وزارت تحصیالت عالی
ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
پرسشنامه ارزیابی تحقیقات علمی
Research Evaluation Questionnaire

) نوبت ارزیابی (

اسم نهاد تحصیلی (

)

تاریخ:

/

/

این پرسشنامه جهت بهبود و ارتقای کیفیت تدریس در مورد تحقیقات علمی نهاد تحصیلی شما ترتیب شده است .لطفا با صداقت و
حوصله مندی ګزینه های مورد نظر را نشانی بفرمایید.
نوت  :این پرسشنامه توسط استاد خانه پری میگردد.
 :۱آیا در نهاد تحصیلی شما مرکز تحقیقات  :۶محدودیت های تحقیق شما چیست؟
علمی وجود دارد و شما از فعالیت های آن الف :کتابخانه مجهز
ب :البراتوار مجهز
آګاه هستید؟
پ :ساحه کافی
الف :وجود ندارد
ب :وجود دارد ولی من از فعالیت های آن ت :وسایل  ITکافی
ث :بودجه کافی
آګاه نیستم.
پ :وجود دارد و من از فعالیت های آن آګاه ج :همه
هستم.
 :۷با روش نگارش معیاری یک اثر تحقیقی
آشنایی دارید؟
 .۲آیا شما در این نهاد تحصیلی تا کنون
الف  :بلی
کدام تحقیقی را انجام داده اید؟
ب :تا اندازه ای
الف :بلی
پ :نخیر
ب :نخیر
 :۸آیا با روش های تجزیه و تحلیل
 .۳آیا عنوان و مقاصد تحقیق شما با رشته ارقام(… )SPSSآشنایی الزم دارید؟
الف :بلی
تخصصی شما مطابقت دارد؟
ب :تا اندازهی
الف :بلی
پ :نخیر
ب :تا اندازه ای
پ :نخیر
 :۹آیا نهاد تحصیلی شما برای پروژه ها و آثار
 :۴آیا با روش های تحقیقات علمی معاصر تحقیقی کمک الزم می نماید؟
الف :بلی
آشنایی الزم دارید؟
ب :تا اندازه ای
الف :بلی
پ :نخیر
ب :تا اندازه ای

 :۱۲آیا برای بلند بردن ظرفیت به آموزش
روش های تحقیق نیاز دارید؟
الف :بلی
ب :تا اندازهی
پ :نخیر
 :۱۳آیا نتایج تحقیقات خویش را در
همایشهای علمی یا کنفرانسهای علمی ارائه
نمودهاید؟
الف :بلی
ب :نخیر
 :۱۴آیا تا کنون ورکشاپ های علمی تحقیقی-
میتودولوژیکی در نهاد تحصیلی شما دایر شده
است؟
الف :بلی
ب :نخیر
 :۱۵سایر نظریات

پ :نخیر
 .۱۰آیا تاکنون کدام اثر تحقیقی شما در مجالت
علمی معتبر بین المللی نشر شده؟
 : ۵از کدام روش تحقیقی شما استفاده کرده
الف :بلی
اید؟
ب :نخیر
الف:کتابخانه ای
ج :در جریان است
ب :البراتواری
پ :ساحوی
 :۱۱آیا نهاد تحصیلی شما برای تحقیقات علمی
ت :مختلط
بودجه دارد؟
الف :بلی
ب :نخیر
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