
شـماره 90نظرسنجي بهـورز 
همراهان صميمي سالم

مسؤوليت انتشار يک نشريه به نحوي است که بايد توقع جمعي را برآورده کند و به هيچ روي 
نمي تواند و نبايد محصول سليقه فردي و گروهي اندک باشد. با توجه به اهميت اين موضوع 
اميد است با بيان ديدگاه ها و نظرات خود ما را در ارايه يک نشريه پربار و جذاب حمايت 
کنيد. در اين راستا از شما خواهشمنديم تصوير فرم زير را تکميل و تا تاريخ 1394/03/30 
به نشاني دفتر فصلنامه بهورز )مشهد مقدس ، انتهاي خيابان سناباد، مرکز بهداشت استان 

خراسان رضوي، دفتر فصلنامه بهورز( ارسال کنيد. 
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نام و نام خانوادگي                                  سن به سال             جنس: زن         مرد            وضعيت تأهل: متأهل         مجرد
دکتري ليسانس      فوق  ليسانس      ديپلم      فوق  ديپلم       راهنمايي     ابتدايي      تحصيالت:     

رشــته تحصيلي                                         سابقه خدمت 
شغل:   بهورز        کاردان يا کارشناس مرکز بهداشتي درماني          مربي مرکز آموزش بهورزي            کارشناس ستادي
پزشک مرکز بهداشتي درماني روستايي يا شهري                  مدير)معاون بهداشتي ـ مسؤول واحد ـ مدير گروه(

مشترک نشريه                       ساير

1. تاکنون چند شماره از فصلنامه بهورز را مطالعه کرده ايد؟                  1 تا 4 شماره          5 تا 12 شماره          بيش از12 شماره
2. ميزان تازگي محتواي فصلنامه تا چه اندازه اي است؟                                                         خوب          متوسط          ضعيف
3. فصلنامه از لحاظ نگارش، شيوايي و رسايي مطالب در چه حدي است؟                              خوب          متوسط          ضعيف
4. طرح ها و عکس هاي جلد مجله چگونه است؟                                                                 خوب          متوسط          ضعيف
5 . طرح ها و عکس هاي متن مجله چگونه است؟                                                                خوب          متوسط          ضعيف
6 . کيفيت رنگ صفحات چگونه است؟                                                                              خوب          متوسط         ضعيف
7. کدام نوع کاغذ را مطلوب تر مي دانيد؟ گالسه )کاغذ موجود نشريه که براق است(                                        گالسه          معمولي
8 . ميزان سودمندي مجله در برطرف کردن نيازهاي کاري، آموزشي و عمومي شما چقدر است؟     خوب          متوسط          ضعيف

9. با در نظرگرفتن همه مسايل از مجله راضي هستيد؟                                                    بلي             خير
10. با نظرسنجي موجود نشريه به شکل پيامک کوتاه موافقيد؟                                    بلي   خير

11. کاربردي ترين مقاله اين شماره را با کدموضوعي آن مشخص کنيد؟
12. آيا تاکنون به زير سايت فصلنامه بهورز به آدرس www.mums.ac.ir/health/fa/behvarz_m مراجعه کرده ايد؟

    بلي   خير

از بين کساني که فرم نظرسنجي را تکميل و ارسال کنند به قيد قرعه 
جايزه اي به رسم يادبود اهدا خواهد شد.
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