقدماتی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little17.7%50.0%5.6%120.0%50.0%5.6%

a little430.8%80.0%22.2%120.0%20.0%5.6%

middle (or no answer)17.7%50.0%5.6%120.0%50.0%5.6%

a lot17.7%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

very much646.2%75.0%33.3%240.0%25.0%11.1%

اند در کارگاه مقدماتی اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  35-ب( جدول میزان 

SPSS

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»538.5%240.0%738.9%

middle (or no answer)17.7%120.0%211.1%

»a lot» or »very much»753.8%240.0%950.0%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه الف( -35
 SPSSمقدماتی
 SPSSمقدماتی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد از 
 کل

too little 1 7.7% 50.0% 5.6% 1 20.0% 50.0% 5.6% 
a little 4 30.8% 80.0% 22.2% 1 20.0% 20.0% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

1 7.7% 50.0% 5.6% 1 20.0% 50.0% 5.6% 

a lot 1 7.7% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 6 46.2% 75.0% 33.3% 2 40.0% 25.0% 11.1% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -35

 SPSSمقدماتی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 5 38.5% 2 40.0% 7 38.9% 

middle (or no 
answer) 1 7.7% 1 20.0% 2 11.1% 

"a lot" or "very 
much" 

7 53.8% 2 40.0% 9 50.0% 
 
 

 
میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -29

 SPSSمقدماتی

سابقه حضور در کارگاه را داشته اند بدون  ، افرادي که SPSSمقدماتی در کارگاه باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 .میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است

%38/5 %40/0 %38/9 

%7/7 
%20/0 

%11/1 

%53/8 

%40/0 
%50/0 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

SPSS29-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مقدماتی

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه مقدماتیSPSS، افرادی که  بدون سابقه حضور در کارگاه را داشته اند میزان نیاز 
به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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SPSS 36-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پیشرفته

SPSS پیشرفته

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little16.7%50.0%5.6%133.3%50.0%5.6%

a little16.7%50.0%5.6%133.3%50.0%5.6%

middle (or no answer)320.0%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

a lot426.7%100.0%22.2%00.0%0.0%0.0%

very much640.0%85.7%33.3%133.3%14.3%5.6%

SPSS 36-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پیشرفته

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»213.3%266.7%422.2%

middle (or no answer)320.0%00.0%316.7%

»a lot» or »very much»1066.7%133.3%1161.1%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 35
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -36
 SPSSپیشرفته 

 SPSSپیشرفته 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 6.7% 50.0% 5.6% 1 33.3% 50.0% 5.6% 
a little 1 6.7% 50.0% 5.6% 1 33.3% 50.0% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

3 20.0% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 4 26.7% 100.0% 22.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 6 40.0% 85.7% 33.3% 1 33.3% 14.3% 5.6% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -36

 SPSSپیشرفته 

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 13.3% 2 66.7% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 3 20.0% 0 0.0% 3 16.7% 

"a lot" or "very 
much" 

10 66.7% 1 33.3% 11 61.1% 
 
 

 
پیشرفته میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -31

SPSS 
سابقه حضور در کارگاه را داشته اند بدون ، افرادي که SPSSپیشرفته  در کارگاه باال  با توجه به نمودارها و جدول هاي

 ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کمتر است. میزان نیاز به کارگاه باال است
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no (or no answer) yes Total
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SPSS 30-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پیشرفته

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه پیشرفته SPSS، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه را داشته اند میزان نیاز 
به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کمتر است.
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37-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول رویکرد 

تحقیق کیفی

اصول رویکرد تحقیق کیفی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little16.3%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

a little16.3%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)1381.3%86.7%72.2%2100.0%13.3%11.1%

a lot16.3%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

very much00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

37-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول رویکرد 

تحقیق کیفی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

«too little» or «a little»212.5%00.0%211.1%

middle (or no answer)1381.3%2100.0%1583.3%

«a lot» or «very much»16.3%00.0%15.6%
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اصول  حضور نداشته اند در کارگاهالف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس -37
 رویکرد تحقیق کیفی

 اصول رویکرد تحقیق کیفی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 6.3% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 1 6.3% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

13 81.3% 86.7% 72.2% 2 100.0% 13.3% 11.1% 

a lot 1 6.3% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -37

 رویکرد تحقیق کیفی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 12.5% 0 0.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 13 81.3% 2 100.0% 15 83.3% 

"a lot" or "very 
much" 

1 6.3% 0 0.0% 1 5.6% 
 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-31

 رویکرد تحقیق کیفی
سابقه حضور در کارگاه را  بدون ، افرادي کهاصول رویکرد تحقیق کیفی در کارگاه باالبا توجه به نمودارها و جدول هاي 

 داشته اند میزان نیاز به کارگاه کم است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
 

%12/5 
%0/0 

%11/1 

%81/3 
%100 

%83/3 

%6/3 %0/0 
%5/6 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

اند در کارگاه اصول رویکرد  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  31-نمودار میزان 

تحقیق کیفی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول رویکرد تحقیق کیفی، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه را داشته اند 
میزان نیاز به کارگاه کم است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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38-الف(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان فارسی

اصول نگارش علمی به زبان فارسی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little213.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)533.3%83.3%27.8%133.3%16.7%5.6%

a lot426.7%66.7%22.2%266.7%33.3%11.1%

very much426.7%100.0%22.2%00.0%0.0%0.0%

38-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان فارسی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»213.3%00.0%211.1%

(middle (or no answer533.3%133.3%633.3%

»a lot» or »very much»853.3%266.7%1055.6%
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اصول در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  الف(جدول میزان نیاز افرادي که قبالً-38
 نگارش علمی به زبان فارسی
 اصول نگارش علمی به زبان فارسی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 13.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

5 33.3% 83.3% 27.8% 1 33.3% 16.7% 5.6% 

a lot 4 26.7% 66.7% 22.2% 2 66.7% 33.3% 11.1% 
very much 4 26.7% 100.0% 22.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -38

 نگارش علمی به زبان فارسی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 13.3% 0 0.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 5 33.3% 1 33.3% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

8 53.3% 2 66.7% 10 55.6% 
 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -32

  نگارش علمی به زبان فارسی
، هم افرادي که سابقه حضور در اصول نگارش علمی به زبان فارسیدر کارگاه  باال  نمودارها و جدول هايبا توجه به 

 کارگاه را داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

%13/3 

%0/0 
%11/1 

%33/3 %33/3 %33/3 

%53/3 

%66/7 

%55/6 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

اند در کارگاه اصول نگارش  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  32-نمودار میزان نیاز 

علمی به زبان فارسی 

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه اصول نگارش علمی به زبان فارسی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته 
اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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39-الف(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان انگلیسی

اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little213.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)213.3%66.7%11.1%133.3%33.3%5.6%

a lot426.7%80.0%22.2%133.3%20.0%5.6%

very much746.7%87.5%38.9%133.3%12.5%5.6%

39-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان انگلیسی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»213.3%00.0%211.1%

middle (or no answer)213.3%133.3%316.7%

»a lot» or »very much»1173.3%266.7%1372.2%
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اصول الف(جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -39
 نگارش علمی به زبان انگلیسی
 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 13.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

2 13.3% 66.7% 11.1% 1 33.3% 33.3% 5.6% 

a lot 4 26.7% 80.0% 22.2% 1 33.3% 20.0% 5.6% 
very much 7 46.7% 87.5% 38.9% 1 33.3% 12.5% 5.6% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -39

 نگارش علمی به زبان انگلیسی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 13.3% 0 0.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 2 13.3% 1 33.3% 3 16.7% 

"a lot" or "very 
much" 

11 73.3% 2 66.7% 13 72.2% 
 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-33

 علمی به زبان انگلیسینگارش 
، هم افرادي که سابقه حضور در اصول نگارش علمی به زبان انگلیسیدر کارگاه  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 کارگاه را داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

%13/3 
%0/0 

%11/1 %13/3 

%33/3 

%16/7 

%73/3 
%66/7 

%72/2 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

اند در کارگاه اصول نگارش  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  33-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته 

علمی به زبان انگلیسی

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را 
داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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End Note 40-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

End Note

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%133.3%100.0%5.6%

a little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)640.0%75.0%33.3%266.7%25.0%11.1%

a lot640.0%100.0%33.3%00.0%0.0%0.0%

very much320.0%100.0%16.7%00.0%0.0%0.0%

End Note 40-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»00.0%133.3%15.6%

middle (or no answer)640.0%266.7%844.4%

»a lot» or »very much»960.0%00.0%950.0%
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جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه الف( -41

End Note 
End Note 

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 33.3% 100.0% 5.6% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

6 40.0% 75.0% 33.3% 2 66.7% 25.0% 11.1% 

a lot 6 40.0% 100.0% 33.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 3 20.0% 100.0% 16.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 Endجدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -41

Note 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 1 33.3% 1 5.6% 

middle (or no 
answer) 6 40.0% 2 66.7% 8 44.4% 

"a lot" or "very 
much" 

9 60.0% 0 0.0% 9 50.0% 
 

 
 Endمیزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-34

Note 
سابقه حضور در کارگاه را داشته اند بدون ، افرادي که End Note در کارگاهجه به نمودارها و جدول هاي باال با تو

 میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کمتر است.

