اطالعیه پذیرش دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 1395
دانشگاه صنعتی شیراز
****************************************************

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای شما پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد سال  1395دانشگاه صنعتی شیراز  ،مراحل مربوط به پذیرش به شرح زیر اعالمم
میگردد.
فرایند پذیرش شامل سه مرحله "پذیرش غیرحضوری (اینترنتی)"" ،پذیرش حضوری دانشجویی" و "پذیرش حضوری آموزشی" است .که مرحله اول آن یعنی فرآیند "پذیرش
غیرحضوری (اینترنتی)" از طریق سایت  http://golestan.sutech.ac.irصورت میگیرد .در مرحله دوم و سوم شخص دانشجو میبایست در تاریخهای ذکر شده جهت تحویل
مدارک به دانشگاه مراجعه فرماید.

پذیرش غیر حضوری (اینترنتی)
 -1زمان پذیرش غیر حضوری (اینترنتی) از تاریخ  1395/6/14لغایت  1395/6/20میباشد.
 -2برای انجام تمامی مراحل پذیرش غیر حضوری فقط از مرورگر  Internet Explorerاستفاده گردد.
 -3پس از ورود به سایت  http://golestan.sutech.ac.irاز طریق لینک "نیازمندیها" فونتهای مربوط به سیستم گلستان را بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.
 -4جهت ورود به سیستم شناسه کاربری و گذر واژه هر دانشجو به شرح ذیل است:
شماره داوطلبیU951+
شناسه کاربری:
شماره ملی
گذر واژه:
 -5در هنگام باال گذاری الکترونیکی مدارک حداکثر حجم هر فایل  250کیلو بایت میباشد و نوع فایلها فقط میتواند فرمتهای  JPEG ،JPGو  PDFباشد.
 -6مدارکی که دانشجو الزم است باال گذاری نماید:
 تصویر گواهی موقت یا دانشنامه دوره کاردانی (برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته)
 تصویر گواهی موقت یا دانشنامه دوره کارشناسى یا کارشناسی ناپیوسته

 تصویر ریز نمرات رسمی دوره کاردانی (برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته که در مدرک دوره کاردانی آنها معدل ذکر نشده باشد).

 تصویر ریز نمرات رسمی دوره کارشناسى یا کارشناسی ناپیوسته (برای دانش آموختگان که در مدرک دوره کارشناسی آنها معدل ذکر نشده باشد).
 تصویر از تمام صفحات شناسنامه
 تصویر پشت و رو از کارت ملی

 تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم جهت آقایان

 تصویر گواهی تعهد خدمت وظیفه عمومی برای دانشجویان متعهد به سازمانهای دولتی
 اسکن عکس رنگی تمام رخ  3×4تهیه شده در سال جاری با زمینه سفید

 تصویر حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

 تصویر معرفینامه رسمی برای پذیرفتهشدگان با عنوان سهمیه قبولی رزمندگان که ارگان تایید کننده آنها سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزی
است.
 تصویر فرم شماره  13تایید شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسی ،برای پذیرفته شدگان از طریق امتیاز رتبه اولی
 تصویر فرم معدل شماره ( 14برای دانشجویانی که در زمان پذیرش قادر به ارائه مدرک دوره کارشناسی نمیباشند)
 تصویر فرم تعهد فراغت از تحصیل شماره ( 15جهت دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی)

 تصویر فرم تعهد شماره ( 16برای دانشجویان دوره روزانه)
فرم های تعهد  15 ،14و  16در انتهای این اطمعیه موجود میباشد.
 -7مبلغ  800000/-ریال از طریق سیستم گلستان بصورت اینترنتی بابت تشکیل پرونده پرداخت گردد.
 -8پس از تایید نهایی پذیرش غیرحضوری توسط دانشجو ،شناسه کاربری و گذر واژه به شرح ذیل تغییر مییابد:
شناسه کاربری:

شماره دانشجویی

 کد ملی
 گذر واژه:
دقت شود که در پایان این مرحله زمان مراجعه "پذیرش حضوری آموزشی" به دانشجو اعمم میشود و اگر دانشجو در زمان مقرر به آموزش دانشگاه مراجعه ننماید ،قبولی وی لغو
و حکم منع تحصیل برای وی صادر میگردد.

پذیرش حضوری دانشجویی
 -1زمان پذیرش حضوری به شرح ذیل میباشد:
شنبه  95/6/20از ساعت  13:30لغایت  16:00برای پذیرفته شدگان دختر
یکشنبه  95/6/21از  9:00لغایت  12:30برای پذیرفته شدگان پسر با حرف اول نام خانوادگی از الف تا س
یکشنبه  95/6/21از 13:30لغایت  16:00برای پذیرفته شدگان پسر با حرف اول نام خانوادگی از ش تا ی
نکته  :ساعت  12:30الی  13:30زمان نماز و نهار می باشد.
 -2جهت پذیرش حضوری به آدرس شیراز ،بلوار مدرس ،کیلومتر  ،4دانشگاه صنعتی شیراز مراجعه فرمایید.
 -3مدارکی که دانشجو می بایست بصورت فیزیکی در این مرحله به همراه داشته باشد یا تحویل نماید:
 یک قطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده در سال جاری.
 اصل شناسنامه و کارت ملی

 فرم تکمیل شده تقاضای استفاده از خوابگاه برای دانشجویان دوره روزانه متقاضی خوابگاه (فرم پیوست اطمعیه میباشد)
 کارنامه سممت جسم دانشجویان (فرم پیوست اطمعیه میباشد)
 کارنامه سممت روان دانشجویان (فرم پیوست اطمعیه میباشد)
 فرم مرکز مشاوره (فرم پیوست اطمعیه میباشد)

 پرسشنامه پیشینه و عمئق ورزشی (فرم پیوست اطمعیه میباشد)
 -4مراجعه به دانشکده و یا گروه مربوط جهت تعیین دروس برای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی  .95-96الزم به ذکر است کهه زمهان انتخهاب واحهد
روزهای  1395/6/23و  1395/6/24میباشد و شخص دانشجو باید از طریق سیستم آموزشی گلستان نسبت به اخذ واحدهای پیشنهادی دانشکده اقدام نماید.

پذیرش حضوری آموزشی
 -1زمان پذیرش حضوری آموزشی ،در پایان فرایند پذیرش غیر حضوری توسط سیستم به دانشجو اعمم شده است و مکان پذیرش حضوری آموزشی اداره آمالوزش دانشالگاه مالی-

باشد.
 -3مدارکی که دانشجو می بایست بصورت فیزیکی در این مرحله به همراه داشته باشد یا تحویل نماید:
 اصل گواهی موقت یا دانشنامه دوره کاردانی (برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته)
 اصل گواهی موقت یا دانشنامه دوره کارشناسى یا کارشناسی ناپیوسته

 اصل ریز نمرات رسمی دوره کاردانی (برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته که در مدرک دوره کاردانی آنها معدل ذکر نشده باشد).

 اصل ریز نمرات رسمی دوره کارشناسى یا کارشناسی ناپیوسته (برای دانش آموختگان که در مدرک دوره کارشناسی آنها معدل ذکر نشده باشد).
تبصره -1پذیرفتهشدگانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نمیباشند ،الزم است اصل فرم شماره  14تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه
آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را ارائه نمایند.
تبصره -2پذیرفتهشدگانی که تا تاریخ  95/6/31فارغ التحصیل میشوند ،به عبارت دیگر در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون دانشجو بودهاند ،الزم است معدل کل
واحدهای گذرانده آنان براساس( )0تا ( )20تا تاریخ  94/11/30توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی در فرم شماره  15درج و پس از تایید
مسئول ذیربط به هنگام ثبتنام ارائه گردد.

