
 «سمه تعالي اب» 

 فرهنگي دانشجویان جدید الورود فعالیتهای فرم پایش

 ( تکمیل شود دانشجو)این قسمت توسط                           معاونت فرهنگي و دانشجویي                                 

 :فردی مشخصات

  31   :     /    /تولد تاريخ    محل تولد:                  سنامه:       شماره شنا        نام پدر:          نام خانوادگي:               نام:         

           متاهل        مجرد وضعیت تاهل:    رشته قبولي:          پیوستهنا کارشناسي      کارشناسي   مقطع: کارداني                        کدملي:

        سني   شیعه            دين:                مذهب:   شماره ثابت:                           شماره فضای مجازی:       شماره همراه:            

   بوميغیر     يساير موارد      دانشجوی: بوم         جانبازان     مناطق         رزمندگان     شاهد         سهمیه قبولي: آزاد       

 بنیاد شهید          کمیته امدادم سازمان حمايتي: بهزيستي      نا     خیر     بلي  ؟های حمايتي استآيا دانشجو زير نظر سازمان

 مي توانید چند گزينه را انتخاب نمايید.(در کدامیک از موارد ذيل دارای مهارت مي باشید؟) مهارتهای مذهبی: 

                                                       حفظ  ترتیل خواني            تحقیق خوانيتواشیح      دعا و مناجات خواني     

 انتخاب نمايید.(در کدامیک از موارد ذيل دارای مهارت مي باشید؟)مي توانید چند گزينه را  :ادبیمهارتهای 

                                                       نثر   شعر       نويسندگي        مقاله نويسي       ترجمه و تالیف        آئین سخنوری     

 در کدامیک از موارد ذيل دارای مهارت مي باشید؟)مي توانید چند گزينه را انتخاب نمايید.( :هنریمهارتهای 

         تئاتر     مجری گری      آواز      نقاشي     خوشنويسي     معرق و منبت      کلیپ و نماهنگ       نوازندگي ساز      عکاسي

                  سفالگری      و فلزی و چرم مصنوعات چوبي       فرش و گلیم

 ای مهارت مي باشید؟)مي توانید چند گزينه را انتخاب نمايید.(در کدامیک از موارد ذيل دار :نرم افزاریمهارتهای 
Photoshop        Aftereffect        Word        Excell        Power point        

Others………………………………………………………………………………………………… 
  :تمایل به شرکت در مسابقه های جشنواری فرهنگی و هنری،حرکت و... ویژه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

 در کدامیک از موارد ذيل مي توانید شرکت نمايید؟)مي توانید چند گزينه را انتخاب نمايید.(

 بخش معارفی:

               احکام      آشنايي با ترجمه و تفسیرقرآن کريم     موضوعي قرآن کريمحفظ      مفاهیم سجاديه      مفاهیم نهج البالغه

  سبک زندگي اسالمي،ايراني      آشنايي با سیره معصومین)ع(     آشنايي با احاديث اهل بیت)ع(      پرسمان معارفي 

 ايي از نهج البالغهحفظ متن و ترجمه فرازهايي از صحیفه سجاديه      حفظ متن و ترجمه فرازه

 :آواییبخش  

 تواشیح          اذان      دعا خواني       تالوت ترتیل     حفظ پنج جزء            تالوت تحقیق

 :فناوری بخش

 کانال شبکه های مجازی             تولید نرم افزار و اپلیکشن

 :ادبی بخش

 امه نويسي      شعر      نمايشنامه نويسي     فیلم ن      داستان نويسي

 :پژوهشیبخش 

       مقاله نويسي

 :هنریبخش 

 معرق و منبت      تذهیب        فیلم کوتاه      نقاشي      عکاسي      طراحي پوستر       خوشنويسي

 سواالت:

 داريد؟ دانشجوی گرامي فکر مي کنید در کدامیک از موارد زير نیاز به دريافت خدمات مشاوره ای

 روان درماني و بالیني      ديني و مذهبي       تربیتيتحصیلي     خانوادگي      ازدواج      

 دانشجوی گرامي به چه میزان به همکاری با برنامه های فرهنگي دانشگاه عالقمند هستید؟

 ..................................................................................................................................:.....................ساير موارد همکاریکم       متوسط      زياد       

 جويي دانشگاه را داريد؟دانش آيا تمايل به عضويت درانجمنها و کانونهای                          آيا تمايل به عضويت در بسیج دانشجويي دانشگاه را داريد؟

 بلي                      خیر بلي                      خیر

                                                                                                                                                                            اداره امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی 


