باسمه تعالی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
پرسشنامه استعذادیابی فرهنگی ،هنری و ورزشی دانشجویان جذیذالورود
دانشجوی گرامی
هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًطجَیی داًطگبُ ٍسٍد ضوب سا ثِ ثضسگتشیي داًطگبُ حضَسی جْبى خیشهقذم ػشض هی ًوبیذ ٍ ػضَیت ضوب دس خبًَادُ هؼظن ٍ فشّیختِ داًطگبُ آصاد
اسالهی سا تجشیک هیگَیذ .اهیذٍاسین ثب تَجْبت قبدس هتؼبل ثب دٍ ثبل ػلن ٍ هؼشفت قلِ ّبی تشقی ٍ کوبل سا یکی پس اص دیگشی فتح ًوبئیذ .ایي پشسطٌبهِ ثب ّذف ضٌبسبیی ٍ
ثکبسگیشی ظشفیت ّب ،استؼذادّب ٍ تَاًبیی ّبی ضوب ػضیضاى اص یکسَ ٍ ضٌبخت ًیبصّبی فشٌّگی ضوب اص سَی دیگش طشاحی ضذُ است .پبسخگَیی ّوشاُ ثب دقت ضوب ثبػث
استقب کیفی ثشًبهِ ّبی فشٌّگی داًطگبُ ٍ تٌبست آى ثب ًیبصّبی ضوبخَاّذ ثَد ّوچٌیي ثب اسایِ ًظشات ٍپیطٌْبدات سبصًذُ خَد هب سا دس ایي اهش یبسی ًوبئیذ.
الف -مشخصات عمومی :

تاریخ تولد:

نام و نام خانوادگی :

محل تولد:

قومیت
:

مقطع تحصیلی:

شماره دانشجویی :

وضعیت اشتغال :

دانشجوی بومی هستید  :بله

خیز

رشته و گزایش تحصیلی :
وضعیت تأهل :

شماره تلفن همزاه :

شماره تلفن والدین :مادر :

مذهب  :شیعه

سنی

متأهل

الکتزونیکی
:
آدرس پست

پدر:

آدرس منزل:
شماره تماس اضطزاری:
ب -فعالیت فرهنگی و اجتماعی:
فؼبلیت فشٌّگی

ػالقوٌذ ثِ فؼبلیت دس ایي هَسد

هیضاى تسلط ٍ آضٌبیی

ّستیذ؟
ػٌَاى فؼبلیت
قشائت قشآى
حفظ قشآى
فؼبلیتْبی هشتجط ثب
هسجذ ٍ ّیأت
هذاحی
ًطشیِ داًطجَیی
ػکبسی ٍ فیلوجشداسی
ًقبضی ٍ ٌّشّبی تجسوی
کبسیکبتَس
تئبتش ٍ ثبصیگشی
ًقذ فیلن
تْیِ فیلن ٍ هستٌذ ٍ کلیپ
صٌبیغ دستی
ضؼش

ػبلی

خَة

هتَسط

ضؼیف

ثلِ

خیش

تَضیحبت

ًَیسٌذگی ٍ داستبى ًَیسی
هقبلِ ًَیسی
هجشی گشی ٍ سخٌشاًی
کوکْبی اٍلیِ ٍ ّالل احوش
پژٍّص ٍ هطبلؼبت فشٌّگی
ثشگضاسی اسدٍ ٍ ثشًبهِ ّبی فشٌّگی
طشاحی سبیت ٍ اپلیکیطي
طشاحی گشافیکی ٍ صفحِ آسایی
هْبستْبی کبهپیَتشی
( )) icdl
خَضٌَیسی
خجشًگبسی
ٍسصضی
ثشگضاسی اسدٍّب ٍ دٍسُ ّبی آهَصضی فشٌّگی
ثشًبهْْبی فشٌّگی
گشدضگشی
فضبی هجبصی
فؼبلیتْبی جْبدی ٍ اجتوبػی
ج -سَاثق فشٌّگی:
ػٌَاى دقیق ًْبد