 آدرس دقیق پستی و کد پستی کلیه دانشگاههای مقاطع قبلی دانشجو.
 اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آنها.
 یازده قطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده در سال جاری.

 ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد
سال  1395مشخص کند (برای برادران).
 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.

 معرفینامه رسمی برای پذیرفتهشدگان با عنوان سهمیه قبولی رزمندگان که ارگان تایید کننده آنها سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزی است.
 اصل فرم شماره  13تایید شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسی ،برای پذیرفته شدگان از طریق امتیاز رتبه اولی

 تمامی مدارک الزم است در زمان پذیرش حضوری آموزشی توسط پذیرفتهشدگان از محل مربوط اخذ و به آموزش دانشگاه صنعتی شیراز تحویل گردد ،در غیر این صورت
از ثبتنام آنان برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی میگردد.
 فیش بانکی :

 مبلغ  150000/-ریال واریز شده به حساب جاری شماره  5792911546بانک تجارت به نام صندوق قرض الحسنه دانشجوئی دانشگاه صنعتی شیراز

 تذکر :مبالغ فوق قابل پ رداخت در کلیه شعب بانک تجارت است .اصل فیش بانکی در زمان ثبت نام از شما تحویل گرفته خواهد شد .در صورت نیالاز بالرای خودتالان کپالی
تهیه نمائید.
 مبلغ  2300000/-ریال (پرداخت اینترنتی) در روز ثبت نام جهت پرداخت به عنوان علی الحساب اجاره بهای خوابگاه (فقط مخصالو دانشالجویان دوره روزاناله متقاضالی
خوابگاه دانشجویی و در صورت وجود امکان واگذاری خوابگاه) .جهت استفاده از تسهیمت دانشجویی نظیر خوابگاه و وام دانشجویی ،تسالویه حسالاب از اداره رفالاه دانشالگاه
مقطع تحصیلی قبل الزامی است.
 نکته  :پرداخت اینترنتی بوسیله کلیه کارت های بانکی عضو شتاب می باشد که از طریق شماره کارت ،رمز دوم اینترنتی cvv2 ،و تاریخ انقضاء کارت توسط دانشجو انجام
می گردد.
 دانشجویان دوره پردیس خود گردان جهت پرداخت شهریه انتخاب واحد میبایستی مبلغ  19/500/000ریال بایت شهریه ثابت و باله ازای اخالذ هالر واحالد درسالی مبلالغ
 3/870/000ریال (شهریه متغیر) را همراه داشته باشند( .پرداخت به صورت اینترنتی انجام می گردد)
 دانشجویان نوبت دوم (شبانه) جهت پرداخت شهریه انتخاب واحد میبایستی مبلغ  17/800/000ریال بایت شهریه ثابت و به ازای اخذ هر واحد درسی مبلغ 3/550/000
ریال (شهریه متغیر) را همراه داشته باشند( .پرداخت به صورت اینترنتی انجام می گردد)

نکته  :طبق قوانین آموزشی تعداد واحد های درسی مورد جهت نیمسال اول حداقل  8واحد و حداکثر  14واحد می باشد که تصمیم گیری در مورد تعداد واحدهای مورد نیاز
جهت اخذ هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بر عهده مدیر گروه می باشد.
د -شروع کالسها :
شنبه 95/6/27
تذکر مهم :لطفاً کلیه مدارک فوق را قبل از مراجعه به محل ثبت نام تهیه فرمائید .
مدیر امور آموزشی و تحصیمت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز

اداره خوابگاه ها
مدت و هزینه سکونت در خوابگاه
شماره فیش پیش پرداخت:

الصاق عکس

فرم تقاضای استفاده از خوابگاه دانشگاه صنعتی شیراز
شماره حساب:

تاریخ:

( ویژه دانشجویان دارای شرائط سکونت در خوابگاه )

مبلغ:

تذکر مهم  :لطف ًا دقیق ،خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل شود.
نحوه
ردیف

اتاق

اتاق

اتاق

اسکان

نام:
دوره:

1
2

نام خانوادگی:
روزانه

نوبت دوم

مقطع تحصیلی :کاردانی
نوع سهمیه قبولی :مناطق

رشته تحصیلی:

سال ورود:

ورودی مهر

ورودی بهمن

کارشناسی پیوسته ناپیوسته
خانواده شهدا

کارشناسی ارشد

جانبازان

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

شماره

ظرفیت

تاریخ ورود

نرخ

تاریخ تخلیه

بدهکار

مدت

پرداخت

مالحظات

الف :مشخصات عمومی

شاهد

دکتری
آزادگان

رزمندگان

ب :مشخصات شخصی

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

متأهل

مجرد

نام نام خانوادگی همسر:

شغل:

آدرس محل سکونت :استان
پالک:

آدرس و تلفن محل کار:

شهرستان

کد پستی:

خیابان

روستا

تلفن همراه دانشجو:

تلفن تماس والدین:

آدرس بستگان نزدیک در شیراز :
کار آزاد

مامور به تحصیل یا بورسیه

وضعیت شغلی :شاغل

کار دولتی

وضعیت جسمانی :سالم

معلول یا دارای نقص عضو

نوع معلولیت یا نقص عضو:

دارای بیماری خاص

نوع بیماری:

هیچکدام

ج :مشخصات خانوادگی
نام پدر:

نام و نام خانوادگی مادر:

شغل:

شغل:

تلفن محل کار:

تلفن محل کار:

آدرس محل کار:

آدرس محل کار:

متوسط درآمد ماهیانه:

متوسط درآمد ماهیانه:

د :مشخصات شناسنامه ای
تاریخ تولد:
شماره شناسنامه:

محل تولد:
کد ملی:

محل صدور شناسنامه:
دین:

مذهب:

تعداد افراد تحت تکفل:
وضعیت نظام وظیفه :دارای کارت پایان خدمت

معافیت پزشکی

معافیت تحصیلی

کوچه

 -13به منظور حفظ نظم و انضباط بهتر و جلوگیری از وقوع پیش آمد ناگوار ،مسئولین خوابگاه در صورت صالحدید می توانند در هر زموان بوه اتواق
دانشجو سرکشی نمایند و دانشجویان موظفند همکاری های الزم را بعمل آورند.

مقررات خوابگاه دانشجوئی
لطفاً مقررات را بطور کامل بخوانید .ادعای عدم اطالع از مقررات موجب سلب مسئولیت نخواهد شد.
الف :مدت اسکان ( از تاریخ شروع به تحصیل )

 -14کشیدن سیگار و استعمال و نگهداری قلیان ،مواد مخدر ،مشروبات الکلی ،مواد روان گردان و سایر موارد خالف قانون در خوابگاه اکیداً ممنووع و
در صورت مشاهده ،مجوز سکونت در خوابگاه لغو خواهد شد.
تبصره :هر یک از ساکنین اتاق و فلت موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور ،بالفاصله به مسئول خوابگاه یا انتظامات اطالع دهند .در غیر اینصورت
کلیه ساکنین اتاق و فلت مقصر شناخته می شوند.

کاردانی  ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته

حداکثر  4نیمسال

 -15نگهداری و استفاده هر گونه فیلم و نوار مبتذل و غیر مجاز در خوابگاه و نصب تصاویر غیر مجاز بر در و دیوار اتاق ممنوع است.

کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی

حداکثر  8نیمسال

 -16مسئول اداره خوابگاه ها در صورت صالحدید مجاز می باشد نسبت به جابجایی و تعویض اتاق دانشجو اقدام نماید.

تبصره  : 1مجوز اقامت دانشجو در صورت محرز شدن عدم صالحیت وی برای ادامه سکونت در هر مقطع زمانی می تواند لغو شوود و تشوخیص عودم

 -17در صورت اعالم کتبی ولی دانشجو ،اقامت دانشجویان دختر در خارج از خوابگاه ،برای مدت معین و در محول هوای اعوالم شوده از سووی ولوی

صالحیت بعهده کمیته انضباطی و یا معاون دانشجوئی دانشگاه است.

دانشجو بالمانع است.

تبصره  :2در صورتیکه دانشجوئی در موعد مقرر خوابگاه را تخلیه ننماید معاونت دانشجوئی راساً میتواند نسبت به تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام

 -18اداره خوابگاه ها می تواند غیبت یا تأخیر دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطالع دهد.

نماید.
تبصره  :3در صورتیکه دانشجوئی بعد از مجوز سکونت و اقامت در خوابگاه ،به هر علت بیشتر از دو هفته در خوابگواه سوکونت داشوته باشود مجووز
سکونت وی لغو می شود و اتاق تخلیه خواهد شد.
تبصره  :4معاون دانشجوئی دانشگاه می تواند در صورت کمبود امکانات موجود ،حداکثر مدت استفاده از خوابگاه را کاهش دهد.
ب :مقررات اسکان
 -1خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب میشود که دانشجو باید کلیه مقررات دانشگاهی و خوابگاهی را رعایت نموده و برای تردد میبایسوت
کارت سکونت خود را همراه داشته و به نگهبانی درب ورودی یا مسئول خوابگاه ارائه نماید.
 -2دانشجو موظف است در ابتدای هر ترم ،طبق مقررات نسبت به تجدید یا تمدید کارت سکونت خود اقدام کند.
 -3در ابتدای سکونت ،اتاق و وسایل موجود در آن طبق صورت جلسه به دانشجو تحویل داده می شود و در موقع تخلیه طبق هموان صوورت جلسوه

 -19در صورت غیبت یا تأخیر مستمر دانشجو اداره خوابگاه ها می تواند در موارد ادامه سکونت دانشجو در خوابگاه تجدیدنظر نماید.
ج :اهم وظایف دانشجو در زمان سکونت در خوابگاه
 -1رعایت نظم و انضباط و شعائر اسالمی و دانشجوئی و رعایت قوانین و مقررات عمومی ،اخالقی و انضباطی خوابگاه.
 -2ظاهر شدن با پوشش و سر وضع مناسب ،پوشیدن لباس های زیر در هنگام تردد ،در راهروها و فضاهای عمومی خوابگاه ممنوع است.
 -3حفاظت از اموال شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری از اموال خوابگاه.
 -4احترام به حقوق دیگران و رعایت حقوق و آسایش ساکنین مجاور و عدم ایجاد سر و صدا ،درگیری ،بلند کوردن صودای ضوبط و رادیوو ،نوواختن
موسیقی و . ...
 -5همکاری نزدیک و صمیمانه با مسئول خوابگاه.

تحویل گرفته خواهد شد ،مسئولیت جبران کسری وسائل اتاق و ایجاد خسارت بعهده دانشجو است.

 -6تأمین لوازم شخصی و پتو ،ملحفه و بالش و تشک و. ...

 -4دانشجو بعد از انقضاء مهلت اسکان ،فارغ التحصیلی ،حذف ترم ،مرخصی تحصیلی ،انصراف و اخراج حق استفاده از خوابگواه دانشوگاه را نودارد و

 -7نظافت اتاق ،رعایت بهداشت فردی و محیط خوابگاه و عدم پرتاب زباله و سایر اشیاء به بیرون از خوابگاه.

بایستی حداکثر ظرف  3روز خوابگاه را تخلیه و تحویل نماید.

تذکر :مسئولین مربوطه از وضعیت نظافت اتاق دانشجو ،بازدید می نمایند و عدم رعایت بهداشت منجر به لغو مجوز سکونت می گردد.

 -5دانشجو حق واگذاری اتاق خود به دیگران و جابجائی (حتی در همان خوابگاه) را ندارد و در صورت لزوم با اجازه کتبی اداره خوابگاه هوا جابجوائی
امکان پذیر است.
 -6دانشجو حق نگهداری و استفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد.
 -7تغییر و یا تعویض قفل و سایر وسائل اتاق ،بدون اجازه کتبی اداره خوابگاه ها ممنوع می باشد.

اینجانب

دانشجوی رشته

به شماره دانشجوئی

کلیههه قههوانین و

مقررات خوابگاه را مطالعه کرده و ضمن تقاضای اخذ خوابگاه متعهد می شوم که:
 -1در پایان مهلت سکونت نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام نمایم.

 -8طبخ غذا و استفاده از پیک نیک و بخاری برقی در اتاق ممنوع است.
 -9دانشجو حق دخالت در رفع اشکاالت تأسیساتی اتاق و خوابگاه از قبیل اشکاالت کلید و پریز و انشعابات آب و برق و گاز و امثوالهم را نودارد و در
صورت مشاهده خرابی ،دانشجو موظف است موارد را به مسئول خوابگاه اطالع داده تا از طریق واحد فنی اقدام شود.

 -2کلیه مقررات مذکور را دقیقاً رعایت نموده و در صورت نقص هر یک از موارد مذکور بالفاصله اتاق خود را تخلیه و تحویل نمایم.
 -3ورود مسئولین خوابگاه در هر زمان به اتاق دانشجو جهت بررسی وضعیت بالمانع می باشد.

 -10ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال از طریق اداره خوابگاه ها اعالم می شود و دانشجو موظف به رعایت آن می باشد.
 -11از ساعت  23الی  6بامداد سکوت عمومی است و در این ساعات ساکنین خوابگاه ملزم به رعایت سکوت و آرامش خوابگاه می باشند.

تاریخ:

 -12دانشجو موظف است در طول تعطیالت نوروزی و تابستانی اتاق را تخلیه و تحویل نماید.
تبصره :در صورت وجود برنامه های آموزشی در طول تابستان ،حدود و شرایط آن از سوی معاونت دانشجوئی و فرهنگی اعالم می شود.

امضاء:

مراكز بهداشت و ردمان
دااگشنهاهي سراسر كشور

کارنامه سالمت جسم دانشجویان ورودی جدید
سال تحصیلی 1395-96

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
سازمان امور دانشجويان
دفتر مشاوره و سالمت

دانشجوي گرامي

حضور شما را در دانشگاه ،مهد علم و انديشه ،گرامي ميداريم.
پرسشنامهي حاضر ،همانند سالهاي گذشته توسط دفتر مشاوره و سالمت ،به منظور بررسي سالمت تمامي دانشجويان دانشگاههاي تحت پوشش وزارت
علوم ،تحقيقات و فنآوري طراحي شده است .براساس تعهدات حرفهاي پزشكان و ساير كادر بهداشتي درماني محرمانه بودن پاسخها بهطوركامل رعايت
ميگردد و پرسشنامهها صرفاً توسط دفتر مشاوره و سالمت به منظور تعيين وضعيت كلي سالمت جسمي دانشجويان دانشگاههاي كشور و نيز توسط مركز
بهداشت ودرمان هر دانشگاه براي برنامهريزي اقدامات ارتقاء بهداشت جسماني دانشجويان مورد استفاده قرار ميگيرند .با توجه به اهميت اهداف طرح،
خواهشمند است سؤاالت زير را مطالعه و به دقت همه آنها را پاسخ دهيد .پيشاپيش از همكاري صادقانه و دقتنظر شما دانشجوي عزيز سپاسگزاري
ميشود .توجه داشته باشيد در صورتي كه براساس كتمان در پاسخگوئي به سؤاالت ،نقص يا خللي در فرآيند معاينه ايجاد شود به نوعي كه منجر به
خسارتهاي جسمي ،روحي يا معنوي در آينده گردد ،مركز بهداشت و درمان هيچگونه مسؤليتي بر عهده نخواهد داشت.

