
 
 

 

 سفر شهر کاشان و روستای نیاسر نتایج نظرسنجی

 مجری : مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی  

 

 نظارت و ارزیابی گروه طرح و برنامهارزیابی : دفتر 

 میانگین وزنی مجموع وزنی هاپاسختعداد  سفید (1)ضریب  ضعیف (2)ضریب  متوسط (3)ضریب  خوب (4)ضریب  عالی سؤاالت ردیف

 3.77 117 31 1 1 2 11 111 نحوه اطالع رسانی 1

 3.77 117 31 1 1 1 21 69 زمان سفر 2

 3.74 119 31 1 1 1 24 62 ریز زمان بندی سفر 3

 3.63 122 31 1 1 1 9 119 ثبت نامشیوه  4

 3.17 121 31 1 1 1 12 111 هزینه سفر 1

 3.61 121 31 1 1 1 6 112 وسیله رفت و آمد 9

 3.63 122 31 1 1 1 9 119 کیفیت و کمیت صبحانه 7

 3.91 112 31 1 1 2 21 11 انتخاب سفره خانه عباسی ) نهار( 1

 3.91 112 31 1 1 1 27 14 کیفیت و کمیت نهار 6

 3.79 113 31 1 1 1 21 62 عصرانه داخل اتوبوس 11

 3.13 116 31 1 1 1 11 114 بسته راهنما 11

 4 124 31 1 1 1 1 124 نحوه برخورد عوامل اجرایی 12

 3.74 119 31 1 1 2 11 69 توضیحات راهنمای سفر 13

 3.61 121 31 1 1 1 6 112 جمع بندی کلی از سفر 14

   433 1 2 9 91 391 )بدون ضریب( مجموع تعدادی

   31.62 1.17 1.14 1.43 4.11 21.71 میانگین تعدادی )بدون ضریب(

 

 9/13/1361تاریخ: 

 خانواده( 33نفر ) 71اندازه جامعه: 

 نفر 1: اجرایی عوامل
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نحوه اطالع 
رسانی

ریز زمان بندی  زمان سفر
سفر

ت کیفیت و کمیدوسیله رفت و آمهزینه سفرشیوه ثبت نام
صبحانه

انتخاب سفره  
خانه عباسی         

(نهار) 

ت کیفیت و کمی
نهار

عصرانه داخل  
اتوبوس

نحوه برخورد  بسته راهنما
عوامل اجرایی

توضیحات 
راهنمای سفر

از  جمع بندی کلی
سفر

نظرسنجی سفر کاشان و روستای نیاسر



 
 

 

 نظرات شرکت کنندگان در سفر کاشان و روستای نیاسر

 قرار دهید. متشکرم لطفا سفر شیراز، کیش،یزد را هم در برنامه هایتان 

 با تشکر از آقای اسدزاده بابت پذیرایی خوب و عالی ایشان 

 امیدوارم جاهایی ببرید زیاد پله نداشته باشه. مانند قمصر و شیراز 

 حداقل دو نوبت برنامه های یک روزه اینچنینی در نظر گرفت و اجرا شود. با تشکر برای هر فصل سال خصوصا پاییز، زمستان و بهار 

 ر بود در میان وعده صبح میوه نیز قرار داده شود. بهتر بود نماز ظهر و عصر بصورت جماعت برگزار می شد.بهت 

 می کنیم. همه چیز در کل عالی بود. انشاء اله بتوانید برنامه های زیارتی و سیاحتی به نقاط دیگر هم داشته باشید. از همه عوامل قدردانی و تشکر 

 اییبا تشکر از همه عوامل اجر 

  سفر بدون هزینه برایاگر  ؟ شود هزینه سهم کارمند کمتر شود همکاران بیشتری متقاضی ثبت نام می شوند. می توان در مواردی برنده برخی مسابقات و ... را 

 خانواده در نظر گرفته شود.

  منانضمن تشکر از دست اندرکاران محترم. هر چند وقت چنین سفری خوب است. با لطف و یاری خداوند 

 با عرض سالم و خسته نباشید. بسیار عالی بود. امیدوارم همیشه چنین برنامه هایی داشته باشید. موفق و موید باشید 

 .انشاء اله ادامه پیدا کند 

 .بسیار عالی بود. امیدوارم که چنین برنامه هایی در طول سال داشته باشید 

 سفر به نحو احسن همراهی و برنامه ریزی عالی نمودند. تقدیر و تشکر از آقای شکوری و آقای جمشیدی که در این 

 پاسگزاریمسپاس از زحمات ارزنده همکاران معاونت فرهنگی. لطفا سفرهای بیشتری را در نظر بگیرید. امکانات سفر در شان دانشگاه بوده است. بسیار س با. 



 
 

 

  بویر احمد، کیش، مشهد مقدس، قشم، چابهار، اصفهان، شیراز و ... برنامه ریزی گردد. با تشکردر صورت امکان تورهای با دوره بلند مدت تر، مثال ایالم، کهکیلویه و 

 بنده تشکر می کنم از آقایان جمشیدی و شکوری 

 تحمل گردیدندم وبا تشکر از معاونت محترم فرهنگی دانشگاه و زحمات آقایان شکوری و جمشیدی و همکاران محترمی که زحمات وافری در جهت کیفیت برگزاری ارد. 

 امیدوارم این گونه برنامه ها تداوم داشته باشد. با سپاس فراوان

 .ای کاش راننده کمتر با موبایل صحبت می کرد 

 لباقیاستند بیایند و فقط یک مورد در مورد پله های آبشار. الزم است از قبل به مسافرین گفته شود که احتمال لغزش و لیزخوردن می باشد و آنهائیکه عالقمند ه 

 افراد مسن.خدا را شکر اتفاق ناگواری نیفتاد. ولی من خود شاهد لیز خوردن پنجمنتظر بمانند تا بعدا ملحق شوند. در ضمن تعداد پله ها هم زیاد بود و خارج از توان 

 نفر بودم از جمله همسر خودم. در کل بسیار عالی بود و خسته نباشید. با تشکر فراوان

  تشکر  را دارم.انشاء اله سفرهای بعدی هم ما را همراه خود ببرید.از زحمات شما کمال 

 اسدزاده -جمشیدی  -با تشکر فراوان از مدیریت محترم واحد فرهنگی و پرسنل محترم ان واحد آقایان شکوری 


