
( و علوم پايه تخصصي)پرسشنامه نظر خواهي از نحوه تذريس نظري استاد
 

: دانشجوي گرامي

اسصشيبثي ٍ . يكي اص ساّْبي استقبء كيفيت آهَصش ثْشُ گيشي اص ًظش فشاگيشاى ثؼٌَاى يكي اص اسكبى هْن دس ًظبهْبي آهَصشي است   

خَاّشوٌذ است ثب پبسخْبي دقيق ٍ هٌبست خَد ثِ ثْجَد سًٍذ آهَصش . داًشجَيبى اص ًحَُ تذسيس ثِ سًٍذ ثْجَد آهَصش كوك خَاّذ كشد

.  ضشثذس هشخص ًوبييذ ٍ ّشيك اص هَاسد ريل سا ثب صدى ػالهت ، كوك ًوبييذ

 ثذيْي است پبسخْبي ٍاقغ ثيٌبًِ شوب دس هجوَع اطالػبت ثب اسصش ٍ سبصًذُ اي ثشاي استبداى ٍ هسئَليي داًشگبُ فشاّن سبختِ ٍ دس هَاقغ

. ( هشاجؼِ ًوبييذ   sama.qums.ac.irجْت اسصشيبثي ثِ آدسس) .هقتضي اص آى استفبدُ خَاّذ شذ

 اص ّوكبسيتبى  هتشكشين  

       :              نيمسال تحصيلي                                      :              استادنام                                      :         درسنام 

:   تاريخ تكميل                                :    رشته تحصيلي
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