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پيشرفت تحصيلی و يا افت  –ی الزم در زمينه شناخت استعدادهای دانشجويان استاد مشاور آگاهآيا  .9

 □خير□       بله تحصيلی  دانشجويان دارد؟ 

پژوهشی و شخصی دانشجويان اقدامات و پيگيری های الزم  -استاد مشاور در حل مشکالت آموزشیآيا   .10

 □خير□       بله  را انجام می دهد؟

ارجاع و ساير  -معرفی -بر طبق آئين نامه با مسئول اساتيد مشاور در زمينه مشاوره استاد مشاورآيا   .11

 □خير□       بله    موارد مربوطه همکاری و هماهنگی دارد و پيگيری های مورد نياز انجام می شود؟

     اشد؟آيا با در نظر گرفتن تمام جوانب اين استاد می تواند مشاور و راهنمای خوبی برای دانشجويان ي  .12

  □خير□       بله 