امضاء دانشجو
 -1مشخصات عمومي دانشجو:
 .2سن (به سال)........... :
 .1نام و نام خانوادگي:
 .4وضعيت تأهل -1 :مجرد  -2 متأهل  -3 سایر  ذکر گردد
 -2مؤنث 
 .3جنسيت -1 :مذکر 
 .6نام دانشکده:
 .5نام دانشگاه:
 .8مليت  ( :برای دانشجویان غير ایراني)
)
شهر:
 .7محل تولد ) استان :
 .11شماره دانشجویي:
 .10رشته تحصيلي پذیرفته شده:
نمي دانم 
 .9گروه خوني................. :
 .12مقطع تحصيلي پذیرفته شده در دانشگاه -1 :فوق دیپلم  -2 کارشناسي  -3 کارشناسي ارشد  -4 دکترای حرفهای  -5 دکترای تخصصي 
 .13در کدام گروه آزمایشي زیر پذیرفته شده اید -1 :علوم ریاضي و فني -2 علوم تجربي -3 علوم انساني -4 هنر  -5 زبان های خارجي 
 -5بدون بيمه 
 -4بانك ،شهرداری و غيره 
 -3نيروهای مسلح 
 .14دارای دفترچه بيمه -1 :خدمات درماني  -2 تأمين اجتماعي 
 .15محل سکونت دوره دانشجویي -1 :با خانواده  -2 در خوابگاه -3 در خوابگاه خودگردان
-4در خانه اجارهای با دوستان -5 در خانه اجارهای به تنهایي  -6 در خانه اقوام 
شماره تلفن ثابت  /همراه:
 .16آدرس پست الکترونيك ( ایميل) :
 -2سوابق مواجهه با عوامل زيان آور محيطي ( در محيط کار يا تحصيل )(ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي )
 .17آيا تاکنون با موارد ذيل سروکار داشته ايد؟
 -1سرو صدای بيش از حد مجاز

بلي  لطفاً منبع آن ذکر گردد .................................

 -2ارتعاشات

بلي  لطفاً منبع آن ذکر گردد .................................

 -3اشعه

بلي  لطفاً منبع آن ذکر گردد .................................

 -4مواد شيميایي

بلي  لطفاً منبع آن ذکر گردد .................................

 -5مواد بيولوژیکي

بلي  لطفاً منبع آن ذکر گردد .................................

خير 
خير 
خير 
خير 
خير 

 .18آيا در حال حاضر غير از تحصيل ،شاغل مي باشيد ؟  -1خير -2 بلي  لطفاً نام شغل و وظيفه شما در شغل ذکر گردد
 .19آيا تاکنون دوره آموزشي مرتبط با ايمني در محيط آزمايشگاه يا کارگاه را گذرانده ايد؟

 -1خير

 -2بلي  لطفاً نام دوره ،مدت ومحل آن ذکرگردد...

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

 -3با توجه به رشته تحصيلي قبلي ام نيازی به این دوره نداشته ام 

1

موارد زير توسط دانشجو تكميل ميگردد
 -3عادات سالمت فردي
 .20درطول يكهفته ،چندروز حداقل بهمدت سي دقيقه فعاليت بدني داريد؟(ورزش متوسط مانند پيادهروی سریع ،شناکردن یا دوچرخهسواری و)...

 -2یك یا دو روز 

 -1اصالً ندارم 

 -4پنج تا هفت روز 

 -3سه یا چهار روز 

 .21در شبانه روز چند بار مسواك مي زنيد؟

 -1اصالً مسواك نميزنم 

 -2گاهي مسواك مي زنم 

 -4بيش از یك بار 

 -3یك بار در روز 

 .22ميزان استفاده شما از نخ دندان چقدر است ؟

 -1اصالً استفاده نمي کنم 

 -3هر روز 
 -1نداشتن برنامه منظم 

 -2هر چند روز یکبار 

 .23معموالً الگوي خواب و بيداري شما چگونه است؟

-2داشتن برنامه منظم

 .24بطورمتوسط در شبانه روز چند ساعت مي خوابيد؟

 -4بيش از  10ساعت 
 8 -3تا 10ساعت 
 6 -2تا  8ساعت 
 -1کمتر از  6ساعت
 .25کدام يك از گزينه هاي زير در مورد سيگار کشيدن در رابطه با شما صدق مي کند؟  -1قبالً استفاده مي کردم ........ ماه /سال قبل ترك کرده ام.
 -4روزانه استفاده مي کنم  .... تعداد نخ  -به مدت  .......ماه /سال
 -3بطور موردی استفاده مي کنم 
 -2اصالً استفاده نمي کنم 
 .26کدام يك از گزينه هاي زير در مورد مصرف قليان براي شما صدق مي کند؟  -1قبالً استفاده مي کردم ........ ماه /سال قبل ترك کرده ام.
 -4هفتگي استفاده مي کنم  .... نوبت  -به مدت  .......ماه  /سال
 -3بطور موردی استفاده مي کنم 
 -2اصالً استفاده نمي کنم 
 .27در طول شبانه روز معموالً کدام يك از ابزارهاي زير را بطور مداوم و به چه مدت استفاده مي کنيد؟

 -2موبایل  ..........ساعت

 -1تبلت/لپ تاب/کامپيوتر  ............. ساعت

 XBOX -3و سایر  ........ساعت

 -4عادات غذايي:
 .28چند روز در هفته وعده کامل صبحانه ميخوريد؟(صبحانه کامل شامل غالت یا کربوهيدرات مانند نان ،لبنيات یا غذاهای کلسيم دار مانند پنير و ميوه مي باشد )

 1 -2یا  2روز 

 -1به ندرت 

 -4تمام روزهای هفته 

 3 -3یا  4روز 

 .29چه مدت زماني را براي صرف يك وعده غذا اختصاص مي دهيد؟

 -1کمتر از  10دقيقه

 -3بين  30 -20دقيقه

 -2بين  10تا  20دقيقه

 -4بيشتر از  30دقيقه

 .30ميزان مصرف روزانه ميوه شما چقدر است؟ (یك واحد معادل یك فنجان ميوه ریز و یا یك سيب متوسط است)

 -1به ندرت 

 -2کم( کمتر از  2واحد) 

 -4زیاد(بيش تر از 4واحد ) 

 -3متوسط(  2تا  4واحد) 

 .31روزانه چند واحد سبزيجات مصرف مي کنيد؟ (یك واحد سبزی = یك ليوان سبزی خام مانند سبزی خوردن یا کاهو ،نصف ليوان سبزی پخته مانند هویج یا لوبياسبز)

 -1به ندرت 

 -4کم( کمتر از  2واحد) 

 -4زیاد(بيش تر از 4واحد ) 

 -5متوسط(  2تا  4واحد) 

