
 معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی% 52تکمیل شده توسط فرم نظر سنجی 

 ردیف

 

 تحول اداری 

 هیساى رضایت سواالت

 ضؼیف هتَسظ خَب ػالی

 515 181 149 55 هیساى رضایت هٌذی از رًٍذ ارتقا رتثِ ٍ عثقِ چقذر است ؟ 1

 517 189 134 51 هیساى رضایت هٌذی شوا از رًٍذ تغییر ػٌَاى چقذر است ؟ 5

 557 157 149 56 چقذر است ؟هیساى رضایت هٌذی شوا از رًٍذ اػوال هذرک تحصیلی  3

 واحد بودجه

 118 171 514 66 هیساى اعالع رساًی هٌاسة ٍراٌّوایی ّای الزم از ًحَُ ارائِ خذهات تِ ارتاب رجَع چگًَِ است؟ 1

 77 155 544 85 رػایت هٌشَر اخالقی سازهاى در ارتثاط تا ارتاب رجَع چگًَِ هی تاشذ ؟ 5

 93 135 515 116 دسترسی تِ هذیر ٍاحذ راضی ّستیذ؟تا چِ اًذازُ از هیساى  3

 58 144 558 95 تا چِ اًذازُ از هیساى دسترسی تِ کارکٌاى ٍاحذ راضی ّستیذ؟ 4

 94 181 519 71 هیساى رضایت شوا از فرآیٌذ ّای اًجام کار ٍ ارائِ خذهات در ٍاحذ چگًَِ هی تاشذ ؟ 5

 امور مالی

 115 187 199 55 هراحل اًجام کار چگًَِ است ؟ًحَُ اعالع رساًی درتارُ  1

 63 116 534 145 آیا تا قَاًیي هرتَط تِ کار خَد آشٌایی داریذ ؟ 5

 93 161 554 67 در هجوَع تا چِ هیساى از ًتیجِ هراجؼِ خَد تِ ایي ٍاحذ راضی ّستیذ ؟ 3

 114 164 193 77 شخصی صَرت هی گیرد؟تا چِ هیساى اًجام کارتر اساس ضَاتظ اداری ٍػذم دخالت قضاٍت ّای  4

 151 511 164 46 تؼذاد دفؼات هراجؼِ ترای دریافت خذهت در اثر ػذم دقت کارهٌذ چِ هیساى است؟ 5

 واحد تدارکات
 181 185 139 36 آیا از فرایٌذ خریذ لَازم هصرفی  ٍ غیر هصرفی رضایت داریذ 1

 187 193 116 37 دایذ آیا از هذت زهاى تاز پرداختی تذارکات رضایت 5

 96 186 195 53 اجٌاس تحَیل دادُ شذُ تراتر تا قَاًیي سازهاًی هی تاشذ )جٌس ، ساخت کشَر ، تاریخ اًقضا( 3
 واحد نقلیه

 191 139 146 53 هیساى رضایت از سرٍیس ایاب ٍ رّاب 1

 135 174 154 55 هیساى رضایت از ػوکرد خَدرٍّای استیجاری 5

 157 195 148 34 رضایت از تؼذاد خَدٍرّای کشیک در داًشگاُ  3

 واحد رفاهی
 365 98 59 55 هیساى رضایت از ترًاهِ ّای رفاّی )هکاى اقاهتی ، استخر ٍ ...( 1

 189 187 151 41 هیساى رضایت ًحَُ ثثت ًام ٍ ػولکرد تیوِ تکویلی 5

 146 179 144 61 هیساى رضایت از ًحَُ ترخَرد ّوکاراى حَزُ رفاّی 3

 537 149 95 31 آیا از مکان اقامتی واقع در تهران )خوابگاه دفتر مرکزی( رضایت دارید 4
 واحد نگهداشت

 115 85 59 41 رضایت ٍاحذّا از سرٍیس دّی ادارُ ًگْذاشت 1

 147 97 78 35 رضایت ٍاحذّا از سیستن ّای گرهایش ٍ سرهایشی 5

 89 65 81 51 تاسیساترضایت ٍاحذّا از ػولکرد  3

 دفتر فنی

 158 184 87 55 ازًحَُ دریافت اسٌاد ٍ هذارک هٌاقصِ پرٍشُ ّای ػوراًی رضایت داریذ؟ 1

 198 165 85 56 از رًٍذ ًظارت تِ هَقغ ٍ هرحلِ ای از پرٍشُ ّای ػوراًی رضایت داریذ ؟ 5

 149 188 94 55 ػوراًی رضایت داریذ؟از ًحَُ ترخَرد ٍ پاسخگَیی تِ سَالت فٌی پیراهَى پرٍشُ ّای  3