%0/0 

%33/3 

%5/6 

%40/0 

%66/7 

%44/4 

%60/0 

%0/0 

%50/0 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

End Note 34-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

به  نیاز  میزان  اند  داشته  را  کارگاه  در  حضور  سابقه  بدون  که  افرادی   ،End Note کارگاه  در  باال  های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کمتر است.
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Reference Manager 41-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

Reference Manager

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%116.7%100.0%5.6%

a little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)541.7%62.5%27.8%350.0%37.5%16.7%

a lot325.0%75.0%16.7%116.7%25.0%5.6%

very much433.3%80.0%22.2%116.7%20.0%5.6%

Reference Manager 41-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»00.0%116.7%15.6%

middle (or no answer)541.7%350.0%844.4%

»a lot» or »very much»758.3%233.3%950.0%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 41
 

ه الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگا-41
Reference Manager 

Reference Manager 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 16.7% 100.0% 5.6% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

5 41.7% 62.5% 27.8% 3 50.0% 37.5% 16.7% 

a lot 3 25.0% 75.0% 16.7% 1 16.7% 25.0% 5.6% 
very much 4 33.3% 80.0% 22.2% 1 16.7% 20.0% 5.6% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -41

Reference Manager 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 1 16.7% 1 5.6% 

middle (or no 
answer) 5 41.7% 3 50.0% 8 44.4% 

"a lot" or "very 
much" 

7 58.3% 2 33.3% 9 50.0% 
 
 

 
میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -35

Reference Manager 
، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه  Reference Managerدر کارگاه وجه به نمودارها و جدول هاي باال با ت

 را داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
 

%0/0 

%16/7 
%5/6 
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%50/0 

%44/4 
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no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"
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60%

40%
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0%

Reference Manager 35-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه Reference Manager ، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم 
آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

 Zotero اند در کارگاه  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  42-الف( جدول میزان 

پژوهشیار

Zotero  پژوهشیار و

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little15.6%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

a little15.6%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)527.8%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

a lot527.8%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

very much633.3%100.0%33.3%00.0%0.0%0.0%

 Zotero کارگاه   در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  کسانی  و  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  42-ب(جدول 

پژوهشیار 

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»211.1%00.0%211.1%

middle (or no answer)527.8%00.0%527.8%

»a lot» or »very much»1161.1%00.0%1161.1%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 41
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -42
Zotero یارشپژوه 

Zotero یار وشپژوه  
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 5.6% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 1 5.6% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

5 27.8% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 5 27.8% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 6 33.3% 100.0% 33.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب(-42

Zotero یار شپژوه 

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 11.1% 0 0.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 5 27.8% 0 0.0% 5 27.8% 

"a lot" or "very 
much" 

11 61.1% 0 0.0% 11 61.1% 
 

 
میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-36

Zotero یارشپژوه 
سابقه حضور در کارگاه را داشته بدون ، افرادي که یارشپژوهو  Zoteroدر کارگاهوجه به نمودارها و جدول هاي باال با ت

 است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است. باالاند میزان نیاز به کارگاه 
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%0/0 

%61/1 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

36-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه Zotero پژوهشیار

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاهZotero و پژوهشیار، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه را داشته اند میزان 
نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

43-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

مقاالت علمی _پژوهشی

اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little00.0%0.0%0.0%133.3%100.0%5.6%

middle (or no answer)853.3%100.0%44.4%00.0%0.0%0.0%

a lot320.0%75.0%16.7%133.3%25.0%5.6%

very much426.7%80.0%22.2%133.3%20.0%5.6%

43-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

مقاالت علمی _پژوهشی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»00.0%133.3%15.6%

middle (or no answer)853.3%00.0%844.4%

»a lot» or »very much»746.7%266.7%950.0%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 42
 

اصول الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -43
 پژوهشی_نگارش مقاالت علمی 

 پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 33.3% 100.0% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

8 53.3% 100.0% 44.4% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 3 20.0% 75.0% 16.7% 1 33.3% 25.0% 5.6% 
very much 4 26.7% 80.0% 22.2% 1 33.3% 20.0% 5.6% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -43

 پژوهشی_نگارش مقاالت علمی 

افراد بدون سابقه قبلی  
 در کارگاهحضور 

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 1 33.3% 1 5.6% 

middle (or no 
answer) 8 53.3% 0 0.0% 8 44.4% 

"a lot" or "very 
much" 

7 46.7% 2 66.7% 9 50.0% 
 
 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -37

 پژوهشی_نگارش مقاالت علمی 
، هم افرادي که سابقه حضور در پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی در کارگاه  باالبا توجه به نمودارها و جدول هاي 

 آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.کارگاه را داشته اند و هم 
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37-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

مقاالت علمی _پژوهشی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را 
داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

44-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه چگونه مقاله 

خود را منتشر کنیم؟

چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%116.7%100.0%5.6%

a little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)325.0%42.9%16.7%466.7%57.1%22.2%

a lot433.3%100.0%22.2%00.0%0.0%0.0%

very much541.7%83.3%27.8%116.7%16.7%5.6%

44-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه چگونه مقاله 

خود را منتشر کنیم؟

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»00.0%116.7%15.6%

middle (or no answer)325.0%466.7%738.9%

»a lot» or »very much»975.0%116.7%1055.6%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 43
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -44
 چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟

 چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 16.7% 100.0% 5.6% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

3 25.0% 42.9% 16.7% 4 66.7% 57.1% 22.2% 

a lot 4 33.3% 100.0% 22.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 5 41.7% 83.3% 27.8% 1 16.7% 16.7% 5.6% 

 
چگونه جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -44

 مقاله خود را منتشر کنیم؟

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

سابقه قبلی افراد با 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 1 16.7% 1 5.6% 

middle (or no 
answer) 3 25.0% 4 66.7% 7 38.9% 

"a lot" or "very 
much" 

9 75.0% 1 16.7% 10 55.6% 
 
 

 
چگونه میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -38

 مقاله خود را منتشر کنیم؟
سابقه حضور در کارگاه بدون ، افرادي که چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟کارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 زان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.را داشته اند می
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38-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه چگونه مقاله 

خود را منتشر کنیم؟

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه را 
داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

اند در کارگاهپزشکی  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  45-الف( جدول میزان 

)EBM(مبتنی بر شواهد

(EBM)پزشکی مبتنی بر شواهد

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little318.8%75.0%16.7%150.0%25.0%5.6%

middle (or no answer)850.0%100.0%44.4%00.0%0.0%0.0%

a lot16.3%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

very much425.0%80.0%22.2%150.0%20.0%5.6%

45-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پزشکی مبتنی 

)EBM(بر شواهد

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»318.8%150.0%422.2%

middle (or no answer)850.0%00.0%844.4%

»a lot» or »very much»531.3%150.0%633.3%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در الف( -45
 )EBM(پزشکی مبتنی بر شواهدکارگاه

)EBM( شواهدپزشکی مبتنی بر   
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 3 18.8% 75.0% 16.7% 1 50.0% 25.0% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

8 50.0% 100.0% 44.4% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 1 6.3% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 4 25.0% 80.0% 22.2% 1 50.0% 20.0% 5.6% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -45

 )EBM(پزشکی مبتنی بر شواهد

قبلی افراد بدون سابقه  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 3 18.8% 1 50.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 8 50.0% 0 0.0% 8 44.4% 

"a lot" or "very 
much" 

5 31.3% 1 50.0% 6 33.3% 
 

 
پزشکی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -39

 )EBM(مبتنی بر شواهد
سابقه حضور در  بدون ، افرادي که)EBM(پزشکی مبتنی بر شواهدکارگاه در  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 کارگاه را داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل
 است.

%18/8 

%50/0 

%22/2 

%50/0 

%0/0 

%44/4 
%31/3 

%50/0 

%33/3 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

39-جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پزشکی مبتنی بر 

)EBM(شواهد

را  کارگاه  در  حضور  سابقه  بدون  که  افرادی   ،)EBM(شواهد بر  مبتنی  پزشکی  کارگاه  در  باال   های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
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مرور  کارگاه  در  اند  نداشته  کالس حضور  در  که  کسانی  و  اند  داشته  کالس حضور  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  جدول  46-الف( 

سیستماتیک و متا آنالیز

مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%00.0%0.0%0.0%

a little00.0%0.0%0.0%133.3%100.0%5.6%

middle (or no answer)320.0%60.0%16.7%266.7%40.0%11.1%

a lot746.7%100.0%38.9%00.0%0.0%0.0%

very much533.3%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

مرور  کارگاه  در  اند  نداشته  حضور  کالس  در  که  کسانی  و  اند  داشته  حضور  کالس  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  جدول  46-ب( 

سیستماتیک و متا آنالیز

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»00.0%133.3%15.6%

middle (or no answer)320.0%266.7%527.8%

»a lot» or »very much»1280.0%00.0%1266.7%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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مرور الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -46
 سیستماتیک و متا آنالیز
 مرور سیستماتیک و متا آنالیز

  no )or no answer(  Yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 33.3% 100.0% 5.6% 

middle )or no 
answer( 

3 20.0% 60.0% 16.7% 2 66.7% 40.0% 11.1% 

a lot 7 46.7% 100.0% 38.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 5 33.3% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
مرور جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -46

 سیستماتیک و متا آنالیز

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 0 0.0% 1 33.3% 1 5.6% 

middle (or no 
answer) 3 20.0% 2 66.7% 5 27.8% 

"a lot" or "very 
much" 

12 80.0% 0 0.0% 12 66.7% 
 
 

 
مرور میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -41

 سیستماتیک و متا آنالیز
سابقه حضور در کارگاه را  بدون  ، افرادي کهمرور سیستماتیک و متا آنالیزکارگاه در  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.