 .32تعداد دفعات استفاده شما از انواع شيريني (کيك ،شكالت و  )...در هفته چقدر است؟

 2 -2یا  3بار در هفته 

 -1تمام روزهای هفته 

 -4به ندرت 

 1 -3بار در هفته 

 .33تعداد دفعات استفاده شما از تنقالت (چيپس ،پفك ،پفيال و  ) ...در هفته چقدر است؟

 2 -2یا  3بار در هفته 

 -1تمام روزهای هفته 

 -4به ندرت 

 1 -3بار در هفته 

 .34در طول هفته چند بار از نوشابه هاي گازدار شيرين ،آبميوههاي صنعتي و ماء الشعير استفاده ميکنيد؟

 -1تمام روزهای هفته 

 -3به ندرت 

 1 -2یا  2روز در هفته 

 .35تعداد دفعات استفاده شما از غذاهاي آماده ( فست فود) در هفته چقدر است؟

 2 -2یا  3بار در هفته 

 -1تمام روزهای هفته 

 -4به ندرت 

 1 -3بار در هفته 

 .36روزانه چه ميزان لبنيات مصرف ميکنيد؟ (یك واحد لبنيات برابر با یك ليوان شير یا ماست یا دو قوطي کبریت پنير)

 -1به ندرت 

 -3متوسط(  2تا  3واحد) 

-2کم( کمتر از  2واحد) 

 -4زیاد(بيش از  3واحد) 

 .37چه ميزان غذاي گوشتي و پروتئيني در روز مصرف مي کنيد؟ (یك واحد پروتئين برابر است با یك قوطي کبریت گوشت قرمز بدون چربي یا سفيد یا ماهي ،یك قوطي
کبریت پنير،یك فنجان حبوبات یا یك عدد تخم مرغ)

 -1به ندرت 

 -2کم( کمتر از  2واحد) 

 -3متوسط(  2تا  3واحد) 

 -4زیاد( بيش از  3واحد) 

 .38تخم مرغ چه ميزان از پروتئين رژيم غذايي شما را تامين مي کند؟

 -1روزانه  1عدد 

 2 -2یا  3عدد در هفته 

 -3به ندرت 

 .39در شش ماه گذشته وزن شما چه تغييري داشته است؟

 -1تغيير وزن نداشته ام 

 -2ده درصد افزایش وزن بدن یا بيشتر

-3

 .40آيا کمتر از يك ساعت بعد از غذا چاي مي نوشيد؟

ده درصد کاهش وزن بدن یا بيشتر 
 -2بلي 
 -1خير 
 -1خير 

 .41آيا معموالً هنگام خوردن غذا به آن نمك اضافه مي کنيد؟

2

 -2بلي 

 -4تغيير وزن کمتر از ده درصد 

 -5سابقه پزشكي فرد (کدام يك از مشكالت زير را تاکنون داشتهايد؟)
 .42گردش خون و قلب:

 -1فشار خون باال 

 -4بي نظمي ضربان قلب

 -5سایر ذکر شود ....
 -1مشکالت بلع غذا

 .43گوارش و کبد:

 -2بيماری قلبي

 -5هپاتيت Bیا  C
 .44بينايي :

-1وزوزگوش 

 .45گوش و حلق و بيني:

 -8یبوست مزمن  -9 سایر ذکر شود .....
-3کاهش دید -4 سایر ذکر شود ........
-2کاهش شنوایي

 .46مغز و اعصاب:

 -1از دست دادن هشياری

MS -5

 -6سایر ذکر شود..
-1سنگ کليه 

-2عفونت ادراری

-4خونریزی مکرر از بيني

-3سردرد مکرر

-2سرفه های بيش از دوهفته

 -5سایر ذکر شود ....
-4تنگي نفس 
-2عفونت های پوستي(قارچ و  )...
-1آکنه
 .49پوست:
-2دردهایاسکلتي–عضالني 
 .50ساير موارد - 1 :چربي خون باال
-5اختالالت تيروئيد 
-4دیابت (بيماری قند)
-10سرطان یا تومور ذکر شود........

-10هيچکدام
-5هيچکدام

 -4سرگيجه دوره ای

-7هيچکدام
-4سایر ذکر شود .....
-3عفونت های دستگاه تناسلي

-1عفونت مکرر دستگاه تنفسي

 .48تنفسي:

-3سينوزیت مزمن 

-6هيچکدام
-2صرع و تشنج

 -5سایر ذکر شود.....

 .47ادراري /تناسلي:

 -6هيچکدام
 -4حالت تهوع مکرر
 -3ناراحتي معده و اثني عشر

 -2ترش کردن مکرر

 -6زردی و یرقان -7 اسهال مزمن
-2دو بيني 
-1کوررنگي

 -3کمخوني تأیيد شده

-6هيچکدام
-3ناراحتيهای پوستي 

-5هيچکدام

-3آسم 
-5هيچکدام

-4سایر ذکر شود.....

-3مشکالت مادرزادی  ذکر شود...

-7سل
 -6احساس خستگي مزمن 
-11معلوليت  نوع و علت ............. :

-8تب روماتيسمي

-9مشکالت خواب
-12هيچکدام

 .51کدام يك از آسيب ديدگي و حوادث زير براي شما اتفاق افتاده است؟

 -1شکستگي و آسيب استخواني-2 ضربه مغزی
 .52آيا سابقه مصرف طوالني مدت دارو را داريد ؟

 -4برق گرفتگي

-3سوختگي شدید
 -1خير 

مدت زمان مصرف................
ميزان مصرف................
نام دارو.........
 -1خير  -2 بلي  نام دارو............
 .53آيا شما به داروي خاصي حساسيت داريد؟

-6هيچکدام

 -5سایر ذکر شود ....
 -2بلي 
علت مصرف....................
نوع واکنش به دارو....................

 .54کداميك از حساسيت هاي ذکر شده زير را داريد؟

 -1غذا 

 -2محيط (گرده گياهان ،گرد و خاك و   ).....سایر موارد را ذکر نمایيد ....................

 .55چه نوع داروئي را بدون تجويز پزشك مصرف ميکنيد؟

 -2مسکنهای ساده  -3 ویتامين ها و مکمل های غذایي 
 -1آنتي بيوتيکها
 -6بدون تجویز هر دارویي مصرف ميکنم  -7 بدون تجویز اصالً مصرف نميکنم 

هيچکدام

 -4داروهای آرام بخش 
 – 5داروهای نيروزا
 -8سایر موارد ذکر گردد.....

 -6سابقه پزشكي خانواده
 .56کدام يك از موارد زير در خانواده درجه يك (پدر ،مادر ،خواهر و برادر) شما وجود دارد؟

 -1دیابت (بيماری قند)
 -6چربي خون باال 
 -10بيماریهای کليوی
 -14بيماری های قلبي و عروقي

 -5سل

 -4سرطان  نوع ذکر شود..........
 -2سابقه سکته قلبي زیر پنجاه سال  -3 فشار خون باال 
 -9بيماریهای اعصاب و روان 
 -8آلرژی
 -7چاقي 
 -13اختالالت ژنتيکي
 -12آسم
 -11سکته مغزی 
 -17هيچکدام
 -16مصرف دخانيات (سيگار ،پيپ ،قليان) 
 -15اختالل تيروئيد

 -7ارزيابي عملكرد
 .57آيا به دليل بيماري خاصي در حال حاضر تحت مراقبت پزشك هستيد؟  -1بلي بيماری و مدت زمان درمان ذکر گردد...
 -1بلي  ذکر گردد -2 .......خير 
 .58آيا در حال حاضر درد خاص و يا مزمني در خود احساس مي کنيد؟

