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باسمه تعالی
دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

فرم نظرسنجی از دانشآموختگان و برگزيدگان

دانشجوی گرامی! با سالم و احترام،
با توجه به حضور چندساله در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ،بديهی است که ارزيابی شما از عملکرد حوزههای مختلف آن میتواند تصويری واقعی از توانمندیها و
کاستیهای دانشگاه د ر ابعاد مختلف ارايه نمايد .به همين منظور ،پرسشنامهای تهيه شده است تا ديدگاههای شما جمعآوری شوند و مورد استفاده قرار گيرند .خواهشمند است
با دقت و رعايت انصاف به پرسشهای اين پرسشنامه پاسخ دهيد و در مواردی که اطالعات کافی برای پاسخ به يک پرسش نداريد ،گزينهی بدون نظر را عالمتگذاری نماييد.
با سپاس -دفتر نظارت و ارزيابی دانشگاه

رشتهی تحصيلی:

سال ورود:

جنسيت :مرد  زن 

سکونت در خوابگاه :بلی  خير 

دورهی آموزشی:

زمينه

رديف

آموزش و تدريس

6

امکانات و خدمات سايت رايانهی دانشکده

7

کيفيت خدمات رايانهای سايت گلستان (انتخاب واحد ،حذف و اضافه ،اعالم نمرات و غيره)

8

رعايت نظم و انضباط آموزشی

9

کيفيت برنامههای کارآموزی و يا بازديدهای علمی

روابط انسانی و اجتماعی

11

رفتار استادان با دانشجويان (بهطور کلی)

11

نحوهی برخورد و ارايهی راهنمايی توسط مدير گروه آموزشی

12

نحوهی برخورد و ارايهی راهنمايی توسط مسئوالن دانشکده

13

رفتار و برخورد کارشناس آموزشی دانشکده

14

رفتار و برخورد مسئولين خوابگاهها

15

رفتار نيروهای حراست و انتظامات دانشگاه

16

فضای عمومی دانشگاه از نظر پرورش منزلتهای انسانی

17

ارايهی خدمات در ادارهی کل آموزش

18

کيفيت خدمات در ادارهی رفاه دانشجويان (وام دانشجويی ،کارت تغذيه و غيره)

19

کيفيت غذا در دانشگاه

خدمات
پرسشهای کلی

21

زيبايی و فضای سبز دانشگاه

21

نظافت ،بهداشت ،گرمايش و سرمايش مکانهای مختلف دانشگاه

22

برنامه های فرهنگی دانشگاه (پخش فيلم ،برگزاری مراسمهای ملی و مذهبی و غيره)

23

امکانات و خدمات عمومی دانشگاه (مراکز خريد ،امکانات رفاهی و غيره)

24

خدمات مشاورهای و پزشکی -درمانی دانشگاه

25

برنامههای تربيت بدنی در ابعاد ارتقای سالمت عمومی ،مسابقات ورزشی و غيره

26

افزايش توانمندی خود نسبت به زمانی که وارد دانشگاه شُديد

27

رضايت کلی از تحصيل در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

28

اهتمام مسئولين دانشگاه در انجام وظايف خود

29

ارزيابی کلی شما از نحوهی مديريت دانشگاه

بسيار خوب

5

خدمات کتابخانهی مرکزی دانشگاه (مجالت ،امانات ،کتب مرجع ،جستجوی رايانهای و غيره)

خوب

4

کالسهای درس دانشگاه از نظر فضای فيزيکی ،نور ،رنگ ،تجهيزات ،نظافت و غيره

متوسط

3

ضعيف

2

امکانات و تجهيزات آموزشی ،کمک آموزشی و آزمايشگاهی گروه

بسيار ضعيف

1

توانايی علمی استادان گروه (بهطور کلی)
بهرهگيری استادان از شيوههای مناسب و متنوع تدريس

بدون نظر

گويهها

2
پرسشهای تشريحی:
 )1بر اساس شاخصهای جدول زير ،نام دو نفر از بهترين استادان گروه آموزشی خود را بنويسيد:
شاخص

2

1

توانايی علمی
رعايت اصول تدريس
رعايت شأون معلمی

 )2نام سه نفر از بهترين کارمندان دانشگاه و حوزهی مسئوليت آنها را بنويسيد:
الف)

ب)

ج)

 )3از ميان درسهايی که گذرانديد ،سه درس بسيار مهم و پرمحتوا را نام ببريد:
الف)

ب)

ج)

 )4از ميان درسهايی که گذرانديد ،سه درس کم محتوا و کم اهميت را نام ببريد:
الف)

ب)

ج)

 )5سه ويژگی خوب دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان را بنويسيد:
الف)
ب)
ج)
 )6سه ويژگی بد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان را بنويسيد:
الف)
ب)
ج)
 )7اگر شما مديرِ گروهِ خود باشيد ،مهمترين اقدامتان برای افزايش کيفيت آموزشی چه خواهد بود؟

3
 )8اگر شما رييس دانشگاه باشيد ،مهمترين اقدامتان برای مديريت دانشگاه چه خواهد بود؟

 )9مناسبترين مکان در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان کجاست؟ چرا؟

 )11برای بهبود برنامههای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه چه ايدههايی داريد؟

 )11آيا به دوستان خود توصيه میکنيد که دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان را برای ادامهی تحصيل انتخاب کنند؟ (لطفاً دليل آن را بنويسيد)

بله 

خير 

ضمن سپاس مجدد از پاسخ صميمانه به پرسشهای اين فرم ،در پايان هر نکته ای را که تمايل داريد به گوش مسئولين دانشگاه برسانيد ،در
کادر زير مرقوم فرماييد:

