
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 دانشجوي گرامي 
 يكليه سالمتبه منظور بررسي توسط دفتر مشاوره و سالمت،  هاي گذشته، همانند سالحاضر يداريم. پرسشنامهگرامي مي ،حضور شما را در دانشگاه، مهد علم و انديشه

 كاملطورها بهپاسخبودن محرمانه مشاوران و اي روانشناسانت. براساس تعهدات حرفههاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري طراحي شده اسدانشجويان دانشگاه
هاي كشور و نيز توسط مركز مشاوره هر دانشجويان دانشگاه يبه منظور تعيين وضعيت كلي بهداشت روان مشاوره و سالمتتوسط دفتر  صرفاً هاپرسشنامه گردد ورعايت مي

 ، خواهشمند است سئواالت زير را مطالعه و به دقتطرحد. با توجه به اهميت اهداف نگيردامات ارتقاء بهداشت رواني دانشجويان مورد استفاده قرار ميريزي اقبرنامه برايدانشگاه 
نظر شما دانشجوي و دقتصادقانه ري توانيد از همكاران مركز مشاوره كمك بگيريد. پيشاپيش از همكاسئواالت مي هرگونه ابهام در وجود در صورت پاسخ دهيد. همه آنها را

   د.شوعزيز سپاسگزاري مي
                    دانشجومشخصات عمومي 

  : رشته تحصيلي پذيرفته شده -2    نام و نام خانوادگي:-1
  شماره دانشجويي: -4   استان محل سكونت خانواده :-3
 نام دانشكده: -6   نام دانشگاه:     :-5

                            مونث  - 2           مذكر  -1جنسيت:    -8  سن :-7
 ساير  -3   متاهل -2    مجرد -1وضعيت تاهل:     - 11 ايميل:-10                                شماره تلفن همراه:-9

 ساير  -4        بدون كنكور-3               /نوبت دومشبانه-2                روزانه  -1نوع پذيرش در دانشگاه: -10

رشته گروه تحصيلي پذيرفته  - 12
        شده:   

   هنر  -5    علوم كشاورزي -4   يو مهندس يفن -3   هيعلوم پا-2                 يعلوم انسان -1
   ريسا -9   يو علوم دام يدامپزشك-8       يراپزشكيپ -7    يو دندانپزشك يكپزش -6

دكتراي حرفه اي  -PhD(    5تخصصي (دكتراي  -4       كارشناسي ارشد  -3      كارشناسي  -2     فوق ديپلم  -1مقطع تحصيلي پذيرفته شده در دانشگاه:  - 13
   
 ساير    -4       استعدادهاي درخشان -3   يثارگرو اهداش-2  ( مناطق) آزاد - 1  رفته شده:نوع سهميه پذي -14

 در خانه- 6  به تنهايي اياجاره در خانه- 5   با دوستان اياجارهدر خانه - 4    در خوابگاه خودگردان -3   دولتي در خوابگاه -2   با خانواده -1 :سكونت محل  - 15
 اقوام

  ويژه دانشجويان ورودي مقطع كارداني و كارشناسي:

 كاردانش -5   فني حرفه اي-4   انساني–3    تجربي -2    رياضي  -1رشته دبيرستاني: -16

  هاي خارجي  زبان -5   هنر  - 4  علوم انساني -3 علوم تجربي-2  علوم رياضي وفني-1در كدام گروه آزمايشي پذيرفته شده ايد؟ -17
  (ذكر مقطع تحصيلي: ..............................................)    بلي-2    خير-1آيا سابقة تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان را داريد ؟ -18
  المپياد و كشور برگزاركننده: .................................)(نام   بلي-2 خير-1ي داريد؟المللآيا سابقة كسب مقام در المپيادهاي علمي، ورزشي و فرهنگي كشوري و بين-19
 خير    -2       بله   -1 ايد همان رشته مورد عالقه شما است؟اي كه در آن پذيرفته شدهآيا رشته-20

  
ييدهدهدستورالعمل پاسخدستورالعمل پاسخ   

هـر   يبـرا پاسخ صحيح و غلـط وجـود نـدارد.     ،در اين پرسشنامه. نوشته شده است شمااحساسات و رفتار  ها،نگرش توصيف يبرارت است كه تعدادي عبا يرندهيدربرگ حاضر يپرسشنامه
 1 از يها، اعـداد ك از عبارتي شما با هرا مخالفت يموافقت زان ياز م يآگاه يبرااحساسات و رفتار شماست.  ها،نگرش يكنندهعبارت، پاسخي را انتخاب كنيد كه به بهترين وجه توصيف

  د. يدور عدد مورد نظر مشخص كن رهيعالمت دادن يخود را با كش يهاشده است. لطفا پاسخ منظور 6تا 
  مخالفم "كامال  مخالفم  مخالفميتا حد موافقميتا حد موافقم موافقم"كامال

