
 5فرم شماره   بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشجو و برنامه مشاوره با استاد مشاور دانشکده یابیفرم ارزش

 گرامی این فرم برای بررسی کیفیت مشاوره با استاد مشاور تهیه شده است دانشجوی

 نام استاد مشاور:                             سال تحصیلی:                                                  

 :سؤاالت زیر با دقت پاسخ دهیدبه 

 آیا به استاد مشاور خود جهت مشاوره مراجعه نموده اید؟    بلی                      خیر  -

 در صورت بلی

 سه بار              بیشتر  بار             دو  چند بار در ترم مراجعه کرده اید؟  یک بار           -

 مثبت بوده است، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.در صورتیکه جواب شما 
 

 هرگز بندرت گاهی اکثراً همیشه مواد ارزشیابی 

      درمواقع تعیین شده در دسترس می باشد. 1

      اطالعات کافی و به روز از قوانین آموزش دارد. 2

      با صرف وقت کافی شما را نسبت به این قوانین راهنمایی می کند. 3

دنبال دستیابی به یک شناخت نسبی از شما، شرایط تحصیییی، عالییو و توانایییایتیا  به  4

 است.

     

در انتخاب تعداد واحد و کارهای عیمی پژوهشی، هماهنگ با توانایی و شرایط شخصی تیا   5

 به شما کمک می نماید.

     

اطالعیات کیافی با پی گیری و پرسش از مسئولین آموزش در مورد شرایط تحصیییی شیما  6

 کسب  می نماید.

     

      مشکالت شما را در صورت نیاز به مسئولین انتقال می دهد. 7

از استرسیای محیطی، خانوادگی و تحصییی شما سوال می کند، مشاوره نموده و در صیورت  8

 لزوم شما را به مراکز الزمه جیت مشاوره معرفی می نماید.

     

                  با خانواده تا  تماس میگییرد و در صیورت لیزوم بیا آنییا مشیاورهدر زمینه مشکالت شما  9

 می نماید.

     

      قابل اعتماد است 10

      آیا در مالقات تعیین شده جیت رسیدگی به مشکل شما وقت کافی در نظر گرفته میشود؟ 11

      نماید؟ ، شما را به مالقاتیای بیشتر تشویو میمشاوره آیا استاد  12

         ، آیا از طیرف ایشیا  بیا شیما تمیاس گرفتیهمشاوره در صورت عدم مراجعه شما به استاد  13

 می شود؟

     

      خود مراجعه کنید؟مشاوره در صورت داشتن مشکل آیا حاضرید برای مشاوره به استاد  14

 

 خوب چیست؟مشاوره به نظر شما میمترین خصوصیت یک استاد  -15

 

 دارید بنویسید.مشاوره اگر پیشنیادی در مورد استاد  -16

 
 

 موفق باشید