%0/0 
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%20/0 
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%27/8 

%80/0 

%0/0 
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no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

40-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مرور سیستماتیک 

و متا آنالیز

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز، افرادی که بدون  سابقه حضور در کارگاه را داشته 
اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

47-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با 

اصول وب سنجی و علم سنجی

آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little15.9%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

a little211.8%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)847.1%88.9%44.4%1100.0%11.1%5.6%

a lot15.9%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

very much529.4%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

با  اند در کارگاه آشنایی  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  47-ب( جدول میزان نیاز 

اصول وب سنجی و علم سنجی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»317.6%00.0%316.7%

middle (or no answer)847.1%1100.0%950.0%

»a lot» or »very much»635.3%00.0%633.3%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -47
 آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی

 آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی
  no )or no answer(  Yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 5.9% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 2 11.8% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

8 47.1% 88.9% 44.4% 1 100.0% 11.1% 5.6% 

a lot 1 5.9% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 5 29.4% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
آشنایی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -47

 با اصول وب سنجی و علم سنجی
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 3 17.6% 0 0.0% 3 16.7% 

middle (or no 
answer) 8 47.1% 1 100.0% 9 50.0% 

"a lot" or "very 
much" 

6 35.3% 0 0.0% 6 33.3% 
 
 

 
با  آشناییمیزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-41

 اصول وب سنجی و علم سنجی
سابقه حضور در کارگاه بدون ، افرادي که آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجیکارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 ت.را داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل اس
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%100 
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%35/3 

%0/0 
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no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

41-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با اصول 

وب سنجی و علم سنجی

در  حضور  سابقه  بدون  که  افرادی  سنجی،  علم  و  سنجی  وب  اصول  با  آشنایی  کارگاه  در  باال  های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
کارگاه را داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

48-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ترجمان دانش

ترجمان دانش

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%1100.0%100.0%5.6%

a little15.9%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)635.3%100.0%33.3%00.0%0.0%0.0%

a lot529.4%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

very much529.4%100.0%27.8%00.0%0.0%0.0%

48-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ترجمان دانش

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»15.9%1100.0%211.1%

middle (or no answer)635.3%00.0%633.3%

»a lot» or »very much»1058.8%00.0%1055.6%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -48
 ترجمان دانش

 ترجمان دانش
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 100.0% 100.0% 5.6% 
a little 1 5.9% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

6 35.3% 100.0% 33.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 5 29.4% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 5 29.4% 100.0% 27.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -48

 ترجمان دانش

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 1 5.9% 1 100.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 6 35.3% 0 0.0% 6 33.3% 

"a lot" or "very 
much" 

10 58.8% 0 0.0% 10 55.6% 
 

 

میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -42
 ترجمان دانش

سابقه حضور در کارگاه  بدون ، افرادي کهترجمان دانشکارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
را داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز 

 کم است.
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"a lot" or "very much"
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42-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ترجمان دانش

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه ترجمان دانش، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه را داشته اند میزان نیاز به 
کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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49-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه داوری و نقد 

مقاالت علمی

داوری و نقد مقاالت علمی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%125.0%100.0%5.6%

a little17.1%100.0%5.6%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)17.1%50.0%5.6%125.0%50.0%5.6%

a lot535.7%71.4%27.8%250.0%28.6%11.1%

very much750.0%100.0%38.9%00.0%0.0%0.0%

49-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه داوری و نقد 

مقاالت علمی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»17.1%125.0%211.1%

middle (or no answer)17.1%125.0%211.1%

»a lot» or »very much»1285.7%250.0%1477.8%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -49
 داوري و نقد مقاالت علمی

 داوري و نقد مقاالت علمی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 کل درصد از

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 1 25.0% 100.0% 5.6% 
a little 1 7.1% 100.0% 5.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

1 7.1% 50.0% 5.6% 1 25.0% 50.0% 5.6% 

a lot 5 35.7% 71.4% 27.8% 2 50.0% 28.6% 11.1% 
very much 7 50.0% 100.0% 38.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
داوري جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -49

 و نقد مقاالت علمی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 1 7.1% 1 25.0% 2 11.1% 

middle (or no 
answer) 1 7.1% 1 25.0% 2 11.1% 

"a lot" or "very 
much" 

12 85.7% 2 50.0% 14 77.8% 
 

 
داوري و میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -43

 نقد مقاالت علمی
، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داوري و نقد مقاالت علمیدر کارگاه  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

%7/1 

%25/0 

%11/1 %7/1 

%25/0 

%11/1 

%85/7 

%50/0 

%77/8 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

و نقد  کارگاه داوری  اند در  و کسانی که در کالس حضور نداشته  اند  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  43-نمودار  میزان 

مقاالت علمی

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و 
هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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50-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اخالق در 

پژوهش و انتشار علمی

اخالق در پژوهش و انتشار علمی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little00.0%0.0%0.0%250.0%100.0%11.1%

a little214.3%100.0%11.1%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)642.9%85.7%33.3%125.0%14.3%5.6%

a lot214.3%66.7%11.1%125.0%33.3%5.6%

very much428.6%100.0%22.2%00.0%0.0%0.0%

در  اخالق  کارگاه  در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  و کسانی  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  50-ب( جدول 

پژوهش و انتشار علمی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»214.3%250.0%422.2%

middle (or no answer)642.9%125.0%738.9%

»a lot» or »very much»642.9%125.0%738.9%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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س حضور نداشته اند در کارگاه الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کال-51
 اخالق در پژوهش و انتشار علمی

 اخالق در پژوهش و انتشار علمی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 0 0.0% 0.0% 0.0% 2 50.0% 100.0% 11.1% 
a little 2 14.3% 100.0% 11.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

6 42.9% 85.7% 33.3% 1 25.0% 14.3% 5.6% 

a lot 2 14.3% 66.7% 11.1% 1 25.0% 33.3% 5.6% 
very much 4 28.6% 100.0% 22.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
اخالق جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -51

 در پژوهش و انتشار علمی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 2 14.3% 2 50.0% 4 22.2% 

middle (or no 
answer) 6 42.9% 1 25.0% 7 38.9% 

"a lot" or "very 
much" 

6 42.9% 1 25.0% 7 38.9% 
 

 
اخالق در میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -44

 پژوهش و انتشار علمی

سابقه حضور در بدون ، افرادي که اخالق در پژوهش و انتشار علمیکارگاه در  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 کارگاه را داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.

%14/3 

%50/0 

%22/2 

%42/9 

%25/0 
%38/9 %42/9 

%25/0 

%38/9 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

44-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اخالق در پژوهش 

و انتشار علمی

را  کارگاه  در  حضور  سابقه  بدون  که  افرادی  علمی،  انتشار  و  پژوهش  در  اخالق  کارگاه  در  باال   های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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ج( نتایج نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان که نمودارها و جداول مربوط به آن به تفکیک در ذیل آمده است:

دانشجویان – پژوهشی

45-نمودار فراوانی ابراز تمایل دانشجویان به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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ان که نمودارها و جداول مربوط به آن ج( نتایج نیاز سنجی پژوهشی دانشجوی
 به تفکیک در ذیل آمده است:

 پژوهشی –دانشجویان 

 
 نمودار فراوانی ابراز تمایل دانشجویان به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشی-45
 جدول فراوانی ابراز تمایل دانشجویان به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشی-51

 %72.29 کنیم؟چگونه مقاله خود را منتشر  1

 %68.67 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته 2
 %67.47 پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی  3
 %62.65 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی 4
 %61.45 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی 5
6 Zotero یار وشپژوه  61.45% 
 %60.24 مرور سیستماتیک و متا آنالیز 7
8 Reference Manager 59.04% 
 %59.04 آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی 9

10 End Note 56.63% 
 %56.63 ترجمان دانش 11
 %56.63 داوري و نقد مقاالت علمی 12
 SPSS 55.42%مقدماتی 13
 %55.42 اصول نگارش علمی به زبان فارسی 14
15 )EBM(55.42 پزشکی مبتنی بر شواهد% 
 SPSS 54.22%پیشرفته  16
 %49.40 رهاي جستجو، مهارتهاي جستجو و..جستجوي اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، موتو 17
 %48.19 اخالق در پژوهش و انتشار علمی 18
 %42.17 اصول رویکرد تحقیق کیفی 19

 
گونه مقاله چدر تحلیل ابراز تمایل دانشجویان به برگزاري کارگاههاي پژوهشی ، کارگاه  باالبا توجه به نمودار و جدول 

  در بین نظر سنجی هاي انجام شده از دانشجویان تمایل به برگزاري کارگاه بیشتر است. خود را منتشر کنیم؟
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51-جدول فراوانی ابراز تمایل دانشجویان به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی

%72.29چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟1
%68.67میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته2
%67.47اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی3
%62.65اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی4
%61.45میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی5
6Zotero 61.45پژوهشیار و%
%60.24مرور سیستماتیک و متا آنالیز7
8Reference Manager59.04%
%59.04آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی9
10End Note56.63%
%56.63ترجمان دانش11
%56.63داوری و نقد مقاالت علمی12
SPSS55.42% مقدماتی13
%55.42اصول نگارش علمی به زبان فارسی14
15(EBM) 55.42پزشکی مبتنی بر شواهد%
SPSS54.22% پیشرفته16
%49.40جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و..17
%48.19اخالق در پژوهش و انتشار علمی18
%42.17اصول رویکرد تحقیق کیفی19

با توجه به نمودار و جدول باال در تحلیل ابراز تمایل دانشجویان به برگزاری کارگاههای پژوهشی ، کارگاه چگونه مقاله خود را 
منتشر کنیم؟ در بین نظر سنجی های انجام شده از دانشجویان تمایل به برگزاری کارگاه بیشتر است.
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 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان46-نمودار فراوانی نظر منفی دانشجویان به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی
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 نمودار فراوانی نظر منفی دانشجویان به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشی-46
 جدول فراوانی نظر منفی دانشجویان به برگزاري انواع کارگاههاي پژوهشی-52

1 End Note 26.51% 

 SPSS 24.10%مقدماتی 2

3 Reference Manager 24.10% 

4 Zotero یار وشپژوه  24.10% 

5 (EBM)22.89 پزشکی مبتنی بر شواهد% 

 %22.89 اخالق در پژوهش و انتشار علمی 6

 SPSS 20.48%پیشرفته  7

 %20.48 مرور سیستماتیک و متا آنالیز 8

 %20.48 ترجمان دانش 9

 %20.48 داوري و نقد مقاالت علمی 10

 %19.28 اصول نگارش علمی به زبان فارسی 11

 %18.07 چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟ 12

 %18.07 آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی 13

 %16.87 روش تحقیق مقدماتیمیزان نیاز به کارگاه  14

 %16.87 اصول رویکرد تحقیق کیفی 15

 %15.66 پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی  16

 %14.46 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی 17

 %10.84 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته 18

 %10.84 جستجو، مهارتهاي جستجو و...(جستجوي اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، موتورهاي  19

جمع آوري شده است،  نظر منفی دانشجویان به برگزاري کارگاههاي پژوهشی بر طبق  که ول باال براساس نمودار  جد
 %درصد بیشتر را شامل می شود.76.53با  end noteکارگاه 
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52-جدول فراوانی نظر منفی دانشجویان به برگزاری انواع کارگاههای پژوهشی

1End Note26.51%

SPSS24.10% مقدماتی2

3Reference Manager24.10%

4Zotero 24.10پژوهشیار و%

5(EBM) 22.89پزشکی مبتنی بر شواهد%

%22.89اخالق در پژوهش و انتشار علمی6

SPSS20.48% پیشرفته7

%20.48مرور سیستماتیک و متا آنالیز8

%20.48ترجمان دانش9

%20.48داوری و نقد مقاالت علمی10

%19.28اصول نگارش علمی به زبان فارسی11

%18.07چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟12

%18.07آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی13

%16.87میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی14

%16.87اصول رویکرد تحقیق کیفی15

%15.66اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی16

%14.46اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی17

%10.84میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته18

%10.84جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)19

 end کارگاه  است،  شده  آوری  جمع  پژوهشی  کارگاههای  به برگزاری  دانشجویان  منفی  نظر  طبق   بر  که  باال   جدول  نمودار   براساس 
note با 26.51%درصد بیشتر را شامل می شود.
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47-نمودار فراوانی کارگاههای پژوهشی که دانشجویان »بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین عدم تقاضا« را داشتند
 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان

 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 52
 

 
 را داشتند« و در عین حال کمترین عدم تقاضابیشترین متقاضی »ار فراوانی کارگاههاي پژوهشی که دانشجویان دنمو-47
 .را داشتند« بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین عدم تقاضا»فراوانی کارگاههاي پژوهشی که دانشجویان  جدول-53

 %57.83 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته 1

 %54.22 چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟ 2
 %51.81 پژوهشی_علمی اصول نگارش مقاالت  3
 %48.19 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی 4
 %44.58 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی 5
 %40.96 آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی 6
 %39.76 مرور سیستماتیک و متا آنالیز 7
 %38.55 جستجو، مهارتهاي جستجو و...(جستجوي اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، موتورهاي  8
9 Zotero 37.35 یار شپژوهو% 

 %36.14 ترجمان دانش 10
 %36.14 داوري و نقد مقاالت علمی 11
 %36.14 اصول نگارش علمی به زبان فارسی 12
13 Reference Manager 34.94% 
 SPSS 33.73%پیشرفته  14
 EBM( 32.53%(پزشکی مبتنی بر شواهد 15
 SPSS 31.33%مقدماتی 16
17 End Note 30.12% 
 %25.30 اصول رویکرد تحقیق کیفی 18
 %25.30 اخالق در پژوهش و انتشار علمی 19

 
بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین »که  بر طبق کارگاههاي پژوهشی که دانشجویان  جدول  باال و  براساس نمودار

بیشترین کارگاه را در   %57.73با  میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته، را داشتند جمع آوري شده است« عدم تقاضا
قرار  پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی و  چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟این ضمینه دارد و بعد از آن کارگاهاي  

  دارد.
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53-جدول فراوانی کارگاههای پژوهشی که دانشجویان »بیشترین متقاضی و در عین حال کمترین عدم تقاضا« را داشتند.

%57.83میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته1

%54.22چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟2

%51.81اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی3

%48.19اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی4

%44.58میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی5

%40.96آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی6

%39.76مرور سیستماتیک و متا آنالیز7

%38.55جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)8

9 Zotero 37.35پژوهشیار و%

%36.14ترجمان دانش10

%36.14داوری و نقد مقاالت علمی11

%36.14اصول نگارش علمی به زبان فارسی12

13Reference Manager34.94%

SPSS33.73% پیشرفته14

15(EBM) 32.53پزشکی مبتنی بر شواهد%

SPSS31.33% مقدماتی16

17End Note30.12%

%25.30اصول رویکرد تحقیق کیفی18

%25.30اخالق در پژوهش و انتشار علمی19

عدم  کمترین  حال  عین  در  و  متقاضی  »بیشترین  دانشجویان  که  پژوهشی  کارگاههای  طبق  بر  که   باال  جدول   و   نمودار  براساس 
تقاضا« را داشتند جمع آوری شده است، میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق پیشرفته با 57.83%  بیشترین کارگاه را در این ضمینه دارد 

و بعد از آن کارگاهای  چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟ و اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی قرار دارد.
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54-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه میزان نیاز به 

کارگاه روش تحقیق مقدماتی 

میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little46.7%66.7%4.8%28.7%33.3%2.4%

a little23.3%25.0%2.4%626.1%75.0%7.2%

middle (or no answer)915.0%50.0%10.8%939.1%50.0%10.8%

a lot2135.0%87.5%25.3%313.0%12.5%3.6%

very much2440.0%88.9%28.9%313.0%11.1%3.6%

54-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه میزان نیاز به 

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»610.0%834.8%1416.9%

middle (or no answer)915.0%939.1%1821.7%

»a lot» or »very much»4575.0%626.1%5161.4%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در -54
  تحقیق مقدماتی میزان نیاز به کارگاه روشکارگاه 

 
 

میزان جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -54
 نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی

افراد بدون سابقه قبلی  
 در کارگاه حضور

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 6 10.0% 8 34.8% 14 16.9% 

middle (or no 
answer) 9 15.0% 9 39.1% 18 21.7% 

"a lot" or "very 
much" 

45 75.0% 6 26.1% 51 61.4% 
 

 
میزان نیاز به میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -48

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی
سابقه حضور در کارگاه را داشته بدون ، افرادي که روش تحقیق مقدماتیکارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 است. یاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کماند میزان ن

%10/0 

%34/8 

%16/9 %15/0 

%39/1 

%21/7 

%75/0 

%26/1 

%61/4 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

 میزان نیاز به کارگاه روش تحقیق مقدماتی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 4 6.7% 66.7% 4.8% 2 8.7% 33.3% 2.4% 
a little 2 3.3% 25.0% 2.4% 6 26.1% 75.0% 7.2% 

middle )or no 
answer( 

9 15.0% 50.0% 10.8% 9 39.1% 50.0% 10.8% 

a lot 21 35.0% 87.5% 25.3% 3 13.0% 12.5% 3.6% 
very much 24 40.0% 88.9% 28.9% 3 13.0% 11.1% 3.6% 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

اند در کارگاه میزان نیاز به  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  48-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته 

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه روش تحقیق مقدماتی، افرادی که بدون سابقه حضور در کارگاه را داشته اند میزان 
نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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55-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه روش تحقیق پیشرفته

روش تحقیق پیشرفته

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little33.8%100.0%3.6%00.0%0.0%0.0%

a little56.4%83.3%6.0%120.0%16.7%1.2%

middle (or no answer)1417.9%82.4%16.9%360.0%17.6%3.6%

a lot2734.6%96.4%32.5%120.0%3.6%1.2%

very much2937.2%100.0%34.9%00.0%0.0%0.0%

55-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه روش تحقیق 

پیشرفته

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»810.3%120.0%910.8%

middle (or no answer)1417.9%360.0%1720.5%

»a lot» or »very much»5671.8%120.0%5768.7%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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روش الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -55
 تحقیق پیشرفته

 روش تحقیق پیشرفته
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 3 3.8% 100.0% 3.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 5 6.4% 83.3% 6.0% 1 20.0% 16.7% 1.2% 

middle )or no 
answer( 

14 17.9% 82.4% 16.9% 3 60.0% 17.6% 3.6% 

a lot 27 34.6% 96.4% 32.5% 1 20.0% 3.6% 1.2% 
very much 29 37.2% 100.0% 34.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
روش جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -55

 تحقیق پیشرفته

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

سابقه قبلی افراد با 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 8 10.3% 1 20.0% 9 10.8% 

middle (or no 
answer) 14 17.9% 3 60.0% 17 20.5% 

"a lot" or "very 
much" 

56 71.8% 1 20.0% 57 68.7% 
 

 
 

روش میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -49
 تحقیق پیشرفته

سابقه حضور در کارگاه را  بدون  ، افرادي که روش تحقیق پیشرفتهکارگاه در  جه به نمودارها و جدول هاي باال با تو
 داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.

