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 تعالیبسمه
 دانشجويان جديد الورود و علائق هامهارت ،هاتوانمندیايش و سنجش پ

 
 

 دانشجوی گرامی:

 ،با سلام

ي شما، استعدادها ها وعلاقمنديشناسایي  به منظوراین پرسشنامه ؛ مي گویيم صميمانه تبریک در این دانشگاهرا پذیرفته شدن شما  

هنري و  ،اجتماعي ،فرهنگي ،دینيامور  هاي دانشجویان،و توانایيلایق سمتناسب با طراحي و تنظيم شده است تا دانشگاه بتواند از این طریق، 

 .هيدپاسخ د ،هاپرسشبه و صبوري  دقتبه  یمخواهشمندبرنامه ریزي و اجرا كند. با همكاري شما، خود را  فوق برنامه

 

 ) اين قسمت احتمالا در بقيه صفحات سامانه آموزشی موجود است و صرفا نياز به انتقال دارد( مشخصات عمومی

 نام دانشگاه: ................................

  .....................محل تولد: .....................تاریخ تولد:   ...................د ملي: ك .......................نام خانوادگي:  .........................نام: 

      مجازي  فراگير  شبانه  دوره روزانه  :مقطع تحصيلي........................     :گرایش........................    رشته:دانشجوي 

    مرد        زن      نسيت: :  ...................................                        جنيمسال ورودي

                      .............................  :مذهب ............      سایر    زرتشتي  كليمي    مسيحي   مسلمان :دین

  متأهل  مجرد       وضعيت تأهل: 

 ......................... :در         غل اش  (فقط دانشجوغير شاغل ) وضعيت شغل:

  ..............................................................................................آدرس پستي: شهر ............................ محل سكونت: استان .........................

  ................................................................. :دائم تنشماره تلفن محل سكو......................................        : (E-mail)آدرس الكترونيک 

  ............................................................ شماره تلفن همراه والدین:                     ...................................... :دانشجو شماره تلفن همراه
 

 ) اين قسمت احتمالا در بقيه صفحات سامانه آموزشی موجود است و صرفا نياز به انتقال دارد(   مشخصات ايثارگری
 همسر جانباز       فرزند جانباز     جانباز  فرزند شهيد               همسر شهيد         خانواده شهيد

 رزمنده  همسر آزاده  فرزند آزاده  آزاده 
 

 خير   اید؟   بلي داشته شركت ملي و بين المللي و ورزشي فرهنگيهاي علمي، و جشنواره مسابقات ،تاكنون در المپيادهاآیا  :افتخارات

 :    ................................ ..مسابقه و. ،جشنواره ،عنوان المپياد  تقدیرنامه   سوم   دوم   اول   اید؟اي شدهموفق به كسب چه رتبه
 

 در مدرسه یا محله فعاليت داشته اید:آیا سوابق: 

 مدت حضور به سال و ماه:  فعال   عادي       خير  لي :      ب بسيج

 مدت حضور به سال و ماه:  فعال   عادي   خير  انجمن اسلامي یا سازمان دانش آموزي:  بلي 

 
دارید؟آیا تمایل به همكاري با بسيج دانشجویي دانشگاه را   خير  بلي  

 خير  بلي  آیا مایل به همكاري با تشكلهاي اسلامي)سياسي( دانشگاه هستيد؟  

 عکس
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 و علائق: هامهارت ،ها توانمندی

 قرآنی و مذهبی .1

 اید؟ای شدهآیا موفق به کسب رتبه هامهارت زمينه و رشته
علاقمند به فراگيری و شرکت در 

 کلاس های فوق برنامه آموزشي

علاقمند به همكاری با 

 دانشگاه

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  مؤذن 

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  مداح و مرثيه خوان 

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد   قاري قرآن

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  قرائت ادعيه 

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  تواشيح 

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  حافظ كل قرآن 

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  جزء قرآن    01حافظ تا 

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  ام قرآن حافظ جزء سي

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  تفسير 

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  خوانيروخواني و روان

 خير     بلي  خير     بلي  خير    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  تجوید