ًْبد فشٌّگی

هذت ٍ تبسیخ فؼبلیت

سوت دس فؼبلیت

ػضَیت دس ضَسای اسالهی هذسسِ
ػضَیت دس ّیأت هزّجی
ػضَیت دس کبًَى فشٌّگی
ػضَیت دس ثسیج
ػضَیت دس اًجوي اسالهی
ػضَیت دس اسدٍی جْبدی
ضشکت دس اسدٍی ساّیبى ًَس
تألیف هقبلِ فشٌّگی
کست هقبم یب تقذیش دس هسبثقبت ٍ جطٌَاسُ ّبی قشآًی،
فشٌّگیٌّ ،شی ٍ ادثی
ثشگضاسی یب ضشکت دس کشسی ّبی آصاد اًذیطی
ضشکت دس دٍسُ ّبی آهَصضی فشٌّگی هؼشفتی
دس کذاهیک اص هَاسد ریل ػالقوٌذ ّستیذ اص هطبٍسُ استفبدُ کٌیذ:
 - 1پبسخگَیی ثِ ضجْبت اػتقبدی ٍ هزّجی

 -2خبًَادُ ٍ اصدٍاج

 -3تحصیلی

 -4هَفقیت ٍ هْبست آهَصی

 - 2کذاهیک اص ضجکِ ّبی اجتوبػی سا ثشای اًؼکبس فؼبلیتْبی فشٌّگی داًطگبُ هٌبسجت تش هی داًیذ؟( سبیت ،ایٌستبگشام ٍ).....
 - 3کذاهیک اص ًشم افضاسّبی استجبطی ٍ اطالع سسبًی فؼبلیتْبی فشٌّگی داًطگبُ هٌبست تش هی داًیذ؟ ( ثلِ  ،سشٍش ،تلگشام ٍ)....
 - 4چٌذ سبػت دس ّفتِ سا هی تَاًیذ ثِ فؼبلیتْبی فشٌّگی داًطگبُ اختصبظ دّیذ دس صَست اهکبى سٍصّب ٍ سبػت آى سا رکش ًوبئیذ.
 - 5خَضحبل هی ضَین چٌبًچِ پیشاهَى فؼبلیتْبی فشٌّگی داًطگبُ پیطٌْبداتی داسیذ ثب هب دس هیبى ثگزاسیذ:
د :سَاثق ٍسصضی
سَاثق قْشهبًی دس سضتِ ٍسصضی ....................................................

 -5سفتبسی ٍ ضخصیتی

ػٌبٍیي قْشهبًی داخلی

داسد

ًذاسد

هقبم

ػٌبٍیي قْشهبًی ثشٍى هشصی

داسد

هقبم

ًذاسد

ثیي الوللی/جْبًی سجکی /جبم جْبًی /جبم

قْشهبًی ٍسصضی ( فذساسیَى ٍسصضی )

ثبضگبّْب /غشة آسیب /داخل سبلي آسیب
جْبًی/آسیبیی/سیضم/داًطجَیبى آسیب

الوپیبدّبی کطَسی

یًَیَس سیبد /داًطجَیبى جْبى /ثبصیْبی

استبًی

آسیبیی  /ثبصی آسیبیی /الوپیک /ثبسالوپیک

داٍسی ٍ هشثیگشی
داسد

هذاسک داٍسی داخلی

ًذاسد

هذاسک داٍسی ثشٍى هشصی

کطَسی

ثیي الوللی

کطَسی

ثیي الوللی

کطَسی

ثیي الوللی

داسد

ًذاسد

تَضیحبت
دٍسُ ّبی تخصصی ٍسصضی ( داسای هذسک هؼتجش )
سدیف

ػٌَاى هذسک

از دقت نظر شما دانشجوی گرامی بی نهایت سپاسگساریم.

اسگبى صبدسکٌٌذُ هذسک

سبل ضشکت دس دٍسُ

