
 94- 95اول سال تحصیلی 

از این که اندکی از وقت خود را به . یک مطالعه علمی دانشجویی در قالب درس آمار حیاتی در اختیار شما قرار می گیرد

گیرد،  این پرسشنامه بدون نام است و با توجه به تحلیل هاي آماري مفصلی که روي این داده ها انجام می

 .  

  .....................تا کنون کلمعدل          

  ندارم           .اندك دارم          

  ندارم           .اندك دارم          

  )بیش از یک گزینه قابل انتخاب است

  . تمایل آن زمان خودم به این رشته تشویق کردند

  .در ورود من موثر بود

  )بیش از یک گزینه قابل انتخاب است

  رسیدن به جایگاه و احترام اجتماعی

  یافتن پاسخ به سواالت بنیادي خودم درباره زندگی

  )در صورت تمایل درج نمایید(عوامل دیگر 

  بسمه تعالی

اول سال تحصیلی تحقیق درس آمار زیستی نیمسال 

  !دانشکده مهندسی پزشکی

یک مطالعه علمی دانشجویی در قالب درس آمار حیاتی در اختیار شما قرار می گیردبه منظور 

این پرسشنامه بدون نام است و با توجه به تحلیل هاي آماري مفصلی که روي این داده ها انجام می. این کار اختصاص داده اید سپاسگزاریم

. باز هم متشکریم. یح و دقیق شما شرط اول مفید بودن نتایج تحقیق خواهد بود

               آقا     خانم                            ..............   

  :   در حال حاضر به رشته خود عالقه

          متوسط دارم          زیاد دارم          بسیار زیاد  دارم

  :   خود عالقه گرایشدر حال حاضر به 

          متوسط دارم          زیاد دارم          بسیار زیاد  دارم

بیش از یک گزینه قابل انتخاب است( خود را انتخاب کردید؟ گرایش - چگونه رشته

تمایل آن زمان خودم به این رشته تشویق کردند برخالفمرا  والدین یا اقوام

  .بر اساس آنچه جو عمومی بهترین می دانست انتخاب رشته کردم

  .این رشته از ابتدا با عالقه من همراه بود

در ورود من موثر بود) مانند رتبه کنکور(د و دالیل دیگري این رشته مورد عالقه من نبو

بیش از یک گزینه قابل انتخاب است( نزدیک است؟ ها هدف شما از تحصیل بیشتر به کدام گزینه

  .کنمآن فکر ام به  تا کنون زیاد وقت نداشته

  رشد علم و سردرآوردن از راز و رمزهاي تکنولوژي

  و با درآمدرسیدن به یک جایگاه شغلی خوب 

 رسیدن به جایگاه و احترام اجتماعی

یافتن پاسخ به سواالت بنیادي خودم درباره زندگی

  عوامل دیگر

 

 
 

دانشکده مهندسی پزشکیدانشجوي گرامی 

به منظور  پرسشنامه حاضر 

این کار اختصاص داده اید سپاسگزاریم

یح و دقیق شما شرط اول مفید بودن نتایج تحقیق خواهد بودهاي صح ارائه پاسخ

..............   ورودي سال 

در حال حاضر به رشته خود عالقه- 1

بسیار زیاد  دارم

  

در حال حاضر به - 2 

بسیار زیاد  دارم

 

چگونه رشتهشما - 3

والدین یا اقوام

بر اساس آنچه جو عمومی بهترین می دانست انتخاب رشته کردم

این رشته از ابتدا با عالقه من همراه بود

 این رشته مورد عالقه من نبو

 

هدف شما از تحصیل بیشتر به کدام گزینه- 4 

 تا کنون زیاد وقت نداشته

رشد علم و سردرآوردن از راز و رمزهاي تکنولوژي

 رسیدن به یک جایگاه شغلی خوب



گزینه را انتخاب  یکتنها  ویژگی یک شغل خوب و رضایتبخش از نظر شما چیست؟ ترین مهم-5

  .نمایید

شغلی که پردرآمد باشد.  

لی که خالقیتم را در آن نشان دهمشغ.  

 شغلی که در آن براي جامعه مفید باشم  

ف
دی

ر
  

  خیلی  هرگز  عبارات

  به ندرت

  نسبتا

  کم

  گاهی

  اوقات

  نسبتا

  زیاد

  بیشتر

  اوقات

  همیشه

توانم به طور موثر ، مسائلی را که در فعالیت هاي مربوط به تحصیل ام من می   3

  .پیش می آیند ، حل کنم

              

من اعتقاد دارم که مشارکت و سهم موثري در کالسهایی که در آن ها شرکت می   6

  .کنم دارم

              

                .به عقیده خودم دانشجوي خوبی هستم  8

                .جریان تحصیل و مطالعه ي دروسم یاد گرفته اممن چیزهاي بسیار جالبی در   9

زمانی که به اهداف تحصیلی ام دست می یابم،احساس شوق و برانگیختگی می   12

  .کنم

              

                .مطمئنم که در انجام فعالیتها در کالس به طور موثري عمل می کنم  15