 خير     بلي  آیا تمایل به همكاري با كانون قرآن دانشگاه دارید؟

هاي مذهبي دانشگاه هستيد؟  آیا مایل به همكاري با هيأت  خير     بلي  

هاي مسجد )حسينيه و نمازخانه( دانشگاه را دارید؟ها و برنامهآیا تمایل به همكاري در فعاليت  خير     بلي  

 

 :و زبان های رايانهمهارت .2
ي كلاس هاعلاقمند به فراگيري و شركت در  هامهارت زمينه و رشته 

 فوق برنامه آموزشي

علاقمند به همكاري با دانشگاه 

 در تدریس

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  ICDLهاي مهارت

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد   استفاده از اینترنت

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد    طراحي وب

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  افزارهاي طراحيمهارت در به كارگيري نرم

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  تسلط و آشنایي با زبان انگليسي

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  تسلط و آشنایي با زبان عربي

 

 :های هنری و ادبیميزان مهارت .3
علاقمند به فراگيری و شرکت در کلاس  هامهارت زمينه و رشته 

 های فوق برنامه آموزشي

علاقمند به همكاری با دانشگاه 

 در تدریس

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  برداريعكاسي و فيلم

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد   هنرهاي تجسمي

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد   موسيقي

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  صنایع دستي و هنرهاي سنتي

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  بازیگري تئاتر و سينما

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  كارگرداني

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  تهيه فيلم مستند و داستاني

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  كاریكاتور

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  شعر

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  داستان نویسي
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 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  طنز نویسي

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  مقاله نویسي

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  گريمجري 

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  طراحي و دكوراسيون

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  گریم

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  سایر: .......................

 خير     بلي  آیا تمایل به همكاری با کانون های فرهنگي، ادبي و هنری دانشگاه دارید؟

 

 :و امور خيريه های اجتماعیمهارت .4

 
علاقمند به فراگيري و شركت در  هامهارت زمينه و رشته 

 ي فوق برنامه آموزشيكلاس ها

علاقمند به همكاري با دانشگاه 

 تدریسدر 

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  هاي اوليهكمکآشنایي با روشهاي  امدادرساني و 

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  مقابله با فجایع و بلایاي طبيعيآشنایي با روشهاي 

 خير     بلي  خير     بلي  كم    متوسط    زیاد  اطفاء حریق آشنایي با روشهاي 

 خير     بلي  دانشگاه دارید؟را  هلال احمر آیا تمایل به همكاری با کانون

 بهزیستي               كميته امداد             محيط زیست              هلال احمر     ها و نهادهاي امدادي همكاري داشتيد؟آیا با سازمان

 

 :های زندگیمهارت .5
اعداد از با توجه به درجه اهميت یكي ) از نظر شما برای گذران اوقات فراغت کدام گزینه اولویت دارد؟

 نمره را انتخاب کنيد( 5تا  1

 5 4 3 2 1 تماشاخانه ،موزه ،تئاتر ،رفتن به سينما

 5 4 3 2 1 هاي طبيعي و تاریخي داخل و بيرون شهر محل تحصيلمحيط ،رفتن به پارک

 5 4 3 2 1 سفر گروهي شهرهاي دیگر و بازدید از اماكن طبيعي و تاریخي

 5 4 3 2 1 انجام تمرینات ورزشي و مسابقات ورزشي

 5 4 3 2 1 تماشاي مسابقات ورزشي

 5 4 3 2 1 پيمایي گروهيروي و كوهگردش و پياده

 5 4 3 2 1 شركت در كلاس هاي فوق برنامه فرهنگي و آموزشي

 5 4 3 2 1 شركت در سخنراني و همایش ها

 5 4 3 2 1 شركت در اردو هاي فرهنگي

 
 تا حدودي  خير    بلي  آیا برقراري رابطه اجتماعي براي شما آسان است؟   

 تاحدودي  خير    بلي  ها و دوستان براي شما آسان است؟خوابگاهيآیا زندگي در جمع هم

 خير    بلي  تجربه زندگي جمعي )دور از خانواده به مدت زیاد( را داشتيد. ،دانشگاهآیا پيش از پذیرش در 

 خير      بلي      هاي زندگي را دارید؟آیا تمایل به شركت در كلاس مهارت

 