%10/3 
%20/0 

%10/8 
%17/9 

%60/0 

%20/5 

%71/8 

%20/0 

%68/7 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

کارگاه روش تحقیق  اند در  و کسانی که در کالس حضور نداشته  اند  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  49-نمودار میزان 

پیشرفته

اند  داشته  را  کارگاه  در  حضور  سابقه  بدون   که  افرادی   ، پیشرفته  تحقیق  روش  کارگاه  در  باال   های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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56-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه جستجوی 

اطالعات

جستجوی اطالعات(آشنایی با پایگاه  های اطالعاتی، موتورهای جستجو، مهارتهای جستجو و...)

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little11.8%33.3%1.2%27.4%66.7%2.4%

a little23.6%33.3%2.4%414.8%66.7%4.8%

middle (or no answer)2137.5%63.6%25.3%1244.4%36.4%14.5%

a lot1526.8%71.4%18.1%622.2%28.6%7.2%

very much1730.4%85.0%20.5%311.1%15.0%3.6%

56-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه جستجوی 

اطالعات

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»35.4%622.2%910.8%

middle (or no answer)2137.5%1244.4%3339.8%

»a lot» or »very much»3257.1%933.3%4149.4%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -56
 اتجستجوي اطالع

 جستجوي اطالعات)آشنایی با پایگاه  هاي اطالعاتی، موتورهاي جستجو، مهارتهاي جستجو و...(
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 1 1.8% 33.3% 1.2% 2 7.4% 66.7% 2.4% 
a little 2 3.6% 33.3% 2.4% 4 14.8% 66.7% 4.8% 

middle )or no 
answer( 

21 37.5% 63.6% 25.3% 12 44.4% 36.4% 14.5% 

a lot 15 26.8% 71.4% 18.1% 6 22.2% 28.6% 7.2% 
very much 17 30.4% 85.0% 20.5% 3 11.1% 15.0% 3.6% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -56

 جستجوي اطالعات

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 3 5.4% 6 22.2% 9 10.8% 

middle (or no 
answer) 21 37.5% 12 44.4% 33 39.8% 

"a lot" or "very 
much" 

32 57.1% 9 33.3% 41 49.4% 
 

 
جستجوي میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -51

 اطالعات

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و جستجوي اطالعاتدر کارگاه  وجه به نمودارها و جدول هاي باال با ت
 هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.

 

%5/4 

%22/2 
%10/8 

%37/5 
%44/4 

%39/8 

%57/1 

%33/3 

%49/4 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

50-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه جستجوی اطالعات

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه جستجوی اطالعات، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و هم 
آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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SPSS57-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مقدماتی

SPSSمقدماتی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little1518.3%100.0%18.1%00.0%0.0%0.0%

a little56.1%100.0%6.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)1619.5%94.1%19.3%1100.0%5.9%1.2%

a lot2024.4%100.0%24.1%00.0%0.0%0.0%

very much2631.7%100.0%31.3%00.0%0.0%0.0%

SPSS57-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مقدماتی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»2024.4%00.0%2024.1%

(middle (or no answer1619.5%1100.0%1720.5%

»a lot» or »very much»4656.1%00.0%4655.4%
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -57
 SPSSمقدماتی
 SPSSمقدماتی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 15 18.3% 100.0% 18.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 5 6.1% 100.0% 6.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

16 19.5% 94.1% 19.3% 1 100.0% 5.9% 1.2% 

a lot 20 24.4% 100.0% 24.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 26 31.7% 100.0% 31.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -57

 SPSSمقدماتی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 20 24.4% 0 0.0% 20 24.1% 

middle (or no 
answer) 16 19.5% 1 100.0% 17 20.5% 

"a lot" or "very 
much" 

46 56.1% 0 0.0% 46 55.4% 
 

 
میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -51

 SPSSمقدماتی

داشته اند میزان نسابقه حضور در کارگاه را   ، افرادي کهSPSSمقدماتیکارگاه در  هاي باال  جه به نمودار و جدولبا تو
 نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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SPSS51-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مقدماتی

با توجه به نمودار و جدول های باال  در کارگاه مقدماتیSPSS، افرادی که  سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند میزان نیاز به کارگاه 
باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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SPSS 58-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پیشرفته

SPSS پیشرفته

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little1417.3%100.0%16.9%00.0%0.0%0.0%

a little33.7%100.0%3.6%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)1923.5%90.5%22.9%2100.0%9.5%2.4%

a lot1923.5%100.0%22.9%00.0%0.0%0.0%

very much2632.1%100.0%31.3%00.0%0.0%0.0%

SPSS 58-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پیشرفته  

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1721.0%00.0%1720.5%

middle (or no answer)1923.5%2100.0%2125.3%

»a lot» or »very much»4555.6%00.0%4554.2%
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داشته اند در کارگاه الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور ن-58
 SPSSپیشرفته 
 SPSSپیشرفته 

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 14 17.3% 100.0% 16.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 3 3.7% 100.0% 3.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

19 23.5% 90.5% 22.9% 2 100.0% 9.5% 2.4% 

a lot 19 23.5% 100.0% 22.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 26 32.1% 100.0% 31.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

   
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -58

 SPSSپیشرفته 

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 17 21.0% 0 0.0% 17 20.5% 

middle (or no 
answer) 19 23.5% 2 100.0% 21 25.3% 

"a lot" or "very 
much" 

45 55.6% 0 0.0% 45 54.2% 
 

 
پیشرفته میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار-52

SPSS 
اشته اند میزان ادي که سابقه حضور در کارگاه را ند، افرSPSSکارگاه پیشرفتهدر باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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SPSS 52-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پیشرفته

به  نیاز  میزان  اند  نداشته  را  کارگاه  در  حضور  سابقه  که  افرادی   ،SPSSپیشرفته کارگاه  در  باال  های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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59-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول رویکرد 

تحقیق کیفی

اصول رویکرد تحقیق کیفی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little1012.3%100.0%12.0%00.0%0.0%0.0%

a little44.9%100.0%4.8%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)3239.5%94.1%38.6%2100.0%5.9%2.4%

a lot1619.8%100.0%19.3%00.0%0.0%0.0%

very much1923.5%100.0%22.9%00.0%0.0%0.0%

59-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول رویکرد 

تحقیق کیفی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1417.3%00.0%1416.9%

middle (or no answer)3239.5%2100.0%3441.0%

»a lot» or »very much»3543.2%00.0%3542.2%
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اصول نداشته اند در کارگاه  الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور-59
 رویکرد تحقیق کیفی

 اصول رویکرد تحقیق کیفی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 10 12.3% 100.0% 12.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 4 4.9% 100.0% 4.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

32 39.5% 94.1% 38.6% 2 100.0% 5.9% 2.4% 

a lot 16 19.8% 100.0% 19.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 19 23.5% 100.0% 22.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -59

 رویکرد تحقیق کیفی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 14 17.3% 0 0.0% 14 16.9% 

middle (or no 
answer) 32 39.5% 2 100.0% 34 41.0% 

"a lot" or "very 
much" 

35 43.2% 0 0.0% 35 42.2% 
 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -53

 رویکرد تحقیق کیفی

داشته ن، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را اصول رویکرد تحقیق کیفیکارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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اند در کارگاه اصول رویکرد  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  53-نمودار میزان نیاز 

تحقیق کیفی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول رویکرد تحقیق کیفی، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند میزان 
نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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60-الف(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان فارسی

اصول نگارش علمی به زبان فارسی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little810.0%88.9%9.6%133.3%11.1%1.2%

a little67.5%85.7%7.2%133.3%14.3%1.2%

middle (or no answer)2126.3%100.0%25.3%00.0%0.0%0.0%

a lot3037.5%100.0%36.1%00.0%0.0%0.0%

very much1518.8%93.8%18.1%133.3%6.3%1.2%

60-ب(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان فارسی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1417.5%266.7%1619.3%

