
 

 بسمه تعالی

  (........................فرم ارزیابی رئیس دانشکده )
 

  

 با سالم و ادب

مستدعی است سواالت را مطالعه فرموده و با دقت به آنها .  طراحی شده است........................پرسشنامه پیش رو جهت ارزیابی عملکرد رئیس دانشکده 

 .در ضمن نظرات اساتید محترم کامال محرمانه بوده و فقط در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مورد تجسیه و تحلیل قرار میگیرد. پاسخ فرمائید
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