
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 در مدل کرک پاتریک   فرم ارزیابی واکنش 

www.hrmacy.ir 

 



 

  
 

1 

 ی واکنش ابیارزفرم 

 برنامه:  مدت مجری برگزاری:          دوره: عنوان 
 خاتمه دوره: خیتار شروع دوره: خیتار          مربی/ مدرس: 

 همکار محترم
 خواهد نمود. یاریواحد  نیا یهاانصاف، ما را در بهبود برنامه   تیپرسشنامه با دقت و رعا لیدر تکم یقضاوت جنابعال

 .دیهر سؤال انتخاب کن یها را برانه یاز گز یکیسؤاالت را با دقت مطالعه و فقط  یخواهشمند است تمام لذا

 الف: محتوا
خیلی 
 خوب

 ضعیف  متوسط  خوب
خیلی 
 ضعیف 

      بودن مطالب ارائه شده یکاربرد زانیم 1

      بودن مطالب ارائه شده دیتازه و جد 2

      تناسب موضوعات ارائه شده با مدت زمان برنامه  3

      شما  یشغل تیارتباط آموزش با مسؤل 4

      جزوات و ارتباط آن با مطالب ارائه شده  یو محتوا تیفیک 5

 (گردد.ی م لیتکم یابیتوسط مسئول ارز) بر حسب درصد: یابیارز نیانگیم

 ب: مدرس 
خیلی 
 خوب

 ضعیف  متوسط  خوب
خیلی 
 ضعیف 

      تسلط و احاطه مدرس به موضوع درس زانیم 1

      روشن و قابل فهم انیارائه مطالب با ب ییتوانا 2

      مدرس با شرکت کنندگان  یو اجتماع ینحوه برخورد اخالق 3

      به سواالت شرکت کنندگان ییپاسخگو ییتوانا 4

      متنوع ارائه مطلب متناسب با موضوع برنامه  یهاوه یش یریبه کارگ 5

      نظم، حضور به موقع  تیرعا 6

      جلب مشارکت شرکت کنندگان در مباحث ییتوانا 7

      نحوه ارزیابی مدرس از شرکت کنندگان در طول برنامه و پایان برنامه   8

 (گردد.یم لیتکم   یابیتوسط مسئول ارز) بر حسب درصد:  ی مربی/ مجریابیارز نیانگیم

 ج: سازماندهی
خیلی 
 خوب

 ضعیف  متوسط  خوب
خیلی 
 ضعیف 

      میزان رضایت از شرایط محیطی )نور، حرارت، صدا و .....( 1

      میزان رضایت از امکانات آموزشی و سمعی و بصری  2

      نحوه برخورد دست اندرکاران و مجریان برنامه/ سمینار و .....  3

      نظم شروع و خاتمه برنامه/ سمینار و ......  4

      نحوه پذیرایی و اداره امور  5

 گردد.(یم  لیتکم یابی)توسط مسئول ارز بر حسب درصد:سازماندهی   یابیارز نیانگیم

 چنانچه موارد دیگری وجود دارد مختصراً توضیح دهید.
 نکات مثبت دوره: 
 نکات منفی دوره:

 


