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 تعالیبسمه

 دانشجويان جديد الورود ها و عالئقها، مهارتايش و سنجش توانمندیپفرم 
 
 ام

 

 امورفرهنگی و اجتماعی دااگشنه بناب
 :سالم  دانشجوی گرامی

ها شناسايی عالقمندی ؛ اين پرسشنامه به منظوردرا در اين دانشگاه صميمانه تبريک می گويشما  قبولی، بناب مدرییت فرهنگی و اجتماعی دااگشنه

های دانشجويان، امور دينی، و استعدادهای شما، طراحی و تنظيم شده است تا دانشگاه بتواند از اين طريق، متناسب با ساليق و توانايی

ها، سشفرهنگی، اجتماعی، هنری و فوق برنامه خود را با همكاری شما، برنامه ريزی و اجرا كند. خواهشمنديم به دقت و صبوری به پر

 پاسخ دهيد.
 

 :مشخصات عمومی
  .....................تاریخ تولد: ........................................د ملی: ك .......................................نام خانوادگی:  .........................نام: 

  .......................................................................آدرس..........................شهر  محل سکونت: استان ......................... .....................محل تولد:

 ........................................... تلفن همراه.............................................................:دائم تنشماره تلفن محل سکو

 مجازي  فراگیر  شبانه  ........................  گرایش: ........................    مقطع تحصیلی: دوره روزانه   دانشجوي رشته:

 مرد        جنسیت:      زن 

 .............................:مذهبسایر............      زرتشتی  كلیمی    مسیحی   مسلمان:دین

 متأهل مجردوضعیت تأهل: 

    مشخصات ایثارگری
 همسر جانباز  فرزند جانباز  جانباز  فرزند شهید همسر شهید خانواده شهید

 رزمنده  همسر آزاده  فرزند آزاده  آزاده 
 

اید؟داشته شركت ملی و بین المللی و ورزشی فرهنگیهاي علمی، و جشنواره مسابقات،آیا تاكنون در المپیادهافتخارات:ا  

در رشته.....................   

 خیر  بلی  آیا تمایل به همکاری با بسيج دانشجویي دانشگاه را دارید؟

 خیر  بلی  آیا مایل به همکاری با تشکلهای اسالمي)سياسي( دانشگاه هستيد؟  

 

 :توجه            

  به دانشگاه بناب فرهنگی و رویدادهای اطالع از آخرین اخبارجهت  گرامیدانشجوی                   

 بپوندیدفرهنگیاران  کانال تلگرامی                   

                                         https://t.me/bonabcu       فرهنگیاران دااگشنه بناب      

https://t.me/bonabcu
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 ها و عالئق:ها ، مهارتتوانمندی 

 رآنی و مذهبیق .1

 اید؟ای شدهآیا موفق به کسب رتبه هامهارت زمينه و رشته
به فراگيری و شرکت در عالقمند 

 کالس های فوق برنامه آموزشي

عالقمند به همکاری با 

 دانشگاه

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  مؤذن 

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد   قاری قرآن

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  كم    متوسط    زیاد  چند جزء؟     حافظ قرآن

 خیر     بلی  آیا تمایل به همکاری با کانون قرآن دانشگاه دارید؟

های مذهبي دانشگاه هستيد؟  آیا مایل به همکاری با هيأت  خیر     بلی  

های مسجد )حسينيه و نمازخانه( دانشگاه را دارید؟ها و برنامهآیا تمایل به همکاری در فعاليت  خیر     بلی  

 :های رایانهمهارت .2
 

عالقمند به فراگیري و شركت در كالس هاي  هامهارت زمينه و رشته 

 فوق برنامه آموزشی

عالقمند به همکاري با دانشگاه 

 در تدریس

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  ICDLهای مهارت

