فزم الف
پزسشٌاهِ اعالعات فزدی داًشجَ
داًشکذُ علَم پششکی ٍخذهات بْذاشتی درهاًی الرستاى
داًشکذُ پزستاری حضزت سيٌب(س) الرستاى

رشتِ تحصیلی:

داًشکذُ :

هقطع تحصیلی :

تاریخ تَلذ 31 / /

شوارُ داًشجَیی :

ًام ًٍام خاًَادگی :

تلفي ّوزاُ :

شوارُ شٌاسٌاهِ :
جٌس :
ٍضعیت تاّل:

استاى :
هحل تَلذ :
هلیت :
هذّة:
تعذاد تزادراى ٍخَاّزاى:
فزسًذ چٌذم خاًَادُ :
آدرس ٍهحل سکًَت داًشجَ:
-3استاى :
-2شْزستاى:
شوارُ تلفي :
-3
تلفٌْای ضزٍری:
هحل تحصیل :
کذ شْزستاى :
سال پایاى دٍرُ پیش داًشگاّی :
ًَع سْویِ قثَل شذُ :
ساتقِ اًصزاف یا تغییز رشتِ :
هشخصات اعضای خاًَادُ :
ًسثت

سال ٍهاُ ٍرٍدی :

ًام ًٍام
خاًَادگی

هتَلذ

سى
هزد
تعذاد فزسًذاى :

-2
هعذل دیپلن:
1 2
هٌطقِ 3 :
رتثِ هٌطقِ ای :
رتثِ کشَری:

هیشاى
تحصیالت

شغل

تلفي ّوزاُ

"فزم ب"
پزسشٌاهِ اعالعات فزدی داًشجَ
داًشکذُ علَم پششکی ٍخذهات بْذاشتی درهاًی الرستاى
داًشکذُ پزستاری حضزت سيٌب(س) الرستاى

فزم  :هحزهاًِ
ٍضعیت سزپزست خاًَادُ :
هادرسزپزست خاًَادُ
پذر سزپزست خاًَادُ

خاًَادُ فاقذ پذرٍهادر

داًشجَ سزپزست خاًَادُ

ٍضعیت اقتصادی خاًَادُ :
تذٍى هشکل تزای تاهیي کلیِ ًیاسّای اقتصادی
تذٍى هشکل تزای تاهیي ًیاسّای اٍلیِ تا هحذٍدیت تزای تاهیي ًیاسّای پیشزفتِ
هشکل تزای تاهیي ًیاسّای اٍلیِ
ٍضعیت سالهتی جسوی داًشجَ درگذشتِ ٍحال
درگذشتِ ٍحال سالن تذٍى هزاجعِ تِ هشاٍرُ تا پششک
درگذشتِ اسخذهات هشاٍرُ استفادُ ًوَدُ تذٍى هشکل جذی
درگذشتِ تِ رٍاًپششک هزاجعِ ًوَدُ ٍدارٍ دریافت کزدُ تِ علت
درحال حاضز تِ رٍاًپششک هزاجعِ کزدُ ٍتا تشخیص دارٍ دریافت هی کٌذ.
ً ام بیواری درصَرت ٍجَد:
 سابقِ استفادُ اسخذهات هشاٍرُ:
 فعالیت ّای اٍقات فزاغت:
 بْتزيي تفزيح ٍسزگزهی:
 استعوال سیگار ٍهَاد هخذر:
 حَادث هْن سًذگی :
هزگ ٍالذیي
 هشاغل درعی سًذگی :
هشاغل قثل اس دیپلن
هشاغل درحال حاضز
ٍضعیت استخذاهی

جذایی ٍالذیي

طالق داًشجَ

ًَع شغل.......................
ًَع شغل......................

سایز هَارد

ٍ ضعیت اقتصادی داًشجَ :
حوایت کاهل خاًَادُ درًیاسّای اقتصادی
حوایت ًسثی خاًَادُ درًیاسّای اقتصادی
داًشجَ تا درآهذ شخصی ًیاسّای اقتصادی تزآٍردُ هی کٌذ
حوایت سایز ارگاى ّا اس داًشجَ
 سکًَت داًشجَ :
ّوزاُ خاًَادُ

خَاتگاُ

دٍر اس خاًَادُ تٌْا

 رٍابظ هابیي اعضای خاًَادُ :
خاًَادُ تا حضَرپذر ٍهادر تذٍى هشکل جذی دررٍاتط تیي اعضاء
خاًَادُ تاحضَریکی اس ٍالذیي تذٍى هشکل جذی دررٍاتط تیي اعضاء
خاًَادُ تا حضَر یک یا ّز دٍ ٍالذیي تا هشکل جذی در رٍاتط تیي اعضاء
خاًَادُ تذٍى حضَر ّز دٍ ٍالذیي تاهشکل جذی در رٍاتط تیي اعضاء
آيا درحال حاضز بِ کار داًشجَيی اشتغال داريذ؟

ًَع کار......................
ساعت کار.......................
درآهذ حاصل اسکار..............

