
 فرم شناسنامه فرهنگی دانشجویان

 

 

 دانشجوی گرامی: 

تا با ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای شما  یدو استعدادهای خود یاری دهبا تکمیل این فرم ما را در شناخت توانمندی ها خواهشمند است 

  عزیزان، بتوان زمینه مشارکت کلیه دانشجویان را در فعالیت های فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه فراهم آورد.

 مشخصات دانشجو:

 صادره از :           شماره شناسنامه:  نام خانوادگی )کامل(:  نام:

 رشته تحصیلی:  مذهب:   دین:  کد ملی:

 مقطع تحصیلی: تاریخ تولد:            □مرد □جنسیت:  زن شماره دانشجویی:

 تلفن همراه: ایمیل: مرکز:  استان:

 : مشخصات ایثارگری

      فرزند آزاده     فرزند جانباز      فرزند شهيد    خانواده شهيد

 توانمندی ها و مهارت های دانشجو:الف( 

 آشنایی و تسلط خود را در رشته های قرآنی زیر مشخص نمایيد. ميزان -1
 توانمندی ها

 ضعيف متوسط خوب

    روخوانی و روانخوانی

    تجوید

    صوت و لحن

    مداحی و مرثیه خوانی

    ترتیل

    قرائت ادعیه

    تواشیح

    مفاهیم و تفسیر قرآن

 در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از موارد زیر شامل شما می گردد.   □خیر   □بله   آیا حافظ قرآن می باشيد؟ -2

    □جزء سی ام  □جزء  5       □جزء  10  □جزء  20    □حافظ کل

 □خیر       □بله  آیا در زمينه داوری مسابقات قرآنی تجربه ای دارید؟ -3

 □خیر  □بله  آیا در مسابقات قرآنی رتبه کسب کرده اید؟ -4

 ..................... در چه رشته ای؟  (□استانی    □کشوری    □ملی    □)بین المللی بودن : در چه سطحی؟ در صورت مثبت -5

 در فعاليت های فرهنگی زیر مهارت دارید؟ ميزانتا چه  -6
 توانمندی ها

 ضعيف متوسط زیاد

    تئاتر و سینمابازیگر 

    خوشنویسی

    طراحی

    شعر و ادب

    موسیقی

    فیلمبرداری و عکاسی

    مطبوعات و نشریات

    گرافیک و صفحه آرایی

    هنرهای تجسمی

    انیمیشن سازی

    پژوهش های فرهنگی

    مشاوره

    گریمجری

    داستان نویسی

    صنایع دستی

    مستندسازی، کارگردانی

    برنامه نویسی کامپیوتر و موبایل

    انگلیسی ، عربی، و......(زبان خارجی ) 

 



 ودن پاسخ، در موارد ذیل مشخص نمایید.در صورت مثبت ب   □خیر     □بله   آیا جزء دانشجویان نخبه می باشيد؟ -7

 ................................. سایر با ذکر مورد □کارآفرین              □نوآور   □مبتکر   □مخترع    

  زمينه های زیر رتبه کسب کرده اید؟در کداميک از  -8

 □سایر با ذکر مورد □پژوهشی  □علمی  □ادبی  □هنری □فرهنگی

 ................................................ در کداميک از رشته های علمی و فرهنگی، ادبی، هنری و ... تبحر دارید؟ نام ببرید. -9

 ....................................................... زمینه کدام رشته علمی، ادبی، هنری و ... هستید؟های آموزشی در  متقاضی برگزاری دوره

 تاکنون در مسابقات علمی و فرهنگی، ادبی و هنری شرکت داشته اید؟

 یتی کسب نموده اید؟ )در صورت پاسخ مثبت ارائه حکم الزامی است(آیا در مسابقات فوق موفق

 نه نشریات در چه محورهایی فعاليت و تخصص دارید؟در زمي -10

 □نشریات تخصصی     □نشریات عمومی )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی، قرآنی، هنری، ادبی، طنز، کاریکاتور و ورزشی(

 □....(آثار )تیتر، خبر، گزارش،  عکس، گرافیک و صفحه آرایی، 

 های دانشجو: ی عالقه مندب ( 

 شرکت در کداميک از کالسهای آموزشی زیر می باشيد؟ )به ترتيب اولویت شماره گذاری کنيد(.عالقه مند به  -11

