
نظری  کم متوسط زیاد خیر بلی سواالت نظرسنجی  ردیف
 ندارم 

در دوران قرنطینه که خانواده ها بیشتر در کنار یکدیگر بودند، آیا به اهمیت نقش پررنگ مدرسه در ایجاد روحیه شاد و  1
 تربیت موثر پی بردید؟ 

45/92 55/7 - - - - 

معرفی شده از سوی آموزشگاه رضایت بخش بود ) جدا از مشکل  آیا ارتباط شما با بهترین وب ابزار آموزشی  2
 اینترنت(

46/98 54/1 - - - - 

ماه پیشتر   4آیا به میزان قابل توجهی ارتقا و تغییرات مثبت خود و فرزندتان از لحاظ تکنولوژی نسبت به  3

 دست یافتید؟ 

41/95 59/4 - - - - 

 - - - - 29/16 71/83 آموزشگاه از نظر شما چطور بود؟اطالع رسانی های برنامه تدریس  4

آیا از عملکرد معاون پایه در ارسال گزارشات محتوای کالس ها به سایت مدرسه و گروه واتساپ راضی   5
 بودید؟

49/98 51/1 - - - - 

ارسال محتوا به سایت و  در صورتی که نورچشمی حضور در کالس های آنالین را نداشت ، آیا از خدمات آنالین)  6
 گروه( استفاده کردید؟ 

75/92 24/7 - - - - 

آیا از پیگیریهای حضور دانش آموزان برای کالس های آنالین که توسط معاونین پایه مطرح می شد، راضی   7
 بودید؟

100  - - - - 

 - - - - 25/19 75/80 آیا دورا ن کرونا فرصتی برای یادگیری معنادار در زندگی شما بود؟ 8

رنگ و مدل( از طرف مدرسه و دوخت   4موافقت خود را در مورد یونیفورم سال تحصیلی بعد به صورت آزاد) ارائه  9

 و انتخاب رنگ به صورت دلخواه برای همه دانش آموزان اعالم نمایید. 

11/78 89/21 - - - - 

 - - 8/27 2/72 - - سامانه آنالین کالس ها بود؟آیا فرزندتان به تنهایی قادر به ورود و استفاده از  10

میزان رضایت خود را از شروع به موقع برنامه آموزشی آنالین آموزشگاه با برنامه ریزی سریع در   11
کوتاهترین زمان ممکن و تطبیق وضعیت آموزشی فرزندتان با باز بودن مدارس به صورت حقیقی را اعالم  

 نمایید.

13/74 87/25 - - - - 

 - - - - 49/34 51/65 آیا از خدمات مشاوران آموزشگاه در ایام کرونا که تماس تلفنی با خانواده ها داشته راضی بودید؟  12

 - 67/1 54/41 79/56 - - برنامه ریزی ساعت کالس های آموزش آنالین با توجه به محتوای آموزشی فرزندتان چگونه بود؟ 13

 - - - - 33/68 32/66 افزایش مطالعه و کتابخوانی در خانواده خود برنامه ای داشتید؟ آیا در ایام کرونا برای  14

 - - - - 14/45 86/54 نظر خود را در مورد بازگشایی مدرسه در نیمه اول شهریور جهت مرور مطالب امسال بیان نمایید .  15

 - - - 19 46/55 54/25 بیان کنید.نظر خود را در مورد تغییر ساعت آموزشگاه برای سال تحصیلی بعد  16

 26/11 39/3 94/35 41/49 - - میزان رضایت از عملکرد سرویس مدرسه اعالم فرمایید . 17

 - 2/17 37/31 43/51 - - میزان تمایل استفاده از خدمات آموزشی آنالین برای سال تحصیلی بعد را تا چه حد مفید می دانید؟  18

 55/12 - 34/57 11/30 - - میزان مشارکت فرزندتان در شوق انجام در دوران کرونا را اعالم نمایید.  19

 - 2/13 35/33 45/53 - - میزان رضایت از کالس های فن بیان و تاثیر آن روی فرزندتان چگونه بود؟  20

 11/13 - 64/26 25/60 - - فرزندتان چگونه بود؟میزان رضایت از کالس های مهارت زندگی و تاثیر آن روی  21



 /69 13/12 39/33 79/53 - - میزان رضایت از کالس های فبک و تاثیر آن روی فرزندتان چگونه بود؟ 22

 9/18 73/24 73/15 64/40 - - میزان رضایت از کالس های موسیقی و تاثیر آن روی فرزندتان چگونه بود؟  23

 - 32/9 27/25 41/65 - - کالس های خدمات ویژه  و تاثیر آن روی فرزندتان چگونه بود؟میزان رضایت از  24

 - 55/9 99/54 46/35 - - فعالیت های حرکتی فرزندتان در ایام کرونا به چه میزان بوده است؟ 25

 - 34/7 73/72 1/20 - - میزان ساعت مشاهده تلویزیون و فیلم ها برای فرزندتان به چه صورت بوده است؟  26

 - 55/27 64/61 81/10 - - آیا برای دورن کرونا فرزندان خود برنامه تفریحی و ورزشی در منزل داشتید؟  27

 - - - - 21/75 79/24 آیا در ایام کرونا ساعت خواب فرزندتان مانند زمان قبل بوده است؟  28

 - - - - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - شدند؟ آیا هیچ کدام از افراد خانواده به بیماری کرونا دچار   29

 

 رسانه  آموزشگاه  مادر پدر  سوال نظرسنجی  ردیف

 28/22 67/20 61/35 44/21 آموزش مراقبتهای بهداشتی در ایام کرونا از چه روشی به فرزندتان آموخته شده است.  30

 


