
 بسمٍ تعالی

 داوشگاٌ علًم پششکی ي خدمات بُداشتی درماوی ایزان

 2فزم شمارٌ                    .....استاد مشاير داوشکدٌ درخصًصداوشجً  یابیفزم ارسش                                   

 وام استاد مشاير:                                                سال تحصیلی:               

 داوشجًی گزامی

 آن کمال دقت را مبذيل دارید . لطفا در پز کزدنایه فزم بزای بزرسی کیفیت مشايرٌ با استاد مشاير تُیٍ شدٌ است    

 آیا بٍ استاد مشاير خًد جُت مشايرٌ مزاجعٍ ومًدٌ اید؟    بلی                      خیز  -      

 در صًرت بلی

 سٍ بار              بیشتز  چىد بار در تزم مزاجعٍ کزدٌ اید؟  یک بار          ديبار             -

 مثبت بًدٌ است، بٍ سؤاالت سیز پاسخ دَید.در صًرتیکٍ جًاب شما 

 

 هرگس بندرت گاهی اکثراً همیشه مواد ارزشیابی 

      درمواقع تعیین ضذه در دسترس می ثبضذ. 1

      ؟گیرد میدر مالقبت تعیین ضذه جهت رسیذگی ثه مطکل ضمب وقت کبفی در نظر  2

      دارد.اطالعبت کبفی و ثه روز از قوانین آموزش  3

      ثب صرف وقت کبفی ضمب را نسجت ثه این قوانین راهنمبیی می کنذ. 4

ثه دنجبل دستیبثی ثه یک ضنبخت نسجی از ضمب، ضرایط تحصیییی، عالییو و توانبییهبیتیب      5

 است.

     

در انتخبة تعذاد واحذ و کبرهبی عیمی پژوهطی، همبهنگ ثب توانبیی و ضرایط ضخصی تیب    6

 کمک می نمبیذ. ثه ضمب

     

ثب پی گیری و پرسص از مسئولین آموزش در مورد ضرایط تحصیییی ضیمب اطالعیبت کیبفی      7

 کست  می نمبیذ.

     

      مطکالت ضمب را در صورت نیبز ثه مسئولین انتقبل می دهذ. 8

صورت لسوم ضمب را و در  پیگیر ثودهاسترسهبی محیطی، خبنوادگی و تحصییی ضمب  نسجت ثه 9

 جهت مطبوره معرفی می نمبیذ.،ثه مراکس

     

                  در زمینه مطکالت ضمب ثب خبنواده تب  تمبس میگییرد و در صیورت لیسوم ثیب آنهیب مطیبوره       11

 می نمبیذ.

     

      اطمینب  است و اعتمبدقبثل  11

      می نمبیذ؟ ، ضمب را ثه مالقبتهبی ثیطتر تطویومطبوره استبد  12

      می ضود؟ ، آیب از طرف ایطب  ثب ضمب تمبس گرفتهدر صورت عذم مراجعه ضمب  13

      مبیل ثه مراجعه ثه استبد مطبور خود هستیذ؟آیب مجذداً در صورت داضتن مطکل  14

 

 چیست؟خوة مطبوره ثه نظر ضمب مهمترین خصوصیت یک استبد  -51
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