6 5 4 3 2 1  
 ،تـان زان موافقـت يبسته به م ديتوانيشما م د.يمشخص كن "م مشكل استيگران برايسئوال كردن در حضور د"عبارت  يد نظر خود را در بارهيخواهيمفرض كنيد  به عنوان مثال

كـامال   يبـرا  6عـدد   موافقم و يبرا 5عدد  موافقم، يتاحد يبرا 4عدد  مخالفم، يتاحد يبرا 3عدد  ،مخالفم يبرا 2عدد  ،مخالفم كامالً يبرا 1عدد  د:ياب كنرا انتخ 6تا  1از اعداد  يكي
  .موافقم

مراكز مشاوره دانشجويي  دفتر مشاوره و سالمت

هاي سراسر كشوردانشگاه  

، تحقيقات و فنĤوريوزارت علوم 
 سازمان امور دانشجويان



ي شما دانشجوي گراميبا تشكر از مشاركت و همكاري صميمانه  

در ضـمن   .شـود يزان موافقت شما افزوده ميكاسته شده و بر ممخالفت شما زان ياز م، ديشويتر مكينزد 6به سمت عدد  1هر چه از عدد است  يهيبد
  د.يبه آنها دقت الزم را داشته باش ييگونوشته شده است به هنگام پاسخ يها به صورت منفاز سئوال يبرخ

  ولولاابخش بخش 
  .كنيد مشخص 6تا  1كشيدن دايره دور يكي از اعداد  با را خود يا مخالفت موافقت ميزان با توجه به احساس فعلي، و بخوانيد دقت با را زير عباراتخواهشمند است 

كامال   عبارت
تاحدي   موافقم  موافقم

  موافقم
تاحدي 
كامال   مخالفم  محالفم

  مخالفم
  1  2  3  4  5  6 ارم.براي انجام وظايف تحصيلي انرژي ند .1
  1  2  3  4  5  6موقع امتحانات نگران و مضطربم..2
  1  2  3  4  5  6 مي دانم نبايد نگران چيزي باشم، اما نمي توانم نگران نباشم. .3
  1  2  3  4  5  6 نگراني باعث مي شود فكرم درست كار نكند. .4
  1  2  3  4  5  6 در تمام زندگي ام آدم نگراني بوده ام..5
  1  2  3  4  5  6 توانم آن را متوقف كنم. وقتي نگران مي شوم، نمي .6
  1  2  3  4  5  6 در چند ماه گذشته اتفاقات بدي براي من رخ داده است..7
  1  2  3  4  5  6 مشكالتم آنقدر زياد هستند كه بيش از اين نمي توانم در برابر آنان مقاومت كنم..8
  1  2  3  4  5  6 از زندگي ام لذت نمي برم. .9

  1  2  3  4  5  6 .ستمنيكنم فرد ارزشمندياحساس مي.10
  1  2  3  4  5  6 كنم مضطربماحساس مي.11
  1  2  3  4  5  6 دليل دلشوره دارماغلب بي.12
  1  2  3  4  5  6.ارزش بوده استبيزندگي برايم .13
  1  2  3  4  5  6 .مي شومبيش از حد نگرانندي كه واقعاً مهم نيستهايي چيزدرباره.14
  1  2  3  4  5  6 .دارم خيلي وقتها بي دليل تپش قلب.15
  1  2  3  4  5  6 كنمنااميدي مياحساس.16
  1  2  3  4  5  6، انگار كه قرار است اتفاق هولناكي رخ دهد.هستمنگران.17
  1  2  3  4  5  6 كنماحساس غمگيني مي.18
  1  2  3  4  5  6 كنم گويي بايد مدام در حركت باشماحساس بيقراري مي.19
  1  2  3  4  5  6ند.نككه مرا آشفته مي مي بينمهايي خواب.20

  

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

                ) بلي      2) خير1    ايد؟آيا تاكنون تجربه شكست عاطفي / عشقي داشته.21
                ) بلي      2) خير1 مراجعه داشته ايد؟  روانپزشكآيا قبل از ورود به دانشگاه، به.22
                ) بلي      2) خير1 ت درمان روانپزشك هستيد؟ آيا در حال حاضر تح.23
  )مراجعه كنيد 26به سوال ، خير(در صورت ارائه پاسخ   ) بلي         2) خير1             ايد؟داشتهتا كنون فكر خودكشي آيا.24
  ) بلي          2)خير1 اقدام به خودكشي كرده ايد؟آيا تاكنون .25
  خيلي زياد)4          زياد)3           كم )2خيلي كم)1  هاي جدي شماست؟چه حد مشكالت مالي يكي از نگرانيتا .26

 
 

د.يسيننو يزين قسمت چيلطفا در ا د.ييان پرسشنامه مطرح نميايهالسئوايخود را در باره يهاشنهاديو پ هاخواهشمند است نظر  
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