فرم رضایت والدین
والدین و خانواده محترم،دانشجو:
سالم عليكم.
دانشگاهها ،عالوه بر تربيت علمي دانشجويان ،رسالت ديگري را نيز بعهده دارند كه از آن جمله؛ آموزش و ارتقاء
مهارت زندگي اجتماعي به دانشجويان با هدف تربيت افرادي است كه قادر به ايفاي نقش محوله در جامعه بوده و
در انجام مسئوليت ها؛ از كفايت و قابليت الزم برخوردار باشند .اين امر مهم ،در دانشگاهها بعهده؛ مراكز مشاوره
دانشجويان است.مركز مشاوره دانشجويان دانشكده پرستاري الر ،با همت وتالش كادرآموزشي مجرب خود؛ آماده
ارايه خدمات الزم بوده و در موارد خاص  ،ب ا ارجاع به مراكز تخصصي  ،راهنمايي الزم را انجام خواهند داد.بي ترديد
،انجام اين وظيفه مهم؛ مستلزم ياري و همراهي دانشجويان عزيز بوده كه خواسته هاي منطقي و درست خود را
مطرح و ما را تشويق به اجراي آن نمايند .عالوه بر آن حمايت و راهنمايي شما ،خانواده محترم در شناخت بهتر اين
عزيزان؛ ما را ياري خواهد كرد.در اين خصوص از شما خانواده محترم  ،درخواست مي گردد؛ در طول ايام تحصيل
فرزندتان ،هرچند وقت يكبار(حداقل يكبار در ماه) با استاد مشاور فرزندتان تماس تلفني داشته و از اوضاع واحوال
ايشان باخبر شويد .همچنين؛ با تكمي ل و ارجاع فرم ذيل و اعالم رضايت خود و فرزندتان ،در ارسال خالصه فعاليت
ها ،ما را در اين راه ياري فرماييد.
با احترام
مسئول گروه مشاوره دانشجويان ،دانشكده پرستاري حضرت زينب(س) الرستان

شماره تماس :كد شهرستان 53351225- 7 ) 170(:و53377001و 3375112

نام استاد مشاور :
5
خير
بلي
آيا مايليد ،گزارشي از وضعيت تحصيلي فرزندتان را در پايان هر ترم دريافت داريد؟
آيا مايليد  ،گزارشي از وضعيت روحي – رواني و جسمي فرزندتان را درمواقع لزوم دريافت داريد؟ بلي
بلي
آيا مايليد ،در مواقع بروز مشكالت تحصيلي ،اخالقي  ،اداري ....،فرزندتان ،در جريان امور قرار گيريد؟
خير
درصورت لزوم به ذكر موارد خاص(بيماري ،ناهنجاري ،مراقبت ويژه ) ...،لطفاً بيان نماييد.
آدرس دقيق محل سكونت:
كد پستي:
شماره تلفن منزل و يا شماره تلفني كه در مواقع لزوم بتوان با شما تماس گرفت ،ذكر نماييد.
تاريخ و محل امضاء دانشجو
نام و نام خانوادگي دانشجو
نام و نام خانوادگي امضاء كننده(والدين دانشجو):
تاريخ تكميل فرم( توسط والدين)

زمان تكميل  :یک بار در زمان ثبت نام دانشجو

نسبت با دانشجو
محل امضاء

خير

فرم الف
پرسشنامه اطالعات فردی دانشجو
دانشكده علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی الرستان
دانشكده پرستاری حضرت زینب(س) الرستان

رشته تحصيلي:

دانشكده :
شماره دانشجويي :

مقطع تحصيلي :

تاريخ تولد 02 / /

نام ونام خانوادگي :
محل تولد :
مذهب:

تلفن همراه :

شماره شناسنامه :
جنس :
وضعيت تاهل:

استان :
مليت :

تعداد برادران وخواهران:
فرزند چندم خانواده :
آدرس ومحل سكونت دانشجو:
-0استان :
-3شهرستان:
شماره تلفن :
-0
تلفنهاي ضروري:
محل تحصيل :
كد شهرستان :
سال پايان دوره پيش دانشگاهي :
نوع سهميه قبول شده :
سابقه انصراف يا تغيير رشته :
مشخصات اعضاي خانواده :

