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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۰۶۶۱دی   ۶

 بسمه تعالی

 منظور بهبود و رفع مشکالت موجود در دبیرستان میباشد. این پرسشنامه صرفاً به

 نمائید.در صورت تمایل میتوانید پرسشنامه را با ذکر نام خود پر 

 های مختلف فنی و غیره دارید. در صورت مثبت بودن بیان فرمائید. آیا شما تخصص در زمینه-۰

 آیا از نحوه تدریس آقایان دبیران رضایت دارید. در صورت عدم رضایت با ذکر دبیر مربوطه توضیح دهید. -۲

صورت منفی بودن با ذکر دالئل کافی آیا از نحوه برخورد مسئولین دبیرستان راضی هستید در صورت هستید در  -۶

 و مشاهدات عینی بیان فرمائید.

 آیا برای پیشبرد کارها پیشنهاد و یا طرح اصالحی دارید یا خیر؟ -۴

 آموزی در دبیرستان شکایت دارید یا خیر. در صورت مثبت بودن توضیح دهید. آیا نسبت به شخصی یا دانش -۵

 جنبه اجباری دارد. در صورت مثبت بودن علتش را بیان فرمائید. آیا هم اکنون درس خواندن برای شما -۶

ریزی فرهنگ اصیل اسالمی موافق هستید. در صورت موافقت نحوه اجراء و نحوه  ریزی در پی آیا نسبت به برنامه -۷

 شرکت خود را بیان فرمائید.

 فرمائید.اید. در صورت منفی بودن آن علتش را بیان  آیا تا به حال نماز خوانده -۸

 کنید. در صورت عدم شرکت دالیل خود را بیان فرمائید. آیا شما در نماز جماعت دبیرستان شرکت می -۹

اید که از جواب دادن به آن عاجز  آیا تا به حال بسئوال دینی و شرعی و یا سیاسی و اجتماعی برخورد کرده -۰۱

 ل آن با شما صحبت شود.ح باشید. در صورت مثبت بودن بیان بفرمائید تا در جهت راه

 اید در صورت مثبت بودن توضیح دهید. اید و یا تمایل نشان داده آیا تا به حال با گروهکهای سیاسی برخورد داشته -۰۰

اید. در صورت مثبت بودن نتیجه این عمل را با ذکر توضیح بیان  آیا شما دقیقاً به پیامهای امام گوش فرا داده -۰۲

 فی بودن علتش را ذکر کنید.فرمائید و در صورت من

نظر شما راجع به برادران انجمن اسالمی دبیرستان چیست در صورت تخلف از ایشان ذکر نام شخص و نوع  -۰۶

 عملکرد غلط جهت اصالح و پاکسازی بیان فرمائید.

 توضیح دهید.مهر ماه در باره شما اجحاف و یا ستمی شده در صورت مثبت بودن  ۰آیا تا باین ساعت از تاریخ  -۰۴

نظر شما در باره تشکیل کالسهای قرآن و ایدئولوژی و مسائل سیاسی چیست در باره نحوه تشکیل کالسها نظر  -۰۵

 اصالحی خود را بیان نمائید.

 نظرات اصالحی و انتقادی خود را در مورد بهبود وضع دبیرستان بیان فرمائید. -۰۶

 توضیح: اگر برادر دانش آموزان صالح دانستند نام و نام خانوادگی و کالس خود را مرقوم فرمائید.
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


