
 

 

 

 فرم ب
 

 پرسشنامه اطالعات فردی دانشجو
  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

 

 *وضعیت سزپزست خانواده:

 ٌپذر سزپزست خاوًاد  ٌمادر سزپزست خاوًاد   خاوًادٌ فاقذ پذر ي مادر  ٌداوشجً سزپزست خاوًاد 

 

 وضعیت اقتصادی خانواده:* 

 بذين مشکل بزای تامیه کلیٍ ویاسَای اقتصادی 

 ٍبذين مشکل بزای تامیه ویاسَای ايلیٍ با محذيدیت بزای تامیه ویاسَای پیشزفت 

 ٍمشکل بزای تامیه ویاسَای ايلی 

 

 :و حال *وضعیت سالمتی جسمی دانشجو در گذشته

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

 * وضعیت سالمتی روانی دانشجو در گذشته و حال:  

 در گذشتٍ ي حال سالم بذين مزاجعٍ بٍ مشايرٌ با پژشک 

 در گذشتٍ اس خذمات مشايرٌ استفادٌ ومًدٌ بذين مشکل جذی 

  ومًدٌ ي داري دریافت کزدٌ بٍ علت.... مزاجعٍدر گذشتٍ بٍ رياوپششک 

 ششک مزاجعٍ کزدٌ ي با تشخیص داري دریافت می کىذ.  در حال حاضز بٍ رياوپ 

 

 * نام بیماری در صورت وجود:

 

 * سابقه استفاده اس خذمات مشاوره:

 

 *فعالیت های اوقات فزاغت:

 *بهتزین تفزیح و سزگزمی:

 فزم:  محزمانه



 

 

 

 *استعمال سیگار و مواد مخذر:

 

 * حوادث مهم سنذگی: 

   مزگ يالذیه     جذایی يالذیه   ًطالق داوشج 

 سایز مًارد

 

 *مشاغل در طی سنذگی:

 وًع شغل . . . . . . . . . . .  مشاغل قبل اس دیپلم 

  وًع شغل . . . . . . . . . ..  مشاغل در حال حاضز 

 يضعیت استخذامی

 *وضعیت اقتصادی دانشجو:

  حمایت کامل خاوًادٌ در ویاسَای اقتصادی 

 حمایت وسبی خاوًادٌ در ویاسَای اقتصادی 

 .داوشجً با درآمذ شخصی ویاسَای اقتصادی بزآيردٌ می کىذ 

   ًحمایت سایز ارگان َا اس داوشج 

 

 *سکونت دانشجو:

   ٌَمزاٌ خاوًاد  ٌخًابگا  دير اس خاوًادٌ تىُا  ٍدير اس خاوًادٌ با َم خاو 

 * روابط ما بین اعضای خانواده:

 خاوًادٌ با حضًر پذر ي مادر بذين مشکل جذی در ريابط بیه اعضاء 

 خاوًادٌ با حضًر یکی اس يالذیه بذين مشکل جذی در ريابط بیه اعضاء 

 خاوًادٌ با حضًر یک یا َز دي يالذیه با مشکل جذی در ريابط بیه اعضاء 

 ءخاوًادٌ بذين حضًر َز دي يالذیه با مشکل جذی در ريابط بیه اعضا 

 

 * آیا در حال حاضز به کار دانشجویی اشتغال داریذ؟

 ..…………………وًع کار 

 ..………………ساعت کار 

 درآمذ حاصل اس کار ...........


