پرسشنامه اطالعات فردی دانشجو

فرم الف)

محل چسباندن عکس

(ویژه اساتید مشاور)
دانشکده پرستاری و مامایی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشجوی محترم

پرسشنامه ذیل جهت اطالع استاد مشاور از وضعیت تحصیلی ،فردی و خانوادگی شما جهت راهنمایی و مشاوره بهتر شما می باشد .اطالعات
مذکور به صورت کامال محرمانه و با رعایت اصل رازداری نزد استاد مشاورتان نگهداری خواهد شد و پیوست پرونده آموزشی و فارغ
التحصیلی شما نخواهد شد.
بهمن
ورودی مهر
سال ورود
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
بله

دانشجوی انتقال دائم هستید
نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه مبدا .............................

خیر
کد ملی

تاریخ تولد
فرزندان..........

شماره دانشجویی .......................

وضعیت تاهل مجرد

متاهل

تعداد

سایر موارد...........

شهر .......
آدرس محل زندگی :استان.......
خیابان .......................................................................................................................پالک  ..............واحد....
شماره تماس ثابت
.........................................
وضعیت سکونت فعلی

شماره همراه .........................

خوابگاه دانشگاه

شماره یکی از اعضاء خانواده.
با والدین

خانه و یا خوابگاه غیر دانشگاهی

همسر

سابقه تحصیلی و شغلی دانشجویان کارشناسی
رشته تحصیلی دوران متوسطه
محل اخذ دیپلم

سال اخذ دیپلم

معدل دیپلم
سابقه انصراف و یا تغییر رشته دانشگاهی دارم
محل کار

شغل

نام رشته قبلی .................
سابقه کار

_____________________________________________________________________________
سابقه تحصیلی و شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی کارشناسی  /کاردانی.........................................
سال اخذ مدرک
شغل

دانشگاه محل اخذ
سابقه کار

معدل کل کارشناسی
محل کار

مشخصات اعضای خانواده
نسبت

نام و نام خانوادگی

سن

تحصیالت

شغل

وضعیت سالمت

وضعیت دانشجو در بدو ورود به دانشگاه
وضعیت اقتصادی خانواده
سابقه ابتال به بیماری خاص
وضعیت سالمتی جسمی دانشجو در
حین تحصیل
سابقه استفاده از خدمات مشاوره
فعالیت های اوقات فراغت
استعمال سیگار و مواد مخدر و غیره
روابط بین اعضای خانواده

خوب
خیر
بله
سالمتی کامل

متوسط
نوع بیماری:
دارای بیماری

نام خدمات استفاده شده
ورزش
مطالعه

تماشای
فیلم
در صورت استفاده ( با ذکر نام )
خوب
عالی

ضعیف
نام بیماری در صورت وجود

انجام کارهای
هنری

تاریخ
سایر موارد
متوسط

ضعیف

تاریخ تکمیل اطالعات ..............................
****************************************************************
جدول اطالعات تحصیلی دانشجو (توسط دانشجو در هر ترم تکمیل گردد)
ردیف

نیمسال
تحصیلی

سال

ترم

معدل

واحد اخذ شده

واحد مردودی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
توضیحات استاد مشاور
.....................................................................................................

وضعیت ترم
(عادی/
مشروط)

توضیحات

