
 

 بسمٍ تعالی                       

 (........................فرم ارزیابی معاين آمًزشی ي پژيَشی داوشکدٌ )                            

 با سالم ي ادب

مستدعی است سًاالت را مطالعٍ فرمًدٌ ي با دقت بٍ . طراحی شدٌ است........................ پرسشىامٍ پیش ري جُت ارزیابی عملکرد معاين آمًزشی داوشکدٌ 

 .در ضمه وظرات اساتید محترم کامال محرماوٍ بًدٌ ي فقط در دفتر وظارت ي ارزیابی داوشگاٌ مًرد تجسیٍ ي تحلیل قرار میگیرد. آوُا پاسخ فرمائید

 باتشکر     

 دفتر وظارت ي ارزیابی داوشگاٌ
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