
 عملکرد مدرسه در مورد    اولیا محترم   از   فرم نظرسنجی
 تاریخ:      /       /                                                                                                                                                                مدرسه:  نام  

 ولی محترم؛ 

های  ی امور مدرسه و عملکرد معلمان و کادر برای بهبود بخشیدن به انجام فرایندی ادارهنحوهآموز درباره با سالم؛ نظر شما به عنوان ولی دانش
توانید برای دریافت اطالعات از فرزند خود نیز  طفا با پر کردن نظرسنجی در این امر ما را یاری فرمایید. میارزشمند و موثر است. ل  ، ی مامدرسه

 مشورت بگیرید. 

 وارد کردن اطالعات زیر الزامی نیست. 

نظر خود را با پاسخ به سواالت زیر به امید سربلندی ایران عزیز و رشد     ...........  پایه ...................پدر /  مادر ...................  اینجانب
 کنم.اعالم می  ،ی فرزندمدر مدرسه برای اتخاذ تصمیمات بهتر و  کیفیت آموزشی

 ی مورد نظر تیک بزنید. برای هر سوال در قسمت گزینه

 ضعیف  متوسط  خوب  عالی  سواالت  ردیف 
     آموزشی نحوه نظارت مدرسه و اداره امور  1
     نحوه نظارت و اداره امور اجرایی  2
     پاسخگو بودن کادر به اولیا در امور مربوط به دانش آموز  3
     آموز اطالع رسانی سریع و مناسب به اولیا دانش 4
     استفاده از همکاری و مشارکت والدین در اداره امور مدرسه  5
     استفاده از معلمان توانمند و مجرب  6
     آموز توجه و تقویت نوآوری و خالقیت در دانش  7
     آموز نحوه برخورد معلمان با دانش  8
     های فرهنگی و مناسبتی نحوه اجرای برنامه  9

     حل مسائل و مشکالت تربیتی احتمالی در محیط مدرسه  10
     صمیمی در مدرسه برقراری محیط آرام و  11
     آموز استفاده از تشویق و تنبیه در ایجاد انگیزه و جذب دانش  12
     آموزان رعایت اعتدال در رفتار با دانش  13
     توجه به بهداشت و نظافت عمومی مدرسه  14
     کیفیت برگزاری برنامه های فوق برنامه  15
     نحوه تعامل مدرسه با اولیا 16
     آموز های توسعه فردی دانشتوجه به برگزاری برنامه  17
     ر مدرسهاو توجه به بررسی ناهنجاری و ارجاع به مش 18
     موزان با کادر و مدیر مدرسه آت دانش میمیزان صمی 19
     کنید در کل روند آموزش و عملکرد مدرسه را چگونه ارزیابی می  20

 



 

 