 -2خير

 .59کدام يك از فعاليت هاي زير به دليل مشكل جسمي شما محدود شده است؟

 -1کار روزانه 

 -2ورزش مالیم 

 -3ورزش حرفه ای

 -5هيچکدام 

 -4یادگيری 

 .60هنگام انجام ورزش سنگين (مانند دويدن) دچار کداميك از مشكالت زير مي شويد؟

 -1درد قفسه سينه 

 -3سرگيجه 

 -2سرفه 
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هيچکدام

وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
سازمان امور دانشجويان

مراكز مشاوره دانشجويي

دفتر مشاوره و سالمت

دانشگاههاي سراسر كشور

دانشجوي گرامي
حضور شما را در دانشگاه ،مهد علم و انديشه ،گرامي ميداريم .پرسشنامهي حاضر ،همانند سالهاي گذشته توسط دفتر مشاوره و سالمت ،به منظور بررسي سالمت کليهي
دانشجويان دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري طراحي شده است .براساس تعهدات حرفهاي روانشناسان و مشاوران محرمانهبودن پاسخها بهطورکامل رعايت
ميگردد و پرسشنامهها صرفاً توسط دفتر مشاوره و سالمت به منظور تعيين وضعيت کلي بهداشت رواني دانشجويان دانشگاههاي کشور و نيز توسط مرکز مشاوره هر دانشگاه براي
برنامهريزي اقدامات ارتقاء بهداشت رواني دانشجويان مورد استفاده قرار ميگيرند .با توجه به اهميت اهداف طرح ،خواهشمند است سئواالت زير را مطالعه و به دقت همه آنها را پاسخ
دهيد .پيشاپيش از همکاري صادقانه و دقتنظر شما دانشجوي عزيز سپاسگزاري ميشود.

مشخصات عمومي دانشجو
 -1نام و نام خانوادگي:

 -2رشته تحصيلي پذيرفته شده:

 : -3نام دانشگاه:

 -4نام دانشکده:

 -5سن :

 -6جنسيت -1 :مذکر 

 -7شماره تلفن همراه:

 -9وضعيت تاهل-1 :مجرد -2 متاهل  -3 ساير 

 -8ايميل:

 -10نوع پذيرش در دانشگاه -1 :روزانه 

 -2شبانه/نوبت دوم 

 -11مقطع تحصيلي پذيرفته شده در دانشگاه -1 :فوق ديپلم 
 -12نوع سهميه پذيرفته شده -1 :آزاد ( مناطق) 

 -2مونث 

 -3بدون کنکور 

 -2کارشناسي 

 -2شاهد و ايثارگر 

 -4ساير 

 -3کارشناسي ارشد 

 -3استعدادهاي درخشان 

 -4دکتراي تخصصي ( -5  )PhDدکتراي حرفه اي 
 -4ساير 

 -13محل سکونت :
 -1با خانواده 

 -2در خوابگاه دولتي 

 -3در خوابگاه خودگردان

 -4در خانه اجارهاي با دوستان

 - 5در خانه اجارهاي به تنهايي -6 در خانه اقوام

ويژه دانشجويان ورودي مقطع كارداني و كارشناسي:
 -14رشته دبيرستاني -1 :رياضي  -2 تجربي 

 3انساني  -4 فني حرفه اي  -5 کاردانش 

 -15در کدام گروه آزمايشي پذيرفته شده ايد؟  -1علوم رياضي وفني  -2 علوم تجربي  -3 علوم انساني  -4 هنر  -5 زبان هاي خارجي 
 -16آيا سابقة تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان را داريد ؟  -1خير

 -2بلي

(ذکر مقطع تحصيلي).............................................. :

 -17آيا سابقة کسب مقام در المپيادهاي علمي ،ورزشي و فرهنگي کشوري و بينالمللي داريد؟  -1خير -2 بلي( نام المپياد و کشور برگزارکننده)................................. :
 -1بله 

 -18آيا رشتهاي که در آن پذيرفته شدهايد همان رشته مورد عالقه شما است؟
1

 -2خير 

دستورالعمل پاسخدهي
پرسشنامهي حاضر دربرگيرندهي تعدادي عبارت است که براي توصيف نگرشها ،احساسات و رفتار شما نوشته شده است .در اين پرسشنامه ،پاسخ صحيح و غلط وجود ندارد .براي هر عباارت،
پاسخي را انتخاب کنيد که به بهترين وجه توصيفکنندهي نگرشها ،احساسات و رفتار شماست.
براي آگاهي از ميزان موافقت يا مخالفت شما با هر يک از عبارتها ،اعدادي از  1تا  6منظور شده است .لطفا پاسخهاي خود را با کشيدن عالمت دايره دور عادد ماورد نظار مشاخ
کنيد.
مخالفم
تا حدي مخالفم
تا حدي موافقم
موافقم
کامال" مخالفم
کامال" موافقم
1
2
3
4
5
6
به عنوان مثال فرض کنيد ميخواهيد نظر خود را در بارهي عبارت "سئوال کردن در حضور ديگران برايم مشکل است" مشخ کنيد .شما ميتوانيد بسته به ميزان موافقتتان ،يکاي
از اعداد  1تا  6را انتخاب کنيد :عدد  1براي کامالً مخالفم ،عدد  2براي مخالفم ،عدد  3براي تاحدي مخالفم ،عدد  4براي تاحدي موافقم ،عدد  5براي موافقم و عدد  6براي کامال موافقم.
بديهي اسات هر چه از عدد  1به سمت عدد  6نزديکتر ميشويد ،از ميزان مخالفت شما كاسته شده و بر ميزان موافقت شما افززوده مزيشزود .در ضزم
برخي از سئوالها به صورت منفي نوشته شده است به هنگام پاسخگويي به آنها دقت الزم را داشته باشيد.

بخش اول
خواهشمند است عبارات زير را با دقت بخوانيد و با توجه به احساس فعلي ،ميزان موافقت يا مخالفت خود را با کشيدن دايره دور يکي از اعداد  1تا 6
مشخ

کنيد.
کامال

عبارت

موافقم

موافقم

تاحدي

تاحدي

موافقم

محالفم

مخالفم

کامال
مخالفم

 .1انجام تکاليفم را تا دقيقه آخر به تاخير مي اندازم.

6

5

4

3

2

1

 .2تحصيل در آينده شغلي من نقشي مهمي دارد.

6

5

4

3

2

1

 .3سرعت مطالعه ام پايين است و کند پيش مي روم.

6

5

4

3

2

1

 .4براي انجام وظايف تحصيلي انرژي ندارم.

6

5

4

3

2

1

 .5موقع امتحانات نگران و مضطربم.

6

5

4

3

2

1

 .6مي توانم از عهده وظايف تحصيلي خود برآيم.

6

5

4

3

2

1

 .7مي دانم نبايد نگران چيزي باشم ،اما نمي توانم.

6

5

4

3

2

1

 .8نگراني باعث مي شود فکرم درست کار نکند.

6

5

4

3

2

1

 .9در تمام زندگي ام آدم نگراني بوده ام.

6

5

4

3

2

1

 .10وقتي نگران مي شوم  ،نمي توانم آن را متوقف کنم.

6

5

4

3

2

1

 .11در چند ماه گذشته اتفاقات بسيار بدي در زندگي من رخ داده است.

6

5

4

3

2

1

 .12مشکالتم آنقدر زياد هستند که بيش از اين نمي توانم در برابر آنان مقاومت کنم.

6

5

4

3

2

1

 .13از زندگي ام لذت نمي برم.

6

5

4

3

2

1

 .14مي دانم که شايسته دوست داشته شدن نيستم.

