
  

  فرم ارزشیابی استاد راهنما

  

  88-89 نام و نام خانوادگی استاد مشاور.........................  دانشجویان رشته .................. ورودي............ ...   نیمسال اول
       

  :دانشجوي  گرامی   
    

                                            فرديت آموزشی این پرسشنامه براي نظرات شما نسبت به استاد مشاور می باشد . نتایج این فرم ارزشیابی براي بهبود فرآیند هاي منجر شونده به رفع مشکال  

  امید داریم با عنیات واجتماعی و فرهنگی دانشجویان بوده و دقت و قضاوت  صحیح و عادالنه شما در تکمیل فرم می تواند ما را در این امر خطیر یاري نمائید .  

  توکل به خداوند بتوانیم گامی در جهت فرآیندهاي آموزشی دانشجویان برداریم . 

  
      

 

 

کامالً   نامطلوب  متوسط  خوب  عالی  

  نامطلوب

           زمان و مکان انجام مشاوره توسط استاد مشاور مناسب بوده است ( با کالس درسی شما تداخل ندارد) -

           در دسترس بودن استاد مشاور در ساعات اعالم شده طبق برنامه  -

           ارائه فرم مشاوره یا تشکیل پرونده جهت مراجعات دانشجویی  -

تشکیل جلسات گروهی جهت توجیه دانشجویان با وظایف استاد مشاور ، برنامه ریزي مربوط به امـور   -

 آموزشی ، دانشجویی 
          

مربوط به امـور  تشکیل جلسات گروهی جهت توجیه دانشجویان با وظایف استاد مشاور ، برنامه ریزي  -

 آموزش  ، دانشجویی
          

تشویق دانشجویان با انجام فعالیتهاي فوق برنامه علمی فرهنگی در زمینه روشهاي صحیح مطالعـه و    -

 برنامه ریزي 
          

           تسلط استاد مشاور در ارتقاي فردي ، دادن روحیه ، نشاط تحصیلی و اجتماعی شما   -

           به نظرات دانشجو و ایجاد تفکر نقادانه و خالق در جلسات مشاوره اهمیت دادن استاد مشاور  -

           میزان تالش استاد مشاور شما در آشنا نمودن دانشجویان با شهر ، محل تحصیل - 

           میزان تالش استاد مشاور شما در آشنا نمودن دانشجویان با امکانات محیط هاي دانشگاه -

           میزان تالش استاد مشاور شما در آشنا نمودن دانشجویان با مقررات آموزش -

           میزان تالش استاد مشاور شما در آشنا نمودن دانشجویان با مقررات دانشجویی  -

           میزان موفقیت و پیگیري در کسب اطالعات مورد نیاز از نظر شرایط اجتماعی دانشجو  - 

           میزان موفقیت و پیگیري در کسب اطالعات مورد نیاز از نظر شرایط فرهنگی دانشجو - 

           میزان موفقیت و پیگیري در کسب اطالعات مورد نیاز از نظر شرایط اقتصادي دانشجو  -

           میزان موفقیت و پیگیري در کسب اطالعات مورد نیاز از نظر شرایط روحی روانی دانشجو -

           میزان موفقیت و پیگیري در کسب اطالعات مورد نیاز از نظر شرایط خانوادگی دانشجو   -

           میزان موفقیت و پیگیري در کسب اطالعات مورد نیاز از نظر سوابق تحصیلی دانشجو  -

           توانایی در شناسایی دانشجویان آسیب پذیر  - 

           توانایی در انجام اقدامات مقتضی در مورد دانشجویان آسیب پذیر  - 

           توانایی در شناسایی توانمندیها و استعدادهاي دانشجویان  -

توانایی در هدایت صحیح دانشجویان با شرایط خاص در مـورد مقـررات آمـوزش ( انتقـال ، مهمـانی       -

 ،جابجایی و ...) 
          

           میزان توجه و پیگیري وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول دوره تحصیلی  -

           همکاري و ارتباط مناسب با مراجع ذیصالح در مورد دانشجویان با افت تحصیلی ، مشروطی و .... - 



توانایی در کسب اطالعات مفید و راهنمایی دانشجویان در مورد فرصتهاي شغلی در حین تحصـیل و   -

 پس از فراغت از تحصیل 
          

           میزان عالقه و توجه به مسائل و مشکالت دانشجویی و ارائه فرصت مناسب براي بیان نقطه نظرات  -

           میزان مشارکت دادن دانشجو در تدوین راهکارهاي مناسب براي حل  مشکالت دانشجویی 

           میزان قدرت و خالقیت در ارتقاء قدرت تفکر ، نقد و تصمیم گیري در دانشجو  -

           تأثیر و دخالت دادن عالیق ، خواسته ها و نقطه نظرات دانشجو در روند اداره جلسات مشاوره -

           میزان هماهنگی با اداره آموزش دانشکده در مورد مسائل و مشکالت دانشجویان   -

میزان هماهنگی با واحد مشاوره روانشناختی امور دانشجویی ، فرهنگی جهت رفع مسائل و مشـکالت   -

 دانشجویان 
          

           عالقه دانشجو به مشاوره با اساتید دیگر گروه براي انجام مشاوره در زمینه هاي مختلف  -

            در کل نظر شما نسبت به استاد مشاور خود  در امور مشاوره و راهنمایی تحصیلی  -

  
  

  پیشنهاد که در موارد فوق ذکر نگردیده است و می تواند نتایج  امی خواهشمندیم هر گونهپایان از دانشجویان گر*در

  اثر بخشی در جهت رفع مشکالت آموزشی ، فردي ، اجتماعی ، فرهنگی دانشجویان داشته باشد را عنوان نمایند . 

  

  

  

  

  با تشکر                                                                                                                 

 


