بسمهتعالی
پايش و سنجش توانمندیها ،مهارتها و عالئق دانشجويان جديد الورود
مهر 98
دانشجوی گرامی:
با سالم،
ضمن تبریک پذیرش شما در این مرکز  ،به اطالع میرساند  ،که این پرسشنامه جهت شناسایی عالقمندی های و استعدادهای دانشجویان
جدیدالورود طراحی شده و واحد فرهنگی مرکز امیدوار است با تکمیل دقیق آن امکان برنامه ریزی فعالیت ها با همکاری دانشجویان و مطابق
با سالئق و توانایی هایشان فراهم گردد.
باتشکر – واحد فرهنگی مرکز
مشخصات عمومی
نام ......................... :نام خانوادگی ............................................:کد ملی ................................................. :تاریخ تولد..................... :
دانشجوی رشته ........................ :مقطع تحصیلی……………………….. :
نیمسال ورودی................................... :
دین :مسلمان مسیحی
وضعیت تأهل:
وضعیت شغل:

جنسیت:

کلیمی زرتشتی

مجرد 

زن 

سایر............

مرد 

مذهب............................. :

متأهل 
شاغل 

غیر شاغل (فقط دانشجو) 

در......................... :

محل سکونت :آدرس پستی.............................................................................................. :
آدرس الکترونیک )........................................................................... :(E-mail
شماره تلفن همراه ...................................... :شماره تلفن ثابت...................................... :
مشخصات ايثارگری
خانواده شهید
آزاده 

همسر شهید 
فرزند آزاده 

جانباز 

فرزند شهید 

فرزند جانباز 

همسر جانباز 

همسر آزاده 

افتخارات :آیا تاکنون در المپیادها ،مسابقات و جشنوارههای علمی ،فرهنگی و ورزشی ملی و بین المللی شرکت داشتهاید؟ بلی  خیر 
موفق به کسب چه رتبهای شدهاید؟ اول  دوم  سوم  تقدیرنامه  عنوان المپیاد ،جشنواره ،مسابقه و: ...
سوابق :آیا در مدرسه یا محله فعالیت داشته اید:
بسیج :

بلی 

خیر 

عادی 

فعال 

1

مدت حضور به سال و ماه:

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

توانمندیها  ،مهارتها و عالئق:
 .1قرآنی و مذهبی:
موذن 
تجوید 

مداح و مرثیه خوان 

قاری قرآن 

روخوانی و روان خوانی 

قرائت ادعیه 

تفسیر

حافظ کل قرآن 

سایر....................:

آیا تمایل به همکاری با فعالیت ها و برنامه های هیئت های مذهبی دانشگاه دارید؟....................................
 .2مهارتهای ورزشی:
فوتبال 

والیبال 

کشتی (آزاد ،فرنگی) 

بسکتبال 
تیراندازی 

دومیدانی 

تنیس 
بدمینتون 

هندبال 

شنا 

شطرنج 

ورزش های رزمی(تکواندو  ،جودو)

سایر................:

آیا تمایل به همکاری با فعالیت های ورزشی دانشگاه دارید ؟....................................
 .3مهارتهای رايانه و زبان:
طراحی وب 

مهارت در به کارگیری نرم افزارهای طراحی و تبلیغاتی (طراحی پوستر  ،بنر ) ... ،

تسلط و آشنایی به زبان انگلیسی 

سایر.......................:

آیا تمایل به همکاری با فعالیت های تبلیغاتی دانشگاه دارید ؟....................................
 .4مهارتهای هنری و ادبی:
عکاسی و فیلمبرداری 
شعر 

موسیقی 

صنایع دستی و هنرهای دستی 

مجری گری 

تهیه فیلم مستند و داستانی 

سایر...............................:

آیا تمایل به همکاری با برنامه های مناسبتی دانشگاه دارید ؟....................................
 .5مهارتهای اجتماعی و امور خيريه:
آشنایی با روشهای امداد رسانی و کمک های اولیه 
آیا با سازمان ها و نهادهای امدادی همکاری داشتید؟

آشنایی با روشهای اطفاء حریق 
هالل احمر 

محیط زیست

سایر.....................:
کمیته امداد 

بهزیستی

آیا تمایل به همکاری با فعالیت ها ی اجتماعی دانشگاه دارید ؟....................................
 .6مهارتهای زندگی:
برای گذراندن اوقات فراغت کدام یک از موارد زیر را از طرف دانشگاه پیشنهاد می کنید؟
*سفر گروهی به شهرهای دیگر و بازدید از اماکن طبیعی و تاریخی 
*انجام تمرینات ورزشی و مسابقه ورزشی(کوهنوردی  ،شنا )........ ،
*شرکت در کالس های فوق برنامه فرهنگی و آموزشی 
*شرکت در سخنرانی ها و همایش ها
*شرکت در اردوهای فرهنگی (راهیان نور  ،اعتکاف  )...... ،
آیا عالقمندی به عضویت در انجمن علمی – دانشجویی رشته خود دارید؟ بلی  خیر 
آیا عالقمند به عضویت در کانون علمی فرهنگی (هنری  ،ادبی  ،قرآنی  ،مذهبی ،کارآفرینی  ،اجتماعی  ،علمی  ،دانش آموختگی و تربیت بدنی)
هستید ؟ بلی  خیر 
در صورت تمایل به عضویت  ،نام کانون فرهنگی مربوطه را بیان فرمائید..........................
نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ
2