دٍراس خاًَادُ تا ّن خاًِ

پزشسٌاهِ اعالعات تحصیلی داًشجَ
داًشگاُ علَم پششکی ٍخذهات بْذاشتی درهاًی الرستاى
ًام ًٍام خاًَادگی :
سال تحصیلی

ًیوسال تحصیلی

سال ٍرٍد :

رضتِ تحصیلی :

هقغغ تحصیلی:

تعذاد

تعذاد

تعذاد ٍاحذ

هعذل

ٍضعیت

درٍس افتادُ عوَهی

ٍاحذ

ٍاحذ

هزدٍدی

ًیوسال

ًیوسال

 /اختصاصی

گزفتِ

قبَلی

شذُ

(هشزٍط،
هزخصی،
تحصیلی ،
ارفاقی

"فزم ج"

بٌام خذا
فزم گشارش هشاٍرُ شوارُ ()1
ًام ًٍام خاًَادگی داًطجَ :

سال ٍرٍد :

رضتِ تحصیلی:

تاریخ هزاجؼِ:
تاریخ :

گشارش اٍلیي هطاٍرُ :
هحَر کلی هطاٍرُ :

تَصیِ ّا ٍارسیابی استاد هطاٍر:

اهضاء:
تاریخ :

گشارش دٍهیي هطاٍرُ :
هحَر کلی هطاٍرُ :

تَصیِ ّا ٍارسیابی استاد هطاٍر:

اهضاء:
تاریخ :

گشارش سَهیي هطاٍرُ :
هحَر کلی هطاٍرُ :

تَصیِ ّا ٍارسیابی استاد هطاٍر:

اهضاء:
ًام ًٍام خاًَادگی استاد هطاٍر:
تاریخ :

اهضا ء:

بٌام خذا
فزم شوارُ ( )2گشارش تحلیلی هشاٍرُ
ًام ًٍام خاًَادگی داًطجَ :

رضتِ تحصیلی :

سال ٍرٍد:

تاریخ هزاجؼِ :

 ارسیابی استاد هطاٍر اس ػالیق ضغلی ٍّذف ّای تحصیلی داًطجَ:

تَصیِ ّای استاد هطاٍر

 ارسیابی استاد هطاٍر اس استؼذاد ٍ ٍیژگی ّای ضخصیت داًطجَ

تَصیِ ّای استاد هطاٍر

 ارسیابی استاد هطاٍر اسرضایت داًطجَ اس رضتِ تحصیلی

تَصیِ ّای استاد هطاٍر

ًام ًٍام خاًَادگی استاد هطاٍر
تاریخ :

اهضاء :

بسوِ تؼالی

داًطکذُ.....................
فزم ارسضیابی داًطجَ اس بزًاهِ استاد هطاٍر :خزداد
ًام استاد هطاٍر:
داًطجَی گزاهی ایي فزم بزای بزرسی کیفیت هطاٍرُ با استاد هطاٍر تْیِ ضذُ است .لغفاً بِ
سَاالت سیز با دقت پاسخ دّیذ:
آیا بِ استاد هطاٍر خَد جْت هطاٍرُ هزاجؼِ ًوَدُ ایذ؟
چٌذ باردرتزم هزاجؼِ کزدُ ایذ؟

یکبار

بلی

دٍبار

خیز
سِ بار

بیطتز

لغفاً بِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ:
ّویطِ

اغلب

گاّی

بٌذرت

اٍقات

ًوی تَاًن
اظْار ًظز
کٌن

-1استاد هطاٍرم در سهاى ٍهکاى تؼییي ضذُ حضَر دارد.
 -2اسقَاًیي ٍهقزرات آهَسضی اعالع کاهل دارد.
-3استاد هطاٍرم ًسبت بِ ٍضؼیت تحصیلی هي درگذضتِ ٍحال
ضٌاخت دارد ًٍقاط قَت ٍضؼف هزاهٌؼکس هی کٌذ
-4استاد هطاٍرم با استؼذاد ٍتَاًوٌذیْای هي آضٌا بَدُ ٍهتٌاسب
با ایي هَاردهي را راٌّوایی هی کٌذ.
-5درضزایظ افت تحصیلی بِ هي کوک ًوَد.
-6درهطکالت بِ هي کوک ًوَد.
 -7استاد هطاٍر ًسبت بِ کار هطاٍرُ ػالقوٌذ ٍبزخَردی هٌاسب
دارد
-8درّذایت ٍبزًاهِ ریشی درسی هي ًقص هَثزی دارد.
-9درصَرت هغزح ضذى هَارد غیز آهَسضی  ،راٌّوایی السم را ارائِ
هیذّذ

 اًتظارات ضوا اس استاد هطاٍر چیست؟ چِ فؼالیتْای استاد هطاٍر بزای ضوا اًجام داد کِ درایي فزم بِ آى اضارُ ًطذُ است؟ درصَرتیکِ بخَاّیذ یک ًوزُ اسصفز تا  22بِ استاد هطاٍرتاى بذّیذ  ،چِ ًوزُ ای بِایطاى هیذّذ؟