نسبت

سال وماه ورودي :

نام ونام
خانوادگي

متولد

زن
مرد
تعداد فرزندان :

-3
منطقه 0 :
رتبه كشوري:

ميزان
تحصيالت

زمان تكميل  :یک بار در زمان ثبت نام دانشجو

معدل ديپلم:
2 3
رتبه منطقه اي :

شغل

تلفن همراه

"فرم ب"
پرسشنامه اطالعات فردی دانشجو
دانشكده علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی الرستان
دانشكده پرستاری حضرت زینب(س) الرستان

فرم  :محرمانه
وضعيت سرپرست خانواده :
مادرسرپرست خانواده
پدر سرپرست خانواده

خانواده فاقد پدرومادر

دانشجو سرپرست خانواده

وضعيت اقتصادی خانواده :
بدون مشكل براي تامين كليه نيازهاي اقتصادي
بدون مشكل براي تامين نيازهاي اوليه با محدوديت براي تامين نيازهاي پيشرفته
مشكل براي تامين نيازهاي اوليه
وضعيت سالمتی جسمی دانشجو درگذشته وحال
درگذشته وحال سالم بدون مراجعه به مشاوره با پزشک
درگذشته ازخدمات مشاوره استفاده نموده بدون مشكل جدي
درگذشته به روانپزشک مراجعه نموده ودارو دريافت كرده به علت
درحال حاضر به روانپزشک مراجعه كرده وبا تشخيص دارو دريافت مي كند.
 نام بيماری درصورت وجود:
 سابقه استفاده ازخدمات مشاوره:
 فعاليت های اوقات فراغت:
 بهترین تفریح وسرگرمی:
 استعمال سيگار ومواد مخدر:
 حوادث مهم زندگی :
مرگ والدين
 مشاغل درطی زندگی :
مشاغل قبل از ديپلم
مشاغل درحال حاضر
وضعيت استخدامي

جدايي والدين

طالق دانشجو

نوع شغل.......................
نوع شغل......................

ساير موارد

 وضعيت اقتصادی دانشجو :
حمايت كامل خانواده درنيازهاي اقتصادي
حمايت نسبي خانواده درنيازهاي اقتصادي
دانشجو با درآمد شخصي نيازهاي اقتصادي برآورده مي كند
حمايت ساير ارگان ها از دانشجو
 سكونت دانشجو :
همراه خانواده

خوابگاه

دور از خانواده تنها

 روابط مابين اعضای خانواده :
خانواده با حضورپدر ومادر بدون مشكل جدي درروابط بين اعضاء
خانواده باحضوريكي از والدين بدون مشكل جدي درروابط بين اعضاء
خانواده با حضور يک يا هر دو والدين با مشكل جدي در روابط بين اعضاء
خانواده بدون حضور هر دو والدين بامشكل جدي در روابط بين اعضاء
آیا درحال حاضر به کار دانشجویی اشتغال دارید؟

نوع كار......................
ساعت كار.......................
درآمد حاصل ازكار..............

زمان تكميل  :در ابتدای هر نيمسال تحصيلی

دوراز خانواده با هم خانه

پرسشنامه اطالعات تحصيلی دانشجو
دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی الرستان
نام ونام خانوادگی :
سال تحصيلی

نيمسال تحصيلی

سال ورود :

رشته تحصیلی :

مقطع تحصیلی:

تعداد

تعداد

تعداد واحد

معدل

وضعيت

دروس افتاده عمومی

واحد

واحد

مردودی

نيمسال

نيمسال

 /اختصاصی

گرفته

قبولی

شده

(مشروط،
مرخصی،
تحصيلی ،
ارفاقی

زمان تكميل  :پس از ثبت نهایی نمرات در هر نيمسال تحصيلی

"فرم ج"
بنام خدا
فرم گزارش مشاوره (فرم شماره ())1
نام ونام خانوادگی دانشجو :

سال ورود :

رشته تحصیلی:

تاریخ مراجعه:
تاریخ :

گزارش اولین مشاوره :
محور کلی مشاوره :

توصیه ها وارزیابی استاد مشاور:

امضاء:
تاریخ :

گزارش دومین مشاوره :
محور کلی مشاوره :

توصیه ها وارزیابی استاد مشاور:

امضاء:
تاریخ :

گزارش سومین مشاوره :
محور کلی مشاوره :

توصیه ها وارزیابی استاد مشاور:

امضاء:

نام ونام خانوادگی استاد مشاور:
تاریخ :
زمان تكميل  :پس از هر بار ارایه مشاوره به دانشجو ،یكی از کادر ها می بایست تكميل گردد.

