
 به نام خدا 

 دانشگاه علوم پزشكي قم 

 معاونت آموزشي

 پرسشنامه اطالعات فردي دانشجو

 

: مشخصات فردي دانشجو   

:   شماره دانشجويي  

:شماره كد ملي :          شماره شناسنامه :            نام پدر :                        نام خانوادگي :                 نام   

مجرد        متاهل        ساير  :       هل وضعيت تا   :تاريخ تولد                     

      :رشته تحصيلي دكتري          كارشناسي پيوسته         كارشناسي نا پيوسته               :  فعليمقطع تحصيلي

:    معدل پيش دانشگاهي :                معدل ديپلم :            رتبه كشوري كنكور:               نوع سهميه قبولي  

:               محل اخذ ديپلم   

:آدرس و محل سكونت خانواده   

:آدرس محل سكونت فعلي دانشجو   

:يك تلفن براي تماس هاي ضروري و يا شماره همراه :                          شماره تماس ثابت   

                                                            :پست الكترونيك

:نوع مدرك ، سال و دانشگاه محل اخذ مدرك كارداني و يا كارشناسي   

:سابقه انصراف يا تغيير رشته   

 

:دروس عمومي آزمون سراسري نمرات   

 نام درس     

 نمره     

:نمرات دروس اختصاصي آزمون سراسري   

 نام درس     

 نمره     

: خانواده مشخصات اعضاي  

 نسبت نام و نام خانوادگي  متولد ميزان تحصيالت شغل 

     
     
     
     
     
     



:وضعيت سرپرست خانواده •  

 

: وضعيت اقتصادي خانواده•  

 

: وضعيت سالمتي جسمي دانشجو در گذشته و حال•  

 

: وضعيت سالمتي رواني دانشجو در گذشته و حال•  

 

 

: نام بيماري در صورت وجود•  

 

: سابقه استفاده از خدمات مشاوره•  

 

 

: وضعيت نظام وظيفه•  

 

 

: فعاليتهاي اوقات فراغت•  

 

: بهترين تفريح و سرگرمي•  

 

: استعمال سيگار و مواد مخدر•  

 

)دبه عنوان مثال بهترين و بدترين روز زندگي اتان را درصورت تمايل عنوان كني( : حوادث مهم زندگي•  

 

: مشاغل در طي زندگي•  

 

: وضعيت اقتصادي دانشجو•  

 

: روابط مابين اعضاي خانواده•  

 



:مهارت هاي فردي دانشجو به ترتيب عالقمندي و توانمندي  

. ..)توانايي تدريس ، تهيه نرم افزار آموزشي و(مهارت آموزشي      

...)تحقيق ، رايانه ، اينترنت ،(مهارتهاي پژوهشي      

)عضويت تشكلهاي دانشجوئي (هاي صنفي مهارت     

...)ورزشي ، هنري و غيره و (مهارتهاي فرهنگي      

 ساير   

 

:كارنامه فعاليتهاي آموزشي دانشجو   

چهارمترم  معدل  سال دوم  سوم ترم   دومترم  معدل سال اول   ترم تحصيلي  ترم اول  

 معدل ترم       
هشتم ترم  معدل سال چهارم هفتمترم   ششم ترم  معدل سال سوم  پنجمترم    ترم تحصيلي 

 معدل ترم       

:معدل كل    


