
 

 بسمه تعالی

 )دانشجویان جدیدالورود( "ی  توانمندی های شماپرسشنامه"

مقابل در آن دارید انتخاب و در کادر  توانایی باالییالف( لطفًا از جدول زیر ، مواردی را که 
 عالمت بگذارید.

 فعالیت  فعالیت  فعالیت  فعالیت 

 خوانیتواشیح  -اذان   نقد فیلم  عکاسی  )نو، کالسیک( شعر 

 کاریکاتور  تصویر برداری  نگارگری -تذهیب   نثر ادبی 

 نشریات دانشجویی  قرائت قرآن  خوشنویسی  حفظ قرآن 

 مشاعره  سنتی، آذری و ... (موسیقی)  نقاشی -طراحی  طنزنویسی )شعر، نثر( 

 انیمیشن  تفسیر و مفاهیم قرآن  فیلمسازی  صنایع دستی 

 
 تئاتر و نمایش

 مپانتومی
 

 نهج البالغه

 و صحیفه سجادیه
 

برگزاری مراسم و فرهنگی و 

 اجتماعی
 

 –سفرنامه  -داستان 

 خاطره نویسی

 

 مطالعات و 

 مقاله نویسی دینی،

 قرآنی، فرهنگی و اجتماعی

 

دکلمه  -مجری گری

 -قصه خوانی -خوانی

 شاهنامه خوانی

 

 گرافیک کامپیوتری

و طراحی پوستر، صفحه آرایی 

 ویی و ...نشریات دانشج

 

 تولید نرم افزار

 وبالگ نویسی

 طراحی سایت
 

      مقام نائل شده اید؟ بدر کدامیک از جشنواره ها و یا المپیادهای زیر شرکت نموده و به کس ب:

       .................... در چه رشته ای؟          سوم    دوم   اول مقام     جشنواره فرهنگی   -1

       .................... در چه رشته ای؟          سوم    دوم   اول مقام     مسابقات قرآنی -2

       .................... در چه رشته ای؟          سوم    دوم   اول مقام   استانی( -مسابقات ورزشی )کشوری -3

در صورت مثبت    خیر    میباشد؟  بله   100شما زیر  کشوریآیا رتبه کنکور  -ج
 رتبه آن را بنویسید:   رقم   ،بودن جواب

 ؟می باشیدو یا دیگر نهادهای دانشجویی  ر کدامیک از تشکلها، کانونهاد به فعالیت د: عالقمند

 دانشجویان   انجمن اسالمی  بسیج     تشکلها: 

،  حوراء، تئاتر ،  فیلم  ایثار ، عترت  قرآن و   ، خیریه چتر سبز ،  ماعون فرهنگی آموزشی،  هالل احمر :انونهایک

،   اخالق و فلسفه پزشکی  اسکناس،  رسانه  عکس ،   افق سالمت روان،  صراط )نماز(،    موعود،  برگزیدگان 

 رسانیاطالع ، گردشگری فاطمیون هئیت ،  عاشقان ثارا..هئیت ،  شعر و ادب  ،موسیقی هم آوا ،  سبک زندگی )ماهد(

  لوح و قلم  پیوند زبان کاف  اندیشه  اردوهای جهادی )یارادان( هنرهای تجسمی وحدت  تنفس سبز  رسا 

  رادیو دانشجو

 شورای صنفی  انجمن های علمی  سایر نهادهای دانشجویی:

 هت  ایجاد ارتباط ، تکمیل نمائید:لطفا اطالعات درخواستی زیر را ج: ه

    رشته تحصیلی: -3   نام پدر: -2    خانوادگی:نام و نام  -1

 شماره دانشجویی: -4

     آدرس محل سکونت :  شهر :  -5

      همراه :                                 ثابت :تلفن:                          نام خوابگاه )در صورت سکونت( :  -6
                      

 فرهنگی دانشگاهمدیریت امور          

 

   