6

5

4

3

2

1

2

بخش دوم
خواهشمند است عبارات زير را با دقت بخوانيد و ميزان موافقت يا مخالفت خود را با کشيدن دايره دور يکي از اعداد  1تا  6مشخ

کنيد .در ضمن توجه

داشته باشيد که براي پاسخدهي به عبارتهاي اي بخش ،نگرشها ،احساسات و رفتارهاي خود را صرفاً در يکماه گذشته مد نظر داشته باشيد.
کامال

عبارت

موافقم

موافقم

تاحدي

تاحدي

موافقم

محالفم

مخالفم

کامال
مخالفم

 .1از يک ماه گذشته تا به امروز ،احساس ميکنم فرد ارزشمندي هستم.

6

5

4

3

2

1

 .2از يک ماه گذشته تا به امروز ،احساس ميکنم مضطربم.

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

 .4از يک ماه گذشته تا به امروز ،شبها چندين بار ناخواسته از خواب بيدار شده ام.

6

5

4

3

2

1

 .5از يک ماه گذشته تا به امروز ،به آيندهي تحصيليام اميدوار بوده ام.

6

5

4

3

2

1

 .6از يک ماه گذشته تا به امروز ،اغلب بيدليل دلشوره داشته ام.

6

5

4

3

2

1

 .7از يک ماه گذشته تا به امروز ،بيش از اندازه ،وقتم را صرف شستشو ميکنم.

6

5

4

3

2

1

 .8از يک ماه گذشته تا به امروز ،به راحتي خوابم بُرده است.

6

5

4

3

2

1

 .9از يک ماه گذشته تا به امروز ،زندگي برايم بيارزش بوده است.

6

5

4

3

2

1

 .10از يک ماه گذشته تا به امروز ،در بارهي چيزهايي که واقعاً مهم نيستند بيش از حد نگران بوده ام.

6

5

4

3

2

1

 .11از يک ماه گذشته تا به امروز ،پس از بستن شير آب و گاز و قفل کردنِ در ،مرتب آنها را چک ميکردم.

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

 .13از يک ماه گذشته تا به امروز ،هيچ چيزي باعث خوشحالي من نشده است.

6

5

4

3

2

1

 .14از يک ماه گذشته تا به امروز ،خيلي وقتها بي دليل تپش قلب داشته ام.

6

5

4

3

2

1

 .15از يک ماه گذشته تا به امروز ،به نظر ديگران من آدم وسواسي بوده ام.

6

5

4

3

2

1

 .16از يک ماه گذشته تا به امروز ،بدون دليل وحشتزده از خواب پريده ام.

6

5

4

3

2

1

 .17از يک ماه گذشته تا به امروز ،احساس نااميدي ميکنم.

6

5

4

3

2

1

 .18از يک ماه گذشته تا به امروز ،نگران بودم ،انگار که قرار است اتفاق هولناکي رخ دهد.

6

5

4

3

2

1

 .19از يک ماه گذشته تا به امروز ،از ريخت و پاش اطرافيان و سرسري گرفتن ديگران ناراحت ميشدم.

6

5

4

3

2

1

 .20از يک ماه گذشته تا به امروز ،خوابم نامنظم بوده است.

6

5

4

3

2

1

 .21از يک ماه گذشته تا به امروز ،احساس غمگيني ميکنم.

6

5

4

3

2

1

 .22از يک ماه گذشته تا به امروز ،احساس بيقراري ميکنم؛ انگار بايد مدام در حرکت باشم.

6

5

4

3

2

1

 .23از يک ماه گذشته تا به امروز ،براي اينکه کارها را درست انجام بدهم ،مجبور بودم خيلي کند کار کنم.

6

5

4

3

2

1

 .24از يک ماه گذشته تا به امروز ،خوابهايي ميديدم که مرا آشفته ميکردند.

6

5

4

3

2

1

.3

از يک ماه گذشته تا به امروز،

 .12از يک ماه گذشته تا به امروز،

به دليل ترس از کثيفي يا نجس بودن ،به دفعات اقدام به شستشو و نظافت ميکردم.

چندين شب ،زودتر از موعد از خواب بيدار شدم و ديگر خوابم نبرده است.

3

بخش سوم
لطفاً به سواالت زير متناسب با وضعيت خودتان پاسخ دهيد.

 -1آيا تاکنون تجربه شکست عاطفي  /عشقي داشتهايد؟  )1خير

 )2بلي 

 -2آيا قبل از ورود به دانشگاه ،به روانشناس  /روانپزشک مراجعه داشته ايد؟  )1خير
 -3آيا در حال حاضر تحت درمان روانشناس  /روانپزشک هستيد؟  )1خير

 )2بلي 

 )2بلي 

 -4آيا در  12ماه گذشته ،اين فکر به ذهنتان رسيده است که بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد؟
 )1خير

 )2بلي 

(در صورت ارائه پاسخ خير ،به سوال  6مراجعه كنيد)

 -5آيا تاکنون عمدا به خودتان آسيب جدي وارد کرده ايد؟
)1خير

 )2فقط 1بار

 3-2 )3بار 

 5-4 )4بار

)5بيش از  5بار

-6تا چه حد مشکالت مالی یکی از نگرانیهای جدی شماست؟
 -1خیلی کم 

 -2کم 

 -3زیاد 

خواهشمند است نظرها و پيشنهادهاي خود را در بارهي سئوالهاي اي پرسشنامه مطرح نماييد.
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

با تشکر از مشاركت و همکاري صميمانهي شما دانشجوي گرامي
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 -4خیلی زیاد

لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد.

دانشجوی عزیز:
باسالم
ضمن تبریک به مناسبت قبولی شما در دانشگاه صنعتی شیراز ،به اطالال مالی رسالانر مرمالز مشالا ره دانشالگاه باله
منظور آگاهی از برخی یژگی ها خصوصیات شما اقرام به طرح سواالت ذیل نموده است ،لذا پاسال گالویی
صحیح شما به این سواالت به ما ممک خواهر مرد تا نسبت به ارائه خرمات دانشگاه به دانشجویان تا حر تالوان
رضایت بیشتری حاصل شود(.الزم به ذمر است بررسی علمی ،مربوط به بازه ی زمانی یالک ماهاله گذشالته ناله
قبل از آن می باشر.
باتشکر از همکاری شما.
-1آیا از یک ماه گذشته تا به امر زمامال احساس مرده ایر مه خوب سالم هستیر ؟
 - 2آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه به دار های تقویتی نیاز داریر ؟
 -3آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس ضعف سستی مرده ایر ؟
 -4آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه بیمار هستیر ؟
 - 5آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز سر درد داشته ایر ؟
 -6آیا از یک م اه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه سرتان را محکم با چیزی مثالل دسالتماب بسالته انالر یالا
اینکه فشاری به سرتان ارد می شود ؟
 -7آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه بعضی قتها برنتان داغ یا سرد است می شود ؟
 -8آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز اتفاق افتاده مه بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شره باشیر ؟
 -9آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز شبها سط خواب بیرار می شویر ؟
 -10آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه دائماً تحت فشار هستیر ؟
 -11آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز عصبانی بر خلق شره ایر ؟
 -12آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز بر ن هیچ دلیل قانع مننره ای هراسان یا حشت زده شره ایر ؟
 - 13آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز متوجه شره ایر مه انجام هر ماری از توانائی شما خارج است ؟
 -14آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه در تمامی مرت عصبی هستیر دلشوره داریر ؟
 -15آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز توانسته ایر خودتان را مشغوب سرگرم نگه داریر ؟
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 -16آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز برای انجام مارها بیش از گذشته قت صرف مرده ایر ؟
 - 17آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز بطور ملی احساس مرده ایر مه مارها را بخوبی انجام می دهیر ؟
 - 18آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز از نحوه انجام مارهایتان احساس رضایت می منیر ؟
 -19آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه نقش مفیری در انجام مارها به عهره داریر ؟
 -20آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز توانائی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته ایر ؟
 - 21آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز قادر بوده ایر از فعالیتهای ر زمره زنرگی لذت ببریر ؟
 -22آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز فکر مرده ایر مه شخص بی ارزشی هستیر ؟
 - 23آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه زنرگی مامالً نا امیر مننره است ؟
 -24آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه زنرگی ارزش زنره بودن را نرارد ؟
 -25آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز به این مسأله فکر مرده ایر مه ممکن است دست به خود مشی بزنیر؟
 -26آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز احساس مرده ایر مه چالون اعصالابتان خالراب اسالت نمالی توانیالر مالاری
انجام دهیر ؟
 - 27آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز به این نتیجه رسیره ایر مه ای ماش مالرده بودیالر مالالً از شالر زنالرگی
خالص می شریر ؟
 - 28آیا از یک ماه گذشته تا به امر ز این فکر به ذهنتان رسیره است مه بخواهیر به زنرگیتان خاتمه دهیر؟
 - 29معموال شب ها در چه ساعتی می خوابیر؟
 - 30معموال صبح ها در چه ساعتی از خواب بیرار می شویر؟
 - 31معموال در یک ر ز چنر ساعت درس می خوانیر؟
 - 32ا قات فراغت خود را امثرا چگونه می گذرانیر؟
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پاسخنامه GHQ 32-
نام نام خانوادگی ...............................................................سن
جنسیت ................................رشته مقطع قبولی

