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نتایج کلی نظرسنجی

نفر92 تعداد کل شرکت کنندگان در جشن
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نتایج نظرسنجی دختران

نفر39 تعداد دختران شرکت کننده در جشن
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نتایج نظرسنجی پسران

نفر49 تعداد پسران شرکت کننده در جشن
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نظرشمامهمترین نقطه قوت دانشگاه از 

 (16)فضای سبز

 (6)سطح علمی

 محیط دانشگاه و برگزاری
مسابقات و بازدیدها

 (5)اساتید

 (3)امکانات ورزشی

گیریسخت

م و جو حاکم بر آن که بسیار سال
که  ضمن این. شاداب است

شود و ها حفظ میحرمت

دانشجوها به کار اصلی خود که
همان پژوهش و آموزش است، 

.پردازندمی

 (3)امکانات رفاهی مناسب

بمحیط و فضای فیزیکی مناس

کال چیز مفیدی ندارد

ی فرهنگیبرنامه

 کیفیت دروس ارائه شده

برخورد خوب اساتید و کارکنان

های دانشگاهتنوع تشکل

ای ی باالی دانشجویان برانگیزه
هافعالیت

ه باالبودن سطح علمی دانشکد
مواد

بندیزمان

اساتید خوب دانشکده صنایع  ،
ورد مخصوصا دکتر عاملی که برخ

.خوبی با دانشجویان دارند
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مهمترین نقطه ضعف دانشگاه از نظرشما

  3جوّ دانشگاه

 شادی و تفریح و فرهنگ تا حدودی

3برخورد نامناسب اساتید

اساتید ضعیف

ها و واحدهای آموزشی عملی و کمبود کارگاه
نعت البته ارتباط با ص) کمبود ارتباط با صنعت 

هتر سطح، بهای هماین دانشگاه نسبت به دانشگاه
(.است ولی جای بهبود دارد

اساتید ضعیف از نظر ایجاد انگیزه

ی دروس افتضاحارائه

 فاجعه( برق)برخورد آموزش دانشکده

عدم ارتباز با دانش-های فرهنگیبرنامه-

گونه خالقیت در عدم وجود هیچ-آموختگان
هاهای آموزشی و دورهبرنامه

ار ارتباط با دانشجو، چه آموزشی و چه اداری، بسی

.ی برخورد نامناسب استضعیف است و نحوه

 فضای سرد بین اساتید و بین دانشجویان
(اعمال نظرها-برخوردها)

همه موارد

 2برخورد کادر اداری

بیبیش از حد سختگیر بودن در مورد مسائل مذه

ود کمب-برخورد بد مسئولین اداری دانشکده مواد
نداشتن-امکانات آزمایشگاهی در دانشکده مواد

سیگارکشیدن-فضاهای مناسب برای دختران
دانشجوها در سطح دانشگاه

ای هتفاوت اساتید با پردیس دانشگاهی با گروه
-تبهکه با رروزانه و شبانه مناسب نبود، درصورتی

د شهای عالی اینجا را انتخاب کرده بودیم که می
ضعف در بازدید و-ی شهرستان قبول شدروزانه
های برون استانیبرنامه

 2امکانات ناکافی

 4حراست

قدیمی بودن ساختمان مواد

 2عدم ارتباط با صنعت

ه عدم توج-رهاشدن دانشجو بعد از اتمام تحصیل
ا ها و مشکل در ورود و خروج آنهبه فارغ التحصیل

یلیالتحصو استفاده  از امکانات رفاهی بعد از فارغ

 2برخورد نامناسب با دانشجویان

وضعیت تغذیه در دانشگاه، بهبود پیدا کند.

و صنعتعدم امکان بازگشت به علم

نشاط و تحرک دانشجویی

یاز تعریف نامناسب سیالبس دروس و غیر مورد ن
برای صنعت
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الهام بخش  و اساتید موثر 
 7دکتر ماکویی

 5دکتر نورالسنا

 3دکتر سجادی

3پور دکتر برزین

دکتر صباحی

دکتر بیدآبادی

پوردکتر حسینعلی

دکتر مقیمی

دکتر اصغر نصر

 2دکتر داوود یونسیان

دکتر رضوانی

نیادکتر عباس

دکتر قدرتی

فردکتر شایان

دکتر اکبری

دکتر برنگی

 12دکتر جعفری

 3دکتر شفیعی

 3دکتر سیدحسینی

 2دکتر قوسی

 رسولیدکتر

دکتر رضوی

 4دکتر سیدین

 4دکتر بوترابی

دکتر میرزامحمدی

 2دکتر عادلی

دکتر سعیدی

 2دکتر یعقوبی

مرحوم دکتر آریانژاد

دکتر خادم ثامنی

 2دکتر موسوی

دکتر طالیی

دکتر طیرانی

دکتر شاطری

مهندس احمدیان

دکتر طاهری

دکتر شکریه

دکتر اوحدی

دکتر واحدی

دکتر رستگاری

 2دکتر گودرزی

دکتر ایوانی

دکتر شبستری

دکتر اسماعیلی

دکتر ذاکری

دکتر عطایی

 4دکتر ثقفیان

 3دکتر عربی

دکتر اخوان

دکتر فتحیان

 2دکتر نورعلیزاده

محمدیدکتر خان

 2دکتر فیضی

دکتر مفیدی

دکتر مقیمی

دکتر شهانقی

 2دکتر حائری

دکتر مهدوی

دکتر فرهاد آذری

دکتر غفوریان

دکتر محسن وفامهر

 4دکتر سرپولکی

زادهدکتر نقی

دکتر سلطانیه

دکتر قدوسی

دکتر رهبر

آبادیدکتر هاشم

 4پیشوایی دکتر سامان

 2دکتر جوادپور

 2دکتر جبارزاده

ماهیدکتر جبل

دکتر قنبری

دکتر غفاری

دکتر میرکاظمی

دکتر بخشنده

دکتر محمدزاده

پوردکتر شوال

 3دکتر خادم ثامنی

دکتر آنالویی
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انتقادات و پیشنهادها
عالی

 اساتید بیشتر و بهتر-تهویه برای داخل سالن–کیفیت لباس ها بهتر شود

اطالع رسانی بیشتر

است بیشتر  بهترری برنامه های متناسب با حضور خانواده ها در نظر گرفته شود البته در کل مناسب و خوب بود در زمینه تصویر برداری و عکس ها و فیلم یادگا
کار کنید

بنده چندین بار شماره تلفن را آپدیت کردم ولی همچنان اس ام اس فراخوان به بنده نرسید.بخش موسیقی و خواننده بسیار ضعیف بود

 د و برنامه های هنری و موسیقی بهتر شود واقعا ضعیف بود بایستی شادتر شو.یا حداقل دانش آموخته مطرح... دعوت از چهره های مطرح هنری و سینمایی و
برنامه ها و مسابقه های جذاب تر

  گرفتن عکس یادگاری دانشکده ای در فضای باز دانشگاه

جشن برگذار شود،نه به شرط فارغ التحصیلی آن ها(پس از چهار یا پنج سال )برای ورودی های یک سال در یک سال مشخص

برای خانم هایی که چادر می پوشند و نمی توانند جلوی همه عکس بگیرند هم فکری بکنید لطفا

برگزاری مراسم جشن دانش آموختگان ممتاز را بیشتر و با دقت انجام شود

(ور آقایانبرای خانم های چادری مقدور نیست بدون چادر لباس بپوشند در حض)برای خانم ها مکان بدون حضور آقایان در نظر بگیرند تا عکس یادگاری بگیرند

پیگیری خوب از کادر دفتر فرهنگی و رفتار خوب

م حتی اگر با آن  هر نوع اعتقاد و افکاری را بپدیری-حراست رفتار بهتری داشته باشد-به فضا و روحیه جمعی دانشگاه و نشاط و شادی دانشگاه بیشتر توجه کنید
بیشتر همدیگر و دانشجو را درک کنیم–اخالق مهمتر از لباس است روح و روان دانشجو هم -هم سو نباشیم