(middle (or no answer2126.3%00.0%2125.3%

»a lot» or »very much»4556.3%133.3%4655.4%
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اصول ر کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه الف(جدول میزان نیاز افرادي که قبالً د-61
 نگارش علمی به زبان فارسی
 اصول نگارش علمی به زبان فارسی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 8 10.0% 88.9% 9.6% 1 33.3% 11.1% 1.2% 
a little 6 7.5% 85.7% 7.2% 1 33.3% 14.3% 1.2% 

middle )or no 
answer( 

21 26.3% 100.0% 25.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 30 37.5% 100.0% 36.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 15 18.8% 93.8% 18.1% 1 33.3% 6.3% 1.2% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب(-61

 نگارش علمی به زبان فارسی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 14 17.5% 2 66.7% 16 19.3% 

middle (or no 
answer) 21 26.3% 0 0.0% 21 25.3% 

"a lot" or "very 
much" 

45 56.3% 1 33.3% 46 55.4% 
 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -54

 نگارش علمی به زبان فارسی

، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را اصول نگارش علمی به زبان فارسیکارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.ن
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54-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان فارسی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول نگارش علمی به زبان فارسی، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته 
اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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61-الف(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان انگلیسی

اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little78.6%87.5%8.4%150.0%12.5%1.2%

a little44.9%100.0%4.8%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)1923.5%100.0%22.9%00.0%0.0%0.0%

a lot2429.6%96.0%28.9%150.0%4.0%1.2%

very much2733.3%100.0%32.5%00.0%0.0%0.0%

61-ب(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان انگلیسی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1113.6%150.0%1214.5%

middle (or no answer)1923.5%00.0%1922.9%

»a lot» or »very much»5163.0%150.0%5262.7%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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اصول الف(جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -61
 نگارش علمی به زبان انگلیسی
 اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 7 8.6% 87.5% 8.4% 1 50.0% 12.5% 1.2% 
a little 4 4.9% 100.0% 4.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

19 23.5% 100.0% 22.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 24 29.6% 96.0% 28.9% 1 50.0% 4.0% 1.2% 
very much 27 33.3% 100.0% 32.5% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب(-61

 نگارش علمی به زبان انگلیسی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 11 13.6% 1 50.0% 12 14.5% 

middle (or no 
answer) 19 23.5% 0 0.0% 19 22.9% 

"a lot" or "very 
much" 

51 63.0% 1 50.0% 52 62.7% 
 

 
اصول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -55

 نگارش علمی به زبان انگلیسی

، افرادي که سابقه حضور در کارگاه اصول نگارش علمی به زبان انگلیسیکارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.نرا 

%13/6 

%50/0 

%14/5 
%23/5 

%0/0 

%22/9 

%63/0 

%50/0 

%62/7 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

55-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

علمی به زبان انگلیسی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اصول نگارش علمی به زبان انگلیسی، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته 
اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.



68

 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

End Note 62-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

End Note

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little1619.8%100.0%19.3%00.0%0.0%0.0%

a little56.2%83.3%6.0%150.0%16.7%1.2%

middle (or no answer)1316.0%92.9%15.7%150.0%7.1%1.2%

a lot2024.7%100.0%24.1%00.0%0.0%0.0%

very much2733.3%100.0%32.5%00.0%0.0%0.0%

End Note 62-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»2125.9%150.0%2226.5%

middle (or no answer)1316.0%150.0%1416.9%

»a lot» or »very much»4758.0%00.0%4756.6%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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 Endالف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -62
Note 

End Note 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 16 19.8% 100.0% 19.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 5 6.2% 83.3% 6.0% 1 50.0% 16.7% 1.2% 

middle )or no 
answer( 

13 16.0% 92.9% 15.7% 1 50.0% 7.1% 1.2% 

a lot 20 24.7% 100.0% 24.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 27 33.3% 100.0% 32.5% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 Endجدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -62

Note 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 21 25.9% 1 50.0% 22 26.5% 

middle (or no 
answer) 13 16.0% 1 50.0% 14 16.9% 

"a lot" or "very 
much" 

47 58.0% 0 0.0% 47 56.6% 
 

 
 Endمیزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -56

Note 
داشته اند میزان نیاز ن، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را End Noteکارگاه در جه به نمودارها و جدول هاي باال با تو

 به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
 

%25/9 

%50/0 

%26/5 

%16/0 

%50/0 

%16/9 

%58/0 

%0/0 

%56/6 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

End Note 56-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه End Note، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند میزان نیاز به کارگاه باال 
است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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 Reference 63-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

Manager

Reference Manager

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little1518.5%100.0%18.1%00.0%0.0%0.0%

a little56.2%100.0%6.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)1214.8%85.7%14.5%2100.0%14.3%2.4%

a lot2328.4%100.0%27.7%00.0%0.0%0.0%

very much2632.1%100.0%31.3%00.0%0.0%0.0%

 Reference 63-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه

Manager

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»2024.7%00.0%2024.1%

middle (or no answer)1214.8%2100.0%1416.9%

»a lot» or »very much»4960.5%00.0%4959.0%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -63
Reference Manager 

Reference Manager 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 15 18.5% 100.0% 18.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 5 6.2% 100.0% 6.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

12 14.8% 85.7% 14.5% 2 100.0% 14.3% 2.4% 

a lot 23 28.4% 100.0% 27.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 26 32.1% 100.0% 31.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -63

Reference Manager 
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 20 24.7% 0 0.0% 20 24.1% 

middle (or no 
answer) 12 14.8% 2 100.0% 14 16.9% 

"a lot" or "very 
much" 

49 60.5% 0 0.0% 49 59.0% 
 

 
 

میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -57
Reference Manager 
، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را Reference Managerکارگاه در باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.ن
 

%24/7 

%0/0 

%24/1 
%14/8 

%100 

%16/9 

%60/5 

0.0% 

%59/0 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 Reference کارگاه  اند در  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  57-نمودار میزان 

Manager

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه Reference Manager، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند میزان نیاز 
به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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 Zotero اند در کارگاه  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  64-الف( جدول میزان نیاز 

پژوهشیار

Zotero پژوهشیار و

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little1315.9%100.0%15.7%00.0%0.0%0.0%

a little78.5%100.0%8.4%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)1113.4%91.7%13.3%1100.0%8.3%1.2%

a lot2530.5%100.0%30.1%00.0%0.0%0.0%

very much2631.7%100.0%31.3%00.0%0.0%0.0%

 Zotero کارگاه  در  اند  نداشته  در کالس حضور  که  و کسانی  اند  داشته  در کالس حضور  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  64-ب( جدول 

پژوهشیار

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»2024.4%00.0%2024.1%

middle (or no answer)1113.4%1100.0%1214.5%

»a lot» or »very much»5162.2%00.0%5161.4%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 63
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -64
Zotero یارشپژوه 

Zotero یار وشپژوه  
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 13 15.9% 100.0% 15.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 7 8.5% 100.0% 8.4% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

11 13.4% 91.7% 13.3% 1 100.0% 8.3% 1.2% 

a lot 25 30.5% 100.0% 30.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 26 31.7% 100.0% 31.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -64

Zotero یارشپژوه 

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 20 24.4% 0 0.0% 20 24.1% 

middle (or no 
answer) 11 13.4% 1 100.0% 12 14.5% 

"a lot" or "very 
much" 

51 62.2% 0 0.0% 51 61.4% 
 

 

میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -58
Zotero یارشپژوه 

داشته اند ن، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را یارشپژوهو  Zoteroکارگاهدر  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.

 

%24/4 

%0/0 

%24/1 
%13/4 

%100 

%14/5 

%62/2 

%0/0 

61/4 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

58-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه Zotero پژوهشیار

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاهZotero  وپژوهشیار، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند میزان نیاز به 
کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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65-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

مقاالت علمی _پژوهشی

اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little810.3%100.0%9.6%00.0%0.0%0.0%

a little56.4%100.0%6.0%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)1316.7%92.9%15.7%120.0%7.1%1.2%

a lot2532.1%89.3%30.1%360.0%10.7%3.6%

very much2734.6%96.4%32.5%120.0%3.6%1.2%

65-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

مقاالت علمی _پژوهشی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1316.7%00.0%1315.7%

middle (or no answer)1316.7%120.0%1416.9%

»a lot» or »very much»5266.7%480.0%5667.5%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 64
 

اصول ر کالس حضور نداشته اند در کارگاه الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که د-65
 پژوهشی_نگارش مقاالت علمی 

 پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 8 10.3% 100.0% 9.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 5 6.4% 100.0% 6.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

13 16.7% 92.9% 15.7% 1 20.0% 7.1% 1.2% 

a lot 25 32.1% 89.3% 30.1% 3 60.0% 10.7% 3.6% 
very much 27 34.6% 96.4% 32.5% 1 20.0% 3.6% 1.2% 

 
اصول جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -65

 پژوهشی_نگارش مقاالت علمی 

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 13 16.7% 0 0.0% 13 15.7% 

middle (or no 
answer) 13 16.7% 1 20.0% 14 16.9% 

"a lot" or "very 
much" 

52 66.7% 4 80.0% 56 67.5% 
 

 

اصول  میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -59
 پژوهشی_نگارش مقاالت علمی 

، هم افرادي که سابقه حضور در پژوهشی_اصول نگارش مقاالت علمی در کارگاه  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 کارگاه را داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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59-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اصول نگارش 

