
 فرم نظر سنجی از اعضای محترم هیات علمی

 جهت برنامه بزرگداشت روز معلم 

 استاد ارجمند،

 

مندی شما، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت و کاهش کاستی های احتمالی برای برگزاری هر چه بهتر برنامه های بعدی  سنجش میزان رضایت

 را در این امر یاری فرمائید.خواهد داشت. لذا خواهشمندیم با شرکت در این نظر سنجی ما 
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مستدعی است پس از تکمیل فرم آن را به غرفه پذیرش واقع در پارکینگ ریاست تحویل داده و یا داخل 

 صندوق های تعبیه شده در درب های خروجی بیاندازید.
 
 

 با تشکر از دقت نظر شما     
 اداره روابط  عمومی دانشگاه

 


