فرم ارزشیابی استاد مشاور (دانشکده پرستاری و مامایی)
گروه :مامایی

نام و نام خانوادگی استاد :

رشته تحصیلی دانشجویان :مامایی مقطع : .کارشناسی ورودی تعداد دانشجویان :نفر
شرح

ابعاد

راهنمای
امتیازدهی

در روز انتخاب واحد دانشجویان حضور فعال داشته ام.

0/5

در روز حذف و اضافه دانشجویان حضور فعال داشته ام.

0/5

در طول ترم  4ساعت در هفته به مشاوره دانشجویان اختصاص داده ام.

3

جلسات عمومی با کلیه دانشجویان در تاریخ های  0برگزار نموده ام.

هر جلسه 0/5

تعداد34کارنامه های تحصیلی را در ترم گذشته بر اساس نیم رخ تحصیلی بررسی
نموده ام.

 0/2به ازای
هر کارنامه

تعامل و ارائه گزارش به مدیر گروه در ارتباط با مشکالت روند تحصیلی
دانشجویان

*2

تعداد 5دانشجو را در حیطه روند تحصیلی (افت تحصیلی ،مشروطی ،نحوه درس
خواندن ،ادامه تحصیل) به صورت خصوصی مشاوره داده ام.

 0/3به ازای
هر دانشجو

تعداد 0پرونده اطالعات فردی برای دانشجویان جدیدالورود در ترم جاری تکمیل
نموده ام.

 0/3به ازای
هر پرونده

تعداد 00دانشجو را حیطه مشکالت فردی ،عاطفی و اجتماعی (روابط بین فردی،
تعارضات ،اعتیاد ،مشکالت خانوادگی و مالی ،شغل ،ازدواج) در ساعات تعیین شده
به صورت خصوصی مشاوره حضوری –تلفنی نموده ام.

 0/3به ازای
هر دانشجو

تعداد 0را به مرکز مشاوره دانشجویان در دانشگاه و یا خارج دانشگاه ارجاع داده
ام.

 0/4به ازای
هر دانشجو

تعداد 00دانشجو که تحت سرپرستی اینجانب نبوده اند را در موارد فردی و
اجتماعی مشاوره داده ام.

 0/0به ازای
هر دانشجو

به تعداد 4دانشجو تحت سرپرستی خود در حیطه پژوهشی ارائه مشاوره داشته ام
(نحوه جستجو منابع ،شرکت در همایش ،مشارکت در امور پژوهشی ،یافتن
عناوین پژوهشی)

 0/2به ازای
هر دانشجو

در روز معاینه فیزیکی دانشجویان جدید الورود که در تاریخ 0برگزار گردید حضور
داشته ام.

0

تعداد 0پرونده سالمت برای دانشجویان تحت سرپرستی جدید الورود تشکیل داده
ام و وضعیت واکسیانسیون هپاتیت  3 Bدوره دانشجو ،آزمایشات ،مشکالت
جسمی را بررسی و پیگیری نموده ام تعداد 0مورد را به پزشک معالج ارجاع داده
ام.

 0/3به ازای
هر دانشجو

تعامل با مسئول اساتید مشاور درطول ترم

0

در جلسه گردهمایی اساتید مشاور در ترم جاری حضور داشته ام

0/5

وظایف

حیطه سالمت

حیطه پژوهشی

حیطه فردی و اجتماعی

حیطه آموزشی

گزارش

تکمیل توسط
مدیر گروه

تکمیل توسط
مسئول اساتید

جمع امتیاز

توضیحات
امضا استاد مشاور :

امتیاز
خودگزارشی

تاریخ :

امتیاز
نهایی

توضیحات
...............................................

امتیاز نهایی ( مسئول اساتید مشاور)

امضا مسئول اساتید مشاور