.

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

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

1

بیشتر از حر معموب

در حر معموب

ممتر از حر معموب

خیلی ممتر از حر معموب

2

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

3

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

4

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

5

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

6

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

7

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

8

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

9

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

10

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

11

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

12

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

13

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

14

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

15

بیشتر از حر معموب

در حر معموب

ممتر از حر معموب

خیلی ممتراز حر معموب

16

ممتر از حر معموب

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

17

بهتر از حر معموب

در حر معموب

ممتر از حر معموب

خیلی ممتراز حر معموب

18

بیشتر از حر معموب

در حر معموب

ممتر از حر معموب

خیلی ممتراز حر معموب

19

بیشتر از حر معموب

در حر معموب

ممتر از حر معموب

خیلی ممتراز حر معموب

20

بیشتر از حر معموب

در حر معموب

ممتر از حر معموب

خیلی ممتراز حر معموب

21

بیشتر از حر معموب

در حر معموب

ممتر از حر معموب

خیلی ممتراز حر معموب

22

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

23

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

24

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

25

ال
اص ً

فکر نمی منم

به ذهنم خطور مرده

قطعاً بله

26

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

27

ال
اص ً

در حر معموب

بیشتر از حر معموب

خیلی بیشتراز حر معموب

3

28

فکر نمی منم

ال
اص ً

قطعاً بله

به ذهنم خطور مرده

29

9-10

10-11

11-12

12-1

1-2

2-3

30

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

31

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

32

تماشای تلویزیون

مار با موبایل

بیر ن رفتن با د ستان

مطالعه مردن

رزش مردن

موارد دیگر را
توضیح دهیر.
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پرسشنامه پیشینه و عالئق ورزشی
دانشجویان جدید الورود

بسمه تعالی

سال تحصیلی 96-95
با سالم
دانشجوی عزیز ،این پرسشنامه با هدف اطالع از عالقه شما نسبت به فعالیت های ورزشی تنظیم شده است تا بدینوسیله بتوان در طول ایام تحصیل شما
در دانشگاه با برنامه ریزی شایسته امکان حضور شما را در فعالیتهای ورزشی فراهم آوریم.
سن ............ :
مرد
زن
نام. ............................. :نام خانوادگی ........................................................... :جنسیت:
رشته تحصیلی  ........................................................... :شماره دانشجویی  ....................................................:شماره تلفن ضروری................................................... :
آدرس پست الکترونیک .............................................................................................................. :
.1

آیا تاکنون برای انجام فعالیت های بدنی خود برنامه ریزی مستمر و سازمان یافته ای داشته اید ؟
(فعالیت های مستمر  ،منظور فعالیت بدنی منظم هفتگی است )
خیر
بلی

.2

میزان فعالیت بدنی شما چند روز در هفته بوده است ؟
ب) دو روز در هفته
الف ) یک روز در هفته

.3

میزان فعالیت بدنی شما چند ساعت در روز بوده است؟
ب)  1تا  2ساعت
الف ) کمتر از یک ساعت

.4

نقش فعالیت های بدنی در موقعیت تحصیلی خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟
الف ) کم

.5

خیر
خیر

در صورت جواب بلی رشته ورزشی و سطح آن را مشخص نمائید؟
رشته قهرمانی................................. :سطح :

.8

ملی

استانی

جهانی

آسیایی

آیا دارای کارت داوری یا مربیگری در رشته های ورزشی می باشید ؟
بلی

.9

د ) نظری ندارم

آیا دارای سابقه قهرمانی ورزشی هستید ؟
بلی

.7

ج)زیاد

د)  2تا  4ساعت

و) بیشتر از  4ساعت

آیا تمایل به ادامه فعالیت در تیم های ورزشی دانشگاه دارید ؟
بلی

.6

ب)متوسط

ج) سه روز در هفته
ج)  2تا  3ساعت

د) بیشتر از سه روز در هفته

خیر

در صورت جواب بلی نوع و سطح آن را مشخص نمائید؟
نوع رشته ورزشی . .............................سطح :

بین المللی

ملی

 .10اگر تا به حال سابقه انجام فعالیت های ورزشی مستمر را نداشته اید علت آن چیست؟
الف )مشکالت جسمانی

ب) عدم آگاهی از فواید ورزش

ج)فقدان انگیزه کافی

د)نبون امکانات الزم

و)مشکالت مالی

ه )نداشتن زمان کافی

ح)سایر موارد

 .11اگر قصد انجام فعالیت های بدنی را داشته باشید به ترتیب به چه رشته ورزشی عالقه دارید ؟
..............................................:2

.........................................:1

.....................................................:4

.................................................:3

 .12آیا مایل به همکاری در فعالیت های اجرایی تربیت بدنی دانشگاه به عنوان نیروی داوطلب دارید ؟
(نیروی داوطلب  :فردی است که با انگیزه های مختلف تمایل به همکاری در برگزاری رویدادهای ورزشی دارد ).
بلی

خیر

 .13در صورت جواب مثبت به سوال  12لطفا انگیزه شما چیست؟
الف ) کسب تجربه کاری

ج) بهره مندی از امکانات مادی و رفاهی دانشگاه

ب )برخورداری از تجزبه قبلی

د )سایر موارد را ذکر نمائید .................:
 .14با توجه به سطح آموزشی خود عالقه خویش را به انجام فعالیت های ورزشی زیر به ترتیب اولویت با شماره اعالم دارید:
تمرینات آمادگی جسمانی عمومی حداقل  3روز در هفته
شرکت در کالس های آموزشی مهارتهای پایه و پیشرفته ورزشی در سطوح مختلف
شرکت در تمرینات تیم ها برای حضور در مسابقات رسمی رشته های مختلف
 .15آیا به الزامی کردن ورزش در طول سال تحصیلی (همه ترم ها) موافقید؟

بلی

خیر

