
  به نام خدا

  (فرم الف)                                       پرسشنامه اطالعات فردي دانشجو                                                  

  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی تربت حیدریه. گاهدانش

  

  رشته تحصیلی :   دانشکده :

     سال ورود :  مقطع تحصیلی :

  شماره تلفن ثابت والدین:                  شماره همراه دانشجو: 

  

  تاریخ تولد :         شماره شناسنامه :             نام خا نوادگی :      نام :

    تعداد فرزندان :  وضعیت تاهل :  جنس :

  آدس و محل سکونت خانواده :

  معدل سال سوم متوسطه :  رشته تحصیلی دوران متو سطه :

  معدل دوره پیش دانشگا هی :  پایان دوره پیش دانشگاهی :سال 

  نوع سهمیه قبول شده :  گروه آزما یشی آزمون سراسري :  سال و محل اخذ دیپلم : 

  

  سی :حل اخذ مدرك کاردانی و یا کارشنانوع مدرك ، سا ل و دانشگاه م

  سابقه انصراف یا تغییر رشته :

  

  نمرات دروس عمومی آزمون سراسري:

    زبان خارجه  دینی  عربی  ادبیات  درسنام 

            نمره

  نمرات دروس اختصاصی آزمون سراسري :

  زمین شناسی  شیمی  زیست  فیزیک  ریاضی  نام درس

            نمره

  

  

  



  

  مشخصات اعضاي خا نواده :

  شغل  میزان تحصیالت  متولد  نام و نام خانوادگی  نسبت

          

          

          

          

          

          

                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  به نام خدا

  (فرم ب ) محرما نه

  پرسشنامه اطالعات فردي دانشجو

  ........تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  شماره دانشجویی:         نام خانوادگی :        نام :

  سال ورود:  مقطع تحصیلی :        رشته تحصیلی :      دانشکده :

  

  وضعیت سرپرست خا نواده:

  پدر سرپرست خانواده:        مادر سرپرست خانواده:        خانواده فاقد پدر و مادر:       دانشجو سرپرست خانواده:

  وضعیت اقتصا دي :

  بدون مشکل تامین نیازهاي اقتصادي:     

  اولیه و با محدودیت تامین نیازهاي پیشرفته:بدون مشکل تامین نیازهاي 

  مشکل براي تامین نیازهاي اولیه:

  وضعیت سالمتی جسمی دانشجو در گذ شته و حال :

........................................................................................................................................................................................  

  وضعیت سالمتی روانی دانشجو در گذ شته و حال :

  در گذشته وحال سالم بدون مراجعه به مشاور ه با پزشک

  در گذشته از خدمات مشاوره استفاده نموده بدون مشکل جدي:

  علت...........................................................در گذشته به روانپزشک مراجعه و دارو دریافت کرده به 

  در حال حاضر به روانپزشک مراجعه کرده و با تشخیص..................دارو دریافت میکند

  : در صورت وجود نام بیماري

  سابقه استفا ده از خدمات مشا وره :

  

  



  فعا لیت هاي او قات فرا غت :

  : بهترین تفریح و سرگرمی

  استعمال سیگار و مواد مخدر :

  : حوادث مهم زندگی

  مرگ والدین:           جدایی والدین:                           طالق دانشجو                                   سایر موارد

  مشاغل در طی زندگی :

  ......................مشاغل قبل از دیپلم:                        نوع شغل..................

  مشاغل در حال حاضر                        نوع شغل........................................

  وضعیت استخدامی     

  وضعیت اقتصادي دانشجو :

  حمایت کامل خانواده :

  حمایت نسبی خانواده:

  در آمد شخصی دانشجو:

  حمایت سایر ارگانها از دانشجو

  بین اعضاي خانواده :روابط ما 

  با حضور والدین بدون مشکل جدي 

  با حضور یکی از والدین بدون مشکل جدي 

  باحضور یک یا هر دو والدین با مشکل جدي 

  بدون حضور والدین با مشکل جدي

  سکونت دانشجو:

                 همراه خانواده          خوابگاه      دور از خانواده تنها                                  دور از خانواده با هم خانه 

 

  امضاي دانشجو                                                                                                                                           

                                                                                                    

 



 