امضا ء:

بنام خدا
فرم گزارش تحليلی مشاوره( فرم شماره ())2
نام ونام خانوادگی دانشجو :

رشته تحصیلی :

سال ورود:

تاریخ مراجعه :

 ارزیابی استاد مشاور از عالیق شغلی وهدف های تحصیلی دانشجو:

توصیه های استاد مشاور

 ارزیابی استاد مشاور از استعداد و ویژگی های شخصیت دانشجو

توصیه های استاد مشاور

 ارزیابی استاد مشاور ازرضایت دانشجو از رشته تحصیلی

توصیه های استاد مشاور

نام ونام خانوادگی استاد مشاور
تاریخ :
زمان تكميل  :یک بار در دوران تحصيل

امضاء :

دانشكده علوم پزشكی وخدمات بهداشتی – درمانی الرستان
اداره مشاوره وسالمت روان دانشجویان
فرم ارجاع به اداره مشاوره

تاریخ ویزیت توسط استاد

نام ونام خانوادگی دانشجو:

تاریخ تولد:

نام پدر:

دانشکده:

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

شماره تماس دانشجو:

روان پزشکی

تاریخ ارجاع به اداره

مشاور:
نوع مشاوره :تحصیلی

ازدواج

روانشناسی

مشاوره:
تشخیص اولیه:

مشاهدات ونظریات استاد مشاور:

نام ونام خانوادگی استاد مشاور درخواست کننده
مهر وامضاء
نظرات وتوصیه های روانشناس:

نام ونام خانوادگی روانشناس
مهر وامضاء

تائید وامضاء رئیس اداره
استاد گرامی الزم است این فرم در دو نسخه تهیه وبه همراه ضمایم به اداره مشاوره ارسال گردد

زمان تكميل  :در زمان ارجاع دانشجو به مرکز مشاوره

بنام خدا
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی الرستان
گروه مشاوره دانشجویان
فرم مراجعه دانشجویان متفرقه به استاد مشاور
باتوجه به لزوم پیگیری مداوم امر مشاوره درکلیه دانشجویان  ،به منظور شناسائی افرراد نیازمنرد مشراوره
وارائه راهنمائی الزم دراموردرسی وغیر درسی  ،انتظار مری رود  ،همکراران محتررم  ،مشراوره هرایی را
درطول هر نیمسال تحصیلی با دانشجویانی که بطور متفرقه وخارج از گرروه مشراوره شرما مراجمره مری
کنند  ،داشته باشید.
موفق باشید
نام استاد مشاور مربوطه :
نیمسال اول  /دوم  :سال تحصیلی
نام دانشجو

تاریخ مراجعه

علت مراجعه

نوبت مراجعه

زمان تكميل  :در هر بار مراجعه دانشجویان متفرقه

مالحظات

فرم تسویه حساب دروس تئوری

اینجانب :

به شماره دانشجویی :

رشته :

ورودی:

پنج ترم اخیر خود را با آرایش هشت ترمی مطابق داده ام و براین اساس :
 تمامی واحدها را انتخاب نموده و با موفقیت گذرانده ام.تاکنون موفق به اخذ و یا گذراندن واحدهای زیر نشده ام:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
براین اساس متعهد میشوم در پایان ترم اخیر  ،چنانچه موفق به گذراندن هریک

از دروس تکرم

اخیر نشدم به استاد مشاوره خود اطالع دهم.
مسئولیت بروز هر گونه مشکل به علت عدم اطالع رسانی وتاخیر در فارغ التحصکیلی بکر عهکده
اینجانب می باشد.
امضاء و تاریخ

زمان تكميل  :قبل از انتخاب واحد ترم ششم

