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نتایج کلی نظرسنجی

نفر77 تعداد کل شرکت کنندگان در جشن
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نتایج نظرسنجی دختران

نفر42 تعداد دختران شرکت کننده در جشن
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نتایج نظرسنجی پسران

نفر33 تعداد پسران شرکت کننده در جشن
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نظرشمامهمترین نقطه قوت دانشگاه از 

فضای سبز

فضای سبز دانشگاه

برخورد اساتید-محوطه

محوطه دانشگاه

 برند دانشگاه و امکانات و فضای
امکانات ورزشی خوب-دانشگاه

آرامش و فضای-طبیعت و باغبانی
فرهنگی

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

از نظر علمی

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز مناسب

فضای سبز دانشگاه

امکانات ورزشی-فضای سبز

ارتباط خوب با دانشجویان

امکانات کارگاهی-فضای سبز

 فضای سبز و امکانات ورزشی

فضای سبز

فضای سبز

برنامه دقیق

غذا-فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز و زیاد

امکانات دانشگاه

ر فضای ورزشی حاکم ب-فضای سبز
یبدنهای تربیتفعالیت-دانشگاه

فضای خوب از نظر محیط

فضای سبز

فضای سبز پشت علوم پایه

نقطه قوت ندارد

ندارد
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مهمترین نقطه ضعف دانشگاه از نظرشما

حراست

حراست

حراست  -احترام نگذاشتن به عقاید همه
دانشگاه

حراست

حراست

برخورد پرسنل

 عدم ارتباط قوی با صنعت و به روز بودن
دروس

دانشکده فیزیک

حراست

  عدم احترام به دانشجو و عدم هماهنگی
حراست-مسئولین

،اگر دانشجویان هم به صنعت معرفی شوند
خیلی خوب است

تبعیض -عدم برخورد مناسب با دخترها
ار  رفت-ای از اساتیدرفتار بد عده-جنسیتی

ی حراستنامحترمانه

جوّ مثل-رفتار حراست-تبعیض جنسیتی
ی پسرانه استمدرسه

تبعیض -عدم برخورد مناسب با دختران
نشاطتحرک و بیفضای بی-جنسیتی

اندازی در سنگ-امکانات فضاهای علمی
برگزاری اردوهای علمی و درسی و دانشجویی

نگری گروهی خاصجانبهعدم هماهنگی و یک
هاگیریدر دانشگاه به تمامی تصمیم

امکانات آموزشی متوسط

های  گیریها و سختکادر اداری و محدودیت
اداری، خصوصا آموزشی

ردیکاربکم-ارتباط کم اساتید با دانشجویان-

شدههای تعریفنامهبودن پایان

حراست

نشاط ندارد

به روز نبودن علم اساتید

اساتید سن باال

اتید ارتباط برخی اس-جوّ دانشگاه بسته است
ضعیف است

جوّ دانشگاه و اساتید

د بسیار  سن اساتی-کیفیت اساتید پایین است
باال است

ی دروس دانشکدهکیفیت ارائه

ی  نداشتن برنامه-هیئت علمی ضعیف
کاربردی و ارتباط با صنعت

کال نقطه ضعف است

 بی احترامی به جایگاه دانشجویان و عدم
ارتباط با صنعت به طور جدی
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الهام بخش  و اساتید موثر 
دکتر یزدانفر•
رفیضیدکت-دکتر ترکاشوند-دکتریزدانفر•
تیدکترهدای-دکترمفیدی-دکتر یزدانفر•
دکتر مفیدی-دکتریزدانفر•
ینیدکتر حس-دکترمفیدی-دکتریزدانفر•
دکتر معاونی دانشکده راه آهن•
دکتر شکوهی•
زادهدکتر اشرفی-دکتر وحیدی•
دکتر کردبچه•
کتر  د-دکتر یزدانفر-دکتر پدیده بلوری•

غفوریان
تر دک-دکتر مظفر-دکتر عباس یزدانفر•

فیضی
الهییتدکتر آ-دکتر عرفانیان-دکتر دلبری•
-الییدکترموسوی میرک-فردکتر ابریشمی•

دکتر ازهری
دکتر -مهندس محبعلی-مهندس حجابی•

یزدانفر
مهندس  -مهندس محبعلی-دکتر مرادی•

حجابی

النتردکترک-دکتر جلیلیان-دکتر حیدری•
دالهیدکتر عب-دکتر چلداوی-دکتر عریضی•
دکتر عریضی-دکتر حجت•
-یشمیدکتر ابر-دکتر عریضی-دکتر حجت•

دکتر طیرانی-فر
دکتر -دکتر میرزاکوچکی-فردکتر ابریشمی•

طیرانی
دکتر -دکتر شهرتاش-دکتر جمالی•

دکتر شوالیی-واحدی
دیدکتر واح-دکتر شهرتاش-دکتر جمالی•
تر  دک-مهندس صادقی نژاد-دکتر یزدانفر•

ترکاشوند
وم  مرح-دکتر یزدانفر-دکتر احمد اخالصی•

نیادکتر عباس
اکزنددکتر خ-دکتر فیضی-دکتر یزدانفر•
دکتر شهرتاش•
-دکتر عباس یزدانفر-دکتر خاکزند•

دکترحمیدرضا ظفرپور
دکتر اخالصی-دکتر خاکزند•
تر  دک-دکتر مشهدی-دکتر مسیح طهرانی•

ابراهیمی نژاد
دکتر اخالصی-اکبرمهندس علی•
دکتر جدید-مهندس کردبچه•
دکتر واحدی-دکترجمالی-دکتر حیدری•
نتردکتر کال-دکترشهرتاش-دکتر جمالی•
مرحوم دکتر میرغفوریان-دکتر احمدیان•
دکتر موسی احمدیان•
دکتر احمدی•
دکترجاللی•
ندارد•
دکتر جاللی•
دکتر یزدان فر•
ر دکت-دکتر ترکاشوند-دکتر یزدانفر•

اخالصی
دکتر یزدانفر•
اشدکتر شهرت-دکتر دشتی-دکتر جدید•
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انتقادات و پیشنهادها

یاید، من ایمیل زدم که مادرم ب. خیلی افراد سایت را چک نکردند. شدافزایش ظرفیت برای مهمان باید ایمیل می
.گفتند خیر

ها حضور داشته باشند، ازجمله اساتید فیزیکاساتید تمامی دانشکده.

کنند، بتوانند بیایندهم تمام می10هایی که ترم بچه.

کشی هم انجام دهیدمسابقه هم بگذارید و قرعه.

ها  ز آناستفاده از نظرسنجی قبل از برگزاری جشن برای انتخاب و مشخص شدن اساتید محبوب دانشکده و دعوت ا
.برای حضور در عکس نهایی

برای کانون دانش آموختگان بروشور معرفی در نظر گرفته شود.

لطفا سال بعد شادترش کنید.

آتش بازی نبود.


