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و همكاري شما در طول ترم و همكاري شما در طول ترمضمن تشكر از تالش و عملي را كه در مراكز خواهشمند است برنامهخواهشمند است برنامه گذشته،گذشته، ضمن تشكر از تالش و عملي را كه در مراكز هاي آموزش نظري هاي آموزش نظري
و برآورد انتظارات آموزشي مورد نظر به تفكيك ارزيابي نماييد،،ايدايددرماني در آنها حضور داشتهدرماني در آنها حضور داشته و برآورد انتظارات آموزشي مورد نظر به تفكيك ارزيابي نماييداز جهت نحوه آموزش مسلماٌ نظر مسلماٌ نظر . . از جهت نحوه آموزش

..باشدباشدهاي شما بصورت محرمانه ميهاي شما بصورت محرمانه ميپاسخپاسخ الزم به ذكر استالزم به ذكر است..ريزي آموزشي بعدي بسيار ارزشمند خواهد بودريزي آموزشي بعدي بسيار ارزشمند خواهد بودصادقانه شما در برنامهصادقانه شما در برنامه

 طور كلي برنامه هاي آموزشي تا چه ميزان انتظارات شما را تامين كرده است؟به-1
كمكم متوسط زياد بسيار زياد  بسيار

و دوستان خود پيشنهاد مي كنيد؟--99 و دوستان خود پيشنهاد مي كنيد؟آيا اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل به ساير همكاران  آيا اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل به ساير همكاران
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 هاي مختلف آموزشي برآورده شده است؟ن از انتظارات شما در طي حضور در برنامهكنون چه ميزاتا.1

و آخر ترم از نظر آموزشي توانسته است به شيوه.2 اي مناسب به نظر شما امتحانات نظري ميان ترم
 دانشجويان را ارزيابي نمايد؟

شآموزش.3 و دانسته هاي قبلي ما تا چه اندازه توانسته باعث ارتقائ هاي داده شده با توجه به تجربه
 دانش نظري شما شود؟

هاي داده شده با توجه به تجربه قبلي شما تا چه اندازه توانسته باعث ارتقائ توانمندي تاكنون آموزش.4
و عملكرد شما شود؟

و هاي داده شده با توجه به تجربه قبلي شما تا چه اندازه توانسته باعث تغيير آموزش.5 در نگرش شما
 ارتقائ توانمندي شما در حيطه عاطفي شود؟

و نظري چه اندازه رضايت داريد؟.6  از نحوه چيدمان نمرات براي ارزيابي عملي

و پذيرش در اين دوره چقدر رضايت داريد؟.7  از تحصيل

 مراكز دانشگاهي از تحصيل در اين دانشگاه چقدر رضايت داريد؟ با توجه به اطالعات دريافتي از ساير.8
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وآبا  تشكر از همكاري شمارزوي موفقيت