مقاالت علمی _پژوهشی

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه اصول نگارش مقاالت علمی _پژوهشی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را 
داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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66-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه چگونه مقاله 

خود را منتشر کنیم؟

چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little911.3%100.0%10.8%00.0%0.0%0.0%

a little67.5%100.0%7.2%00.0%0.0%0.0%

middle (or no answer)78.8%87.5%8.4%133.3%12.5%1.2%

a lot2227.5%95.7%26.5%133.3%4.3%1.2%

very much3645.0%97.3%43.4%133.3%2.7%1.2%

66-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه چگونه مقاله 

خود را منتشر کنیم؟

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1518.8%00.0%1518.1%

middle (or no answer)78.8%133.3%89.6%

»a lot» or »very much»5872.5%266.7%6072.3%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 65
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -66
 چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟

 چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 9 11.3% 100.0% 10.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 6 7.5% 100.0% 7.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

middle )or no 
answer( 

7 8.8% 87.5% 8.4% 1 33.3% 12.5% 1.2% 

a lot 22 27.5% 95.7% 26.5% 1 33.3% 4.3% 1.2% 
very much 36 45.0% 97.3% 43.4% 1 33.3% 2.7% 1.2% 

 
چگونه جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -66

 مقاله خود را منتشر کنیم؟

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 15 18.8% 0 0.0% 15 18.1% 

middle (or no 
answer) 7 8.8% 1 33.3% 8 9.6% 

"a lot" or "very 
much" 

58 72.5% 2 66.7% 60 72.3% 
 

 
چگونه میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -61

 خود را منتشر کنیم؟مقاله 

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را چگونه مقاله خود را منتشر کنیم؟در کارگاه  باالبا توجه به نمودارها و جدول هاي 
 داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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60-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه چگونه مقاله خود 

را منتشر کنیم؟

را  کارگاه  در  حضور  سابقه  که  افرادی  هم  کنیم؟،  منتشر  را  خود  مقاله  چگونه  کارگاه  در  باال  های  جدول  و  نمودارها  به  توجه  با 
داشته اند و هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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اند در کارگاه پزشکی  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  67-الف( جدول میزان 

)EBM( مبتنی بر شواهد

(EBM)پزشکی مبتنی بر شواهد

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little810.4%88.9%9.6%116.7%11.1%1.2%

a little79.1%70.0%8.4%350.0%30.0%3.6%

middle (or no answer)1620.8%88.9%19.3%233.3%11.1%2.4%

a lot2329.9%100.0%27.7%00.0%0.0%0.0%

very much2329.9%100.0%27.7%00.0%0.0%0.0%

67-ب(جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پزشکی مبتنی 

)EBM( بر شواهد

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1519.5%466.7%1922.9%

middle (or no answer)1620.8%233.3%1821.7%

»a lot» or »very much»4659.7%00.0%4655.4%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -67
 )EBM(پزشکی مبتنی بر شواهد

)EBM(پزشکی مبتنی بر شواهد 
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 8 10.4% 88.9% 9.6% 1 16.7% 11.1% 1.2% 
a little 7 9.1% 70.0% 8.4% 3 50.0% 30.0% 3.6% 

middle )or no 
answer( 

16 20.8% 88.9% 19.3% 2 33.3% 11.1% 2.4% 

a lot 23 29.9% 100.0% 27.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 23 29.9% 100.0% 27.7% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
پزشکی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب(-67

 )EBM(مبتنی بر شواهد

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 15 19.5% 4 66.7% 19 22.9% 

middle (or no 
answer) 16 20.8% 2 33.3% 18 21.7% 

"a lot" or "very 
much" 

46 59.7% 0 0.0% 46 55.4% 
 

 
پزشکی میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -61

 )EBM(مبتنی بر شواهد
، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را )EBM(پزشکی مبتنی بر شواهد کارگاهدر  باالبا توجه به نمودارها و جدول هاي 

 داشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.ن
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)EBM(61-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد)EBM(، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند 
میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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مرور  کارگاه  در  اند  نداشته  کالس حضور  در  که  کسانی  و  اند  داشته  کالس حضور  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  جدول  68-الف( 

سیستماتیک و متا آنالیز

مرور سیستماتیک و متا آنالیز

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little911.5%100.0%10.8%00.0%0.0%0.0%

a little67.7%75.0%7.2%240.0%25.0%2.4%

middle (or no answer)1316.7%81.3%15.7%360.0%18.8%3.6%

a lot2937.2%100.0%34.9%00.0%0.0%0.0%

very much2126.9%100.0%25.3%00.0%0.0%0.0%

مرور  کارگاه  در  اند  نداشته  حضور  کالس  در  که  کسانی  و  اند  داشته  حضور  کالس  در  قباًل  که  افرادی  نیاز  میزان  جدول  68-ب( 

سیستماتیک و متا آنالیز

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1519.2%240.0%1720.5%

middle (or no answer)1316.7%360.0%1619.3%

»a lot» or »very much»5064.1%00.0%5060.2%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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مرور الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -68
 سیستماتیک و متا آنالیز
 مرور سیستماتیک و متا آنالیز

  no )or no answer(  yes 
درصد  تعداد 

 ستونی
درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 9 11.5% 100.0% 10.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 6 7.7% 75.0% 7.2% 2 40.0% 25.0% 2.4% 

middle )or no 
answer( 

13 16.7% 81.3% 15.7% 3 60.0% 18.8% 3.6% 

a lot 29 37.2% 100.0% 34.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
very much 21 26.9% 100.0% 25.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
مرور جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -68

 سیستماتیک و متا آنالیز

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 15 19.2% 2 40.0% 17 20.5% 

middle (or no 
answer) 13 16.7% 3 60.0% 16 19.3% 

"a lot" or "very 
much" 

50 64.1% 0 0.0% 50 60.2% 
 

 
 

مرور  میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاهنمودار -62
 سیستماتیک و متا آنالیز

داشته ن، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را مرور سیستماتیک و متا آنالیز کارگاه باال در با توجه به نمودارها و جدول هاي
 اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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62-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه مرور سیستماتیک 

و متا آنالیز

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند 
میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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69-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با 

اصول وب سنجی و علم سنجی

آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little67.5%100.0%7.2%00.0%0.0%0.0%

a little810.0%88.9%9.6%133.3%11.1%1.2%

middle (or no answer)1822.5%94.7%21.7%133.3%5.3%1.2%

a lot2632.5%96.3%31.3%133.3%3.7%1.2%

very much2227.5%100.0%26.5%00.0%0.0%0.0%

با  اند در کارگاه آشنایی  اند و کسانی که در کالس حضور نداشته  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  69-ب( جدول میزان نیاز 

اصول وب سنجی و علم سنجی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1417.5%133.3%1518.1%

(middle (or no answer1822.5%133.3%1922.9%

»a lot» or »very much»4860.0%133.3%4959.0%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
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آشنایی الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -69
 با اصول وب سنجی و علم سنجی

 آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 6 7.5% 100.0% 7.2% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 8 10.0% 88.9% 9.6% 1 33.3% 11.1% 1.2% 

middle )or no 
answer( 

18 22.5% 94.7% 21.7% 1 33.3% 5.3% 1.2% 

a lot 26 32.5% 96.3% 31.3% 1 33.3% 3.7% 1.2% 
very much 22 27.5% 100.0% 26.5% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
آشنایی جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -69

 با اصول وب سنجی و علم سنجی
افراد بدون سابقه قبلی  

 حضور در کارگاه
افراد با سابقه قبلی 

 حضور در کارگاه
 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 14 17.5% 1 33.3% 15 18.1% 

middle (or no 
answer) 18 22.5% 1 33.3% 19 22.9% 

"a lot" or "very 
much" 

48 60.0% 1 33.3% 49 59.0% 
 

 
آشنایی با میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -63

 اصول وب سنجی و علم سنجی
، افرادي که سابقه حضور در  آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی کارگاهدر جه به نمودارها و جدول هاي باال با تو

میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل داشته اند نکارگاه را 
 است.
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"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

63-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه آشنایی با اصول 

وب سنجی و علم سنجی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی ، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را 
نداشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.



