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پرسشنامه میسان بهره مندی از فناوری و آی تی
داًص آهَش عصیص پسسطٌبهِ شیس فقط ثِ هٌظَز اًجبم یک تحقیق داًطگبّی دز اختیبز ضوب قساز گسفتِ است لطفب ثب
دقت هطبلعِ کسدُ ٍثبدقت جَاة دّید هطوئي ثبضید کِ ًَع جَاة ضوب ّیچ تبثیسی دز ًوسات ضوب ًدازد.
پرسشها

خیلی شیبد کن خیلی
شیبد

 . 1استفبدُ اش کبهپیَتس ثِ چِ هیصاى ثِ یبدگیسی ثْتس ضوب دز کالس دزس کوک هی کٌد ؟
 . 2ازائِ ًسم افصاز آهَشضی هستجط ثب ّس دزس دز کٌبز کتبة دزسی  ،چقدز ثِ یبدگیسی ثْتس
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ضوب کوک هی کٌد ؟

ً . 3سم افصازّبی آهَشضی هستجط ثب دزٍس ضوب  ،ثِ چِ هیصاى دز دستسس ضوب قساز دازًد ؟
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 . 4ثطَز هتَسط  ،دثیساى ضوب ثِ چِ هقداز اش کبهپیَتس دز کالس دزس استفبدُ هی کٌٌد ؟
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 . 5ثِ چِ هیصاى استفبدُ اش کبهپیَتس زا ثسای دیگس دزٍس خَد تَصیِ هی کٌید ؟
 . 6ضوب دز سبل ّبی گرضتِ  ،چقدز ثِ کبهپیَتس هسلط ثَدید ؟
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 . 7تسلط ضوب ثِ کبهپیَتس ًسجت ثِ سبل ّبی گرضتِ  ،ثِ چِ هقداز افصایص یبفتِ است ؟
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 . 8اطسافیبى ضوب ( خبًَادُ  ،دٍستبى ٍ ثستگبى ًصدیکتبى ) دز هجوَع چقدز ثِ کبهپیَتس هسلط
ّستٌد ؟

 . 9اطسافیبى ضوب ( خبًَادُ  ،دٍستبى ٍ ثستگبى ًصدیکتبى ) ثِ چِ هقداز ضوب زا دز استفبدُ اش
کبهپیَتس تطَیق هی کٌٌد ؟
 . 10هیصاى دستسسی ضوب ثِ کبهپیَتس ٍ ایٌتسًت  ،چقدز است ؟

 . 11ثِ چِ هیصاى قساز دادى آهَشش کبهپیَتسزا ثِ عٌَاى یک ٍاحد دزسی  ،تَصیِ هی کٌید
؟
 . 12اهکبًبت هدزسِ ضوب ثِ چِ هیصاى دز دستسسی ثِ کبهپیَتس ٍ آهَشش تَسط کبهپیَتس
هٌبست است ؟
 . 13هطبلت دزسی کِ اش طسیق کبهپیَتس ثیبى هی ضًَد  ،ثِ چِ هیصاى دز ذّي ضوب هبًدگبزی
دازًد ؟
 . 14چِ هیصاى عالقوٌد ثِ ازتجبط ثب دثیساى خَد  ،اش طسیق ایٌتسًت ّستید ؟
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 . 15ضوب ثِ چِ هقداز ثب ًبم یب آدزس ایٌتسًتی سبیت ّبی هفید آضٌب ّستید ؟
 . 16هحتَای کتت دزسی ضوب  ،چقدز سجت ایجبد اًگیصُ ثسای ضوب دز استفبدُ اش کبهپیَتس دز
دزٍس هی ضَد ؟
 . 17زسبًِ ّبی جوعی ( هبًٌد ؛ تلَیصیَى  ،زایَ  ،زٍشًبهِ ّب ٍ هجالت ٍ  ) ...ثِ چِ هقداز
ضوب زا دز یبدگیسی ثیطتس کبهپیَتس تطَیق هی ًوبیٌد ؟
 . 18استفبدُ اش کبهپیَتس ثِ چِ هیصاى اٍقبت فساغت ضوب زا پس هی ًـوبید ؟
 . 19هیصاى استفبدُ ضوب اشکبهپیَتس ثعٌَاى ٍسیلِ ثبشی چقدز است ؟
 . 20ثِ ًظس ضوب  ،کبهپیَتس ثِ چِ هقداز هی تَاًد  ،سطح اطالعبت عوَهی ضوب زا افصایص
دّد ؟
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 . 21ضوب دز یبدگیسی دزٍس چقدز اش ثسًبهِ ّبی کبهپیَتسی هبًٌد ٍزد ٍ پبٍز پَیٌت استفبدُ
هی کٌید؟
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 . 22ضوب دز یبدگیسی دزٍس چقدز اش سبیت علوی  -آهَشضی استفبدُ هی کٌید؟
 .23ضوب دز یبدگیسی دزٍس چقدز اش ٍثالگْبی آهَشضی استفبدُ هی کٌید؟
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 . 24ضوب دز یبدگیسی دزٍس چقدز اش هجالت الکتسًٍیکی ٍ CDٍDVDآهَشضی استفبدُ
هی کٌید؟
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