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فرم نظر سنجي

   همكار محترم شاغل در مديريت ..........................................
     با سالم و احترام

     در راستاي  ارائه خدمات بهتر و جلب رضايت همكاران گرامي اطالع از نظرات شما بزرگواران راهگشاي ما خواهد بود.لذا خواهشمند است با ارائه پاسخ هاي

توضيحاتدامنه نظر سنجيموضوعرديفعنوان

  مناسب به سواالت زير ما را در نيل به اهداف دانشگاه ياري فرماييد.
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