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 کارنامه سالمت دانشجویان 

 رشته های علوم پزشکی

   

 
       

 

 

 

 دانشجوی گرامی  

دانشجويان  متسالور بررسي به منظتوسط دفتر توسعه خدمات سالمت دانشگاه، ، ي حاضر،  داريم. پرسشنامه حضور شما را در دانشگاه، مهد علم و انديشه، گرامي مي

رعايت  كاملطورها بهپاسخبودن محرمانهپزشکان و ساير كادر بهداشتي درماني اي طراحي شده است. براساس تعهدات حرفهجديدالورود رشته هاي علوم پزشکي 

د. با توجه نگيردانشجويان مورد استفاده قرار مي رواني سالمتبه منظور تعيين وضعيت كلي  توسعه خدمات سالمت دانشگاهتوسط دفتر  صرفاً هاپرسشنامه گردد ومي

نظر شما دانشجوي عزيز و دقتصادقانه پيشاپيش از همکاري  پاسخ دهيد. ها را همه آن ، خواهشمند است سئواالت زير را مطالعه و به دقتطرحبه اهميت اهداف 

ان در پاسخگوئي به سواالت، نقص يا خللي در فرآيند معاينه ايجاد شود به نوعي كه منجر به توجه داشته باشيد در صورتي كه براساس كتم د.شوسپاسگزاري مي

 هاي جسمي، روحي يا معنوي در آينده گردد، دانشگاه هيچگونه مسئوليتي بر عهده نخواهد داشت .خسارت

 امضاء دانشجو                                                                                                                                                                    

                     مشخصات عمومی دانشجو   

   نام و نام خانوادگي:   -1  رشته تحصيلي پذيرفته شده:   -2

   : نام دانشگاه:        -3  نام دانشکده: -4

   سن :   -5                             مونث  -2           مذكر  -1جنسيت:    -6

 ايميل:   -8شماره تلفن همراه:                                         -7  ساير  -3   متاهل -2    مجرد -1وضعيت تاهل:     -9

دكتراي  -5   دكتراي تخصصي -4       كارشناسي ارشد  -3      كارشناسي  -2     فوق ديپلم  -1مقطع تحصيلي پذيرفته شده در دانشگاه:  -10

     حرفه اي 

 محل سکونت :  -11

    اي به تنهايي در خانه اجاره - 5        اي با دوستان در خانه اجاره -4      در خوابگاه خودگردان  -3     در خوابگاه دولتي  -2       با خانواده  -1   

  در خانه اقوام -6

 ویژه دانشجویان ورودی مقطع کاردانی و کارشناسی: 

  كاردانش  -5    فني حرفه اي  -4    انساني   3     تجربي  -2    رياضي  -1رشته دبيرستاني:  -12

  شماره پرونده 

  شماره دانشجويي

  تاريخ تشکيل پرونده 

 معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد استان خراسان جنوبی

 دفتر توسعه خدمات سالمت دانشگاه آزاد استان خراسان جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا
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  زبان هاي خارجي  -5   هنر  -4  علوم انساني  -3  علوم تجربي  -2   علوم رياضي وفني  -1در كدام گروه آزمايشي پذيرفته شده ايد؟   -13

 (ذكر مقطع تحصيلي).............................................. :      بلي -2     خير -1آيا سابقة تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان را داريد ؟   -14

نام المپياد و كشور )  بلي -2  خير -1المللي داريد؟  كشوري و بين آيا سابقة كسب مقام در المپيادهاي علمي، ورزشي و فرهنگي -15

 (:برگزاركننده................................. 

  خير    -2       بله   -1 ايد همان رشته مورد عالقه شما است؟  اي كه در آن پذيرفته شده آيا رشته -18

 دهی دستورالعمل پاسخ 

ها، احساسات و رفتار شما نوشته شده است. در اين پرسشنامه، پاسخ صحيح و غلط  ي تعدادي عبارت است كه براي توصيف نگرش گيرندهي حاضر دربر پرسشنامه

 ها، احساسات و رفتار شماست .  ي نگرش كننده رت ،پاسخي را انتخاب كنيد كه به بهترين وجه توصيفاوجود ندارد .براي هر عب

 عالمت دایرهمنظور شده است. لطفا پاسخهاي خود را با كشيدن  6تا  1ها، اعدادي از  يا مخالفت شما با هر يک از عبارت براي آگاهي از ميزان موافقت

 كنيد .   صمشخ رمورد نظ دددور ع

 مخالفم  "كامال مخالفم  تا حدي مخالفم  تا حدي موافقم  موافقم  موافقم  "كامال 

  1  2  3  4  5  6 

وانيد بسته به ت كنيد. شما مي  صمشخ "سئوال كردن در حضور ديگران برايم مشکل است"ي عبارت  نيد ميخواهيد نظر خود را در بارهفرض ك به عنوان مثال

موافقم، عدد  براي تاحدي 4براي تاحدي مخالفم، عدد  3براي مخالفم، عدد  2براي كامالً مخالفم، عدد  1را انتخاب كنيد: عدد  6تا  1ميزان موافقتتان، يکي از اعداد 

 براي كامال موافقم.  6براي موافقم و عدد  5

 ینزدیکتر ميشوید، از ميزان مخالفت شما کاسته شده و بر ميزان موافقت شما افززوده م 6به سمت عدد  1هر چه از عدد  بدیهی است

 قت الزم را داشته باشيد.ها به صورت منفی نوشته شده است به هنگام پاسخگویی به آنها د برخی از سئوال  ضمن. در شود

 

  

 بخش اول 

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

 كنيد.   صمشخ

 كامال 

 مخالفم 

 تاحدي  مخالفم 

 الفم خم

تاحدي 

 موافقم 

 كامال  موافقم 

 فقم موا

  عبارت 

 1. انجام تکاليفم را تا دقيقه آخر به تاخير مي اندازم.   6  5  4  3  2  1 

 2. تحصيل در  آينده شغلي من نقشي مهمي دارد.   6  5  4  3  2  1 

 3. سرعت مطالعه ام پايين است و كند پيش مي روم.   6  5  4  3  2  1 

 4. حصيلي انرژي ندارم. براي انجام وظايف ت  6  5  4  3  2  1 

 5. موقع امتحانات نگران و مضطربم.   6  5  4  3  2  1 

 6. مي توانم از عهده وظايف تحصيلي خود برآيم.   6  5  4  3  2  1 

 7. مي دانم نبايد نگران چيزي باشم، اما نمي توانم.   6  5  4  3  2  1 
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 8. درست كار نکند. نگراني باعث مي شود فکرم   6  5  4  3  2  1 

 9. در تمام زندگي ام آدم نگراني بوده ام.   6  5  4  3  2  1 

 وقتي نگران مي شوم ، نمي توانم آن را متوقف كنم.  .10 6  5  4  3  2  1 

در چند ماه گذشته اتفاقات بسيار بدي در زندگي من رخ داده  .11 6  5  4  3  2  1 

 است. 

مشکالتم آنقدر زياد هستند كه بيش از اين نمي توانم در برابر آنان مقاومت  .12 6  5  4  3  2  1 

 كنم. 

 از زندگي ام لذت نمي برم.  .13 6  5  4  3  2  1 

 مي دانم كه شايسته دوست داشته شدن نيستم.  .14 6  5  4  3  2  1 

 بخش دوم 

  
كنيد. در ضمن توجه   صمشخ 6تا  1وافقت يا مخالفت خود را با كشيدن دايره دور يکي از اعداد خواهشمند است عبارات زير را با دقت بخوانيد و ميزان م

 مد نظر داشته باشيد.  ماه گذشته صرفاً در يکها، احساسات و رفتارهاي خود را  ، نگرشبخش  نايهاي  دهي به عبارت داشته باشيد كه براي پاسخ

 كامال 

 مخالفم 

تاحدي  مخالفم 

 الفم خم

دي تاح

 موافقم 

 كامال  موافقم 

 موافقم 

   عبارت 

 1. از يک ماه گذشته تا به امروز،  كنم فرد ارزشمندي هستم.  احساس مي 6  5  4   3  2  1 

  1  2  3  4  5  6 كنم مضطربم.  احساس مياز يک ماه گذشته تا به امروز،  .2 

به دليل ترس از كثيفي يا نجس بودن، به دفعات اقدام به   6  5  4  3  2  1 

 شستشو و نظافت ميکردم. 

 3. به امروز، از يک ماه گذشته تا 

 4. از يک ماه گذشته تا به امروز،   ها چندين بار ناخواسته از خواب بيدار شده ام .  شب  6  5  4  3  2  1 

 5. از يک ماه گذشته تا به امروز،   ار بوده ام. ام اميدو ي تحصيلي به آينده  6  5  4  3  2  1 

 6. از يک ماه گذشته تا به امروز،   دليل دلشوره داشته ام.  اغلب بي  6  5  4  3  2  1 

 7. از يک ماه گذشته تا به امروز،   كنم.  بيش از اندازه، وقتم را صرف شستشو مي  6  5  4  3  2  1 

  1  2  3  4  5  6 به راحتي خوابم بُرده است. مروز، از يک ماه گذشته تا به ا .8 

 9. از يک ماه گذشته تا به امروز،   ارزش بوده است.  زندگي برايم بي       6  5  4  3  2  1 

  1  2  3  4  5  6 ي چيزهايي كه واقعاً مهم نيستند بيش از حد نگران بوده ام.  در بارهاز يک ماه گذشته تا به امروز،  .10 

ک ها را چ پس از بستن شير آب و گاز و قفل كردنِ در، مرتب آن 6  5  4  3  2  1 

 م. نك مي

 ماه گذشته تا به امروز،از يک  .11

چندين شب ،زودتر از موعد از خواب بيدار شدم و ديگر  6  5  4  3  2  1 

 خوابم نبرده است.  

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .12

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .13 هيچ چيزي باعث خوشحالي من نشده است.  6  5  4  3  2  1 
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 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .14 ها بي دليل تپش قلب داشته ام.  خيلي وقت 6  5  4  3  2  1 

  از يک ماه گذشته تا به امروز، .15 به نظر ديگران من آدم وسواسي بوده ام.  6  5  4  3  2  1 

  1  2  3  4  5  6 زده از خواب پريده ام.  بدون دليل وحشتاز يک ماه گذشته تا به امروز،  .16 

احساس نااميدي        6  5  4  3  2  1 

 كنم .  مي

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .17

  1  2  3  4  5  6 رخ دهد. از يک ماه گذشته تا به امروز ، نگران بودم، انگار كه قرار است اتفاق هولناكي  .18

از ريخت و پاش اطرافيان و سرسري گرفتن ديگران ناراحت  6  5  4  3  2  1 

 م. وش مي

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .19

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .20 خوابم نامنظم بوده است.  6  5  4  3  2  1 

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .21 كنم.  احساس غمگيني مي 6  5  4  3  2  1 

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .22 كنم؛ انگار بايد مدام در حركت باشم.  قراري مي احساس بي 6  5  4  3  2  1 

كه كارها را درست انجام بدهم، مجبور بودم خيلي  براي اين 6  5  4  3  2  1 

 كند كار كنم. 

 ز، واز يک ماه گذشته تا به امر .23

 از يک ماه گذشته تا به امروز،  .24 كردند.  ديدم كه مرا آشفته مي هايي مي خواب 6  5  4  3  2  1 

 بخش سوم  

  
        لطفاً به سواالت زیر متناسب با وضعيت خودتان پاسخ دهيد. 

   بلي(2     خير (1ايد؟  آيا تاكنون تجربه شکست عاطفي / عشقي داشته -1

از ورود به دانشگاه، به روانشناس / روانپزشک مراجعه داشته ايد؟   آيا قبل  -2

 بلي (2     خير(1

     خير(1  آيا در حال حاضر تحت درمان روانشناس / روانپزشک هستيد؟   -3

 ليب (2

         بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد؟ ماه گذشته، اين فکر به ذهنتان رسيده است كه 12آيا در -4        

            
          بلي  (2     خير (1

 آيا تاكنون عمدا به خودتان آسيب جدي وارد كرده ايد؟ -5       

  
  بار 5بيش از (5           بار 5-4 (4            بار  3-2 (3                 بار1فقط  (2              خير (1

  خيلي زياد -4           زياد  -3            كم   -2        خيلي كم  -1   ت؟هاي جدي شماس تا چه حد مشکالت مالي يکي از نگراني-6
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   لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد. 

  

ن های ای ی سئوال خواهشمند است نظرها و پيشنهادهای خود را در باره 

 پرسشنامه مطرح نمایيد.
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 شما دانشجوی گرامی ی با تشکر از مشارکت و همکاری صميمانه 

  