     □مطبوعات □عکاسی        □موسیقی      □خوشنویسی      □ طراحی     □رایانه             □علوم قرآنی

 □ احمرهالل      □سبک زندگی □ فیلمبرداری □خبرنگاری   □زبان خارجی  □امداد رسانی

 عالقه مند به شرکت در چه اردویی می باشيد؟ )با تعيين اولویت( -12

 □...(بازدید از اماکن فرهنگی و هنری )موزه، نمایشگاه، سینما و              □....(مشهد  –جمران  –زیارتی )قم 

 ............................................  کن پیشنهادی شما:ماا               □تفریحی و سیاحتی

همکاری در کداميک از  با توجه به اینکه کانون های دانشجویی، نهادهای خودجوش در زمينه فرهنگی و اجتماعی می باشند تمایل به  -13

 ت(ویکانون های زیر را دارید؟ )با تعيين اول

      □کانون شعر و ادب                  □و عکسفیلم کانون                  □کانون قرآن و عترت

   □و گردشگری کانون ایرانشناسی              □کانون عفاف و حجاب               □و نیایش کانون نماز

  □و صنایع دستی کانون هنرهای تجسمی    □و تئاتر کانون نمایش            □کانون هالل احمر   

 □کانون محیط زیست                                  □کانون اندیشه و گفتگو          □کانون موسیقی      

 .................................... سایر موارد) ذکر نمایید( 

 □خیر      □بلی های مناظره ، نقد و نظریه پردازی دارید؟         زمينه در برگزاری کرسی های آزاداندیشی در همکاری به آیا تمایل -14

 □خیر                  □بلی         دارید؟ امر به معروف ونهی از منکر تحت عنوان طالیه داران معروف را حوزه در همکاری به تمایل آیا-15

  □خیر  □بلیدارید؟ رگزاری مناسبت های ملی و مذهبی بتمایل به حضور و مشارکت در  -16

با توجه به اینکه نشریات دانشجویی یکی از مهمترین فعاليت ها در حوزه فرهنگی و بستری مناسب جهت شکوفایی و پویایی استعدادها،  -17

 خیر                   بلی    خالقيت های دانشجویان می باشد آیا عالقمند به فعاليت در حوزه نشریات دانشجویی می باشيد؟   

 ؟ )می توانید چند انتخاب داشته باشید(.متقاضی انتشار نشریه هستيد در چه زمينه ای تمایل به همکاری داریددر صورتی که  -18

   □ورزشی          □ادبی         □هنری      □اقتصادی          □علمی        □سیاسی     □اجتماعی       □فرهنگی

.)می توانید چند انتخاب داشته باشید(    مدیر می خواهيد جزء کدام گزینه ها باشيددر صورت عالقه مندی به انتشار نشریه دانشجویی  -19

 اعضاء تحریریه                   سردبیر             مسئول

 آموزشیگروه یک در ی علمیهادانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در فعاليتی علمیهاانجمنبا توجه به اینکه  -20

 می باشند، )رشته تحصيلی(

 خیر                   بلی   آیا تمایل به عضویت در انجمن های علمی دارید؟

 خیر                   بلیمند به راه اندازی انجمن هستيد؟   ه آیا عالق

 خیر                   بلیآیا تمایل به حضور و یا برگزاری کارگاه آموزشی ویژه انجمن های علمی دارید؟   

 )با تعيين اولویت(مایل به فعاليت در کدام یک از زمينه های زیر هستيد؟-21

 اولویت فعاليت اولویت فعاليت اولویت فعاليت اولویت فعاليت

  برگزاری  نمایشگاه ها  برگزاری جشن ها  تدارکات و پشتیبانی برنامه ها   امور اجرایی

  ارائه مطالب  دعوت از اساتید  آموزشی یهابرگزاری کارگاه   آموزش

  مدیریت سایت  تامین محتوای سایت  طراحی سایت  وب سایت

  گرافیک و صفحه بندی  عکاسی  نوشتن مقاله  نشریه و ویژه نامه

 

 امضاء دانشجو                                                                                                     

 تاریخ تکميل                                                                                                   
 