76

 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

70-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ترجمان دانش

ترجمان دانش

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little911.3%100.0%10.8%00.0%0.0%0.0%

a little67.5%75.0%7.2%266.7%25.0%2.4%

middle (or no answer)1923.8%100.0%22.9%00.0%0.0%0.0%

a lot2227.5%95.7%26.5%133.3%4.3%1.2%

very much2430.0%100.0%28.9%00.0%0.0%0.0%

70-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ترجمان دانش

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1518.8%266.7%1720.5%

middle (or no answer)1923.8%00.0%1922.9%

»a lot» or »very much»4657.5%133.3%4756.6%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 69
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -71
 ترجمان دانش

 ترجمان دانش
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 9 11.3% 100.0% 10.8% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 6 7.5% 75.0% 7.2% 2 66.7% 25.0% 2.4% 

middle )or no 
answer( 

19 23.8% 100.0% 22.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 22 27.5% 95.7% 26.5% 1 33.3% 4.3% 1.2% 
very much 24 30.0% 100.0% 28.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -71

 ترجمان دانش

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

قبلی افراد با سابقه 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 15 18.8% 2 66.7% 17 20.5% 

middle (or no 
answer) 19 23.8% 0 0.0% 19 22.9% 

"a lot" or "very 
much" 

46 57.5% 1 33.3% 47 56.6% 
 

 
ترجمان میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -64

 دانش
، افرادي که سابقه حضور در  آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی کارگاهدر باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 

 باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.داشته اند میزان نیاز به کارگاه نکارگاه را 
 

%18/8 

%66/7 

%20/5 %23/8 

%0/0 

%22/9 

%57/5 

%33/3 

%56/6 

no (or no answer) yes Total

"too little" or "a little"

middle (or no answer)

"a lot" or "very much"

100%

80%

60%

40%

20%

0%

64-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ترجمان دانش

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه آشنایی با اصول وب سنجی و علم سنجی ، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را 
نداشته اند میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز کم است.
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71-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی

داوری و نقد مقاالت علمی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little1012.5%100.0%12.0%00.0%0.0%0.0%

a little67.5%85.7%7.2%133.3%14.3%1.2%

middle (or no answer)1923.8%100.0%22.9%00.0%0.0%0.0%

a lot2430.0%92.3%28.9%266.7%7.7%2.4%

very much2126.3%100.0%25.3%00.0%0.0%0.0%

71-ب( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه داوری و نقد 

مقاالت علمی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1620.0%133.3%1720.5%

middle (or no answer)1923.8%00.0%1922.9%

»a lot» or »very much»4556.3%266.7%4756.6%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 71
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -71
 داوري و نقد مقاالت علمی

 داوري و نقد مقاالت علمی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 10 12.5% 100.0% 12.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 6 7.5% 85.7% 7.2% 1 33.3% 14.3% 1.2% 

middle )or no 
answer( 

19 23.8% 100.0% 22.9% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

a lot 24 30.0% 92.3% 28.9% 2 66.7% 7.7% 2.4% 
very much 21 26.3% 100.0% 25.3% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
داوري جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -71

 و نقد مقاالت علمی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 16 20.0% 1 33.3% 17 20.5% 

middle (or no 
answer) 19 23.8% 0 0.0% 19 22.9% 

"a lot" or "very 
much" 

45 56.3% 2 66.7% 47 56.6% 
 

 
 

داوري و میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه  نمودار -65
 نقد مقاالت علمی

، هم افرادي که سابقه حضور در کارگاه را داوري و نقد مقاالت علمیدر کارگاه  باال با توجه به نمودارها و جدول هاي 
 نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.داشته اند و هم آنهایی که 
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65-نمودار  میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی

با توجه به نمودارها و جدول های باال  در کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی، هم افرادی که سابقه حضور در کارگاه را داشته اند و 
هم آنهایی که نداشته اند، میزان نیاز به کارگاه باال است.
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72-الف( جدول میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اخالق در 

پژوهش و انتشار علمی

اخالق در پژوهش و انتشار علمی

 no (or no answer) yes

درصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداددرصد از کلدرصد سطریدرصد ستونیتعداد

too little810.1%100.0%9.6%00.0%0.0%0.0%

a little1012.7%90.9%12.0%125.0%9.1%1.2%

middle (or no answer)2227.8%91.7%26.5%250.0%8.3%2.4%

a lot1924.1%95.0%22.9%125.0%5.0%1.2%

very much2025.3%100.0%24.1%00.0%0.0%0.0%

در  کارگاه اخالق  اند در  و کسانی که در کالس حضور نداشته  اند  افرادی که قباًل در کالس حضور داشته  نیاز  72-ب( جدول میزان 

پژوهش و انتشار علمی

تمام افرادافراد با سابقه قبلی حضور در کارگاهافراد بدون سابقه قبلی حضور در کارگاه

»too little» or »a little»1822.8%125.0%1922.9%

middle (or no answer)2227.8%250.0%2428.9%

»a lot» or »very much»3949.4%125.0%4048.2%

 گزارش پروژه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و نیاز سنجی پژوهشی دانشجویان
 

 دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل 71
 

الف( جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه -72
 اخالق در پژوهش و انتشار علمی

 اخالق در پژوهش و انتشار علمی
  no )or no answer(  yes 

درصد  تعداد 
 ستونی

درصد 
 سطري

درصد  تعداد درصد از کل
 ستونی

درصد 
 سطري

 درصد از کل

too little 8 10.1% 100.0% 9.6% 0 0.0% 0.0% 0.0% 
a little 10 12.7% 90.9% 12.0% 1 25.0% 9.1% 1.2% 

middle )or no 
answer( 

22 27.8% 91.7% 26.5% 2 50.0% 8.3% 2.4% 

a lot 19 24.1% 95.0% 22.9% 1 25.0% 5.0% 1.2% 
very much 20 25.3% 100.0% 24.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 

 
اخالق جدول میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه ب( -72

 در پژوهش و انتشار علمی

افراد بدون سابقه قبلی  
 حضور در کارگاه

افراد با سابقه قبلی 
 حضور در کارگاه

 تمام افراد

"too little" or "a 
little" 18 22.8% 1 25.0% 19 22.9% 

middle (or no 
answer) 22 27.8% 2 50.0% 24 28.9% 

"a lot" or "very 
much" 

39 49.4% 1 25.0% 40 48.2% 
 

 
 

اخالق در میزان نیاز افرادي که قبالً در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه نمودار -66
 پژوهش و انتشار علمی

، افرادي که سابقه حضور در کارگاه را اخالق در پژوهش و انتشار علمی کارگاهدر  باالبا توجه به نمودارها و جدول هاي 
 به کارگاه باال است ولی افرادي که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.داشته اند میزان نیاز ن
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66-نمودار میزان نیاز افرادی که قباًل در کالس حضور داشته اند و کسانی که در کالس حضور نداشته اند در کارگاه اخالق در پژوهش 

و انتشار علمی

با توجه به نمودارها و جدول های باال در کارگاه اخالق در پژوهش و انتشار علمی، افرادی که سابقه حضور در کارگاه را نداشته اند 
میزان نیاز به کارگاه باال است ولی افرادی که سابقه حضور در کارگاه را دارند این میزان نیاز متعادل است.
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فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات
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نتیجه گیری

در نیازسنجی اساتید در عناوین آموزشی نتایج به صورت زیر به دست آمده است:  
الف( با توجه به جدول 1 میزان نیاز اساتید به کارگاه اصول سخنرانی اثر بخش با 72.22% از سایر 

کارگا هها بیشتر است و بعد از آن کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم با 66.67% قرار دارد.
44.44%از  با  یاددهی_یادگیری  مبانی  و  اصول  در  اساتید  حضور  جدول2سابقه  به  توجه  با  ب( 

سایر کارگاه ها بیشتر است .

در نیازسنجی اساتید در عناوین پژوهشی نتایج به صورت زیر به دست آمده است:  
الف( با توجه به جدول 3 میزان نیاز اساتید به کارگاه داوری و نقد مقاالت علمی  با 77.78% وبعد 
ومتاآنالیز  سیستماتیک  مرور  و   %72.22 با  انگلیسی  زبان  به  علمی        نگارش  اصول  کارگاه   آن  از 

با66.67% قرار دارد.
ب( با توجه به جدول 4 سابقه حضور اساتید در کارگاه روش تحقیق مقدماتی با 77.78% از همه 

کارگا ه ها بیشتر است .

به دست    زیر  به صورت  نتایج  در عناوین پژوهشی  دانشجویان   نیازسنجی  در 
آمده است:

الف( با توجه به جدول 5 که از نیازسنجی کارگاه ها از دانشجویان تهیه گردیده است ،بیشترین نیاز 
در کارگاه چگونه مقاله ی خود را منتشر کنیم با 72.29% می باشد و بعد از آن کارگاه  روش تحقیق 

پیشرفته و کارگاه اصول نگارش مقاالت علمی-پژوهشی قرار دارند.
جستجوی  کارگاه  در  دانشجویان  حضور  سابقه  فوق  در  حاصله   6 جدول  به  توجه  با  ب( 

اطالعات32.53% و روش تحقیق مقدماتی 27.71% از سایر کارگاهها بیشتر است.



81

 گــزارش پروژه  نیـازسنجی آموزشـی و
پـژوهشــی دانشـکده دنـدانپزشکـی

پیشنهادات

بر . 1 علمی  هیأت  اعضای  سازی   توانمند  خصوص  در  اساسی  ریزی  برنامه  و  سیاستگذاری 
اساس نیاز

برنامه ریزی و ترغیب اعضای محترم هیأت علمی جهت شرکت در کارگاههایی که از اهمیت . 2
بسیار  آنها  در  اساتید  حضور  سابقه  ولی  هستند،  برخوردار  پژوهش  و  آموزش  در  ای  ویژه 

پایین است.
برنامه ریزی اساسی در خصوص توانمند سازی  دانشجویان بر اساس نیاز. 3
 با توجه به اینکه باالترین میران سابقه شرکت در کارگاه پژوهشی دانشجویان فقط 32.53 . 4

اهداف  راستای  در  که  هایی  کارگاه  در  دانشجویان  ترغیب  و  ریزی  برنامه  است،  درصد 
نظر  به  ضروری  اطالعات  و  منابع  جستجوی  های  کارگاه  مانند  است،  دانشکده  پژوهشی 

می رسد.
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