
  
 
 

  
 

          

 SPECTمدرسه  نظرسنجی نتایج
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 :نامدرس

 (استاديار گروه پزشكي هسته اي بیمارستان امام خمیني) دکتر نسیم وحیدفر

معاون علمي و فناوري آزمايشگاه پیش )استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران،  دکتر احسان شريف پاقلعه

 (بالیني

 ) شرکت پرتو نگار پرشیا Spect مدير پروژه سیستم هاي ( بهنوش تیمورياندکتر 

 

 نفر 300  کارگاه: در کنندگان شرکت تعداد

 

 

 

 

 



 :شده مطرح سواالت

 مطالب بر استاد تسلط. 1

 سؤاالت به پاسخ چگونگي.  2

 مدرس توسط مطالب انتقال و بیان نحوه.  3

 زمان از مناسب استفاده.  4

 مطالب بودن روز به و علمي ارزش.  5

 مطالب کاربردي ارزش.  6

 

 

  

 

 

دکتر وحیدفر دکتر شریف دکتر تیموریان

تسلط استاد بر مطالب 90/2 94/4 94/4

چگونگی پاسخ به سواالت 89 93/5 93/5

نحوه بیان و انتقال مطالب توسط مدرس 89 93/1 93/1

استفاده مناسب از زمان 91/2 94/1 93/6

ارزش علمی و به روز بودن مطالب 89/7 93/4 93/2

ارزش کاربردی مطالب 90 92/8 92/9
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میزان رضایت از مباحث ارائه شده

تسلط استاد بر مطالب چگونگی پاسخ به سواالت نحوه بیان و انتقال مطالب توسط مدرس

استفاده مناسب از زمان ارزش علمی و به روز بودن مطالب ارزش کاربردی مطالب



 

 

 

 نحوه اطالع از رویداد:
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 :جلسه 6مواردی از نظرات شرکت کنندگان در کل 

 دنديشكل برگزار گرد نيبه بهتر نارهایوب 

 زمان هر  لطفاsection  ابديافزاش 

 خودم را هماهنگ کردم و  يکالس موافق نبودم اما در جلسات بعد ميتا نيشخصه در ابتدا با ا به

 هم دارم. با تشكر PETنوع جلسات رو درمورد  نیهم ياستفاده بردم. درخواست برگزار يلیخ

 مثل  گهيد يروش ها يممكنه برا اگرPET  وMRI ديبرنامه رو بذار نيهم ا 

 يو کاربرد دیمف اریجلسات بس يارفراوان بابت برگز سپاس 

 با  ديیبرگزار بفرما يکارگاه ينارهاینوع وب نياز ا شتریهستند لطفا ب يو کاربرد دیمف اریبس جلسات

 تشكر

 بود ممنون از  يدوره عال نيهم تشكیل شود، ا گريشبانه تو مباحث د يمجاز يکالس ها دوارمیام

 زحماتتون

 اون  ازیمورد ن يمتن يمحتوا نياگر امكان داره قبل از جلسات آنال -فراوان از زحماتتون  تشكر

 .میدانلود کن میبتوان ليپروفا قيتا از طر دیقرار ده تيمطالعه در سا شیجلسه را جهت پ

 پروتكل هاى اسپكت معرفي نمايید.کتاب و سايت جهت مطالعه تكنیك ها و  لطفا 

 سپاسدیده شيافزا قهیدق 45هر استاد رو به  هيزمان ارا لطفا .  

 دیکمتر استفاده کن يسیاز اصطالحات انگل لطفا 

  بحث هاي انجام يافته را میتوان با اختصاص زمان بیشتر )يا تفكیك موضوعات به صورت اختصاصي

و بیشتري مورد استفاده تر( براي پرزنت ها با جزئیات مفصل تر انجام داد تا موضوع با جزئیات بهتر 

 قرار گیرد.

  تمام جلسات استاد، عالي و براي بنده هم بسیار کاربردي بودند. باوجود تايم کم پربارهم بود خسته

 نباشند

 سخنران ميتا شيافزا 

 دنديشكل برگزار گرد نيبه بهتر نارهایوب 

 دیبرگزار کن زیرا ن تیاسپكت توسط گ يساز هیان شا اهلل دوره شب 

 سپاسدیده شيافزا قهیدق 45هر استاد رو به  هيزمان ارا لطفا . 

 يبصورت جداگانه هم جلسه آموزش دوارمی. امدیو مف يو کاربرد يممنون بابت ارائه عال يلیخ 

فرصت  كي ن،يبرگزار بشه و عالوه بر ا شتریگاما و ... با زمان ب يها نیمختص مربوطه به دورب

 فراهم شود. زانيبه همت عز دوارمیام زین microspcet شگاهياز آزما يمجاز ديبازد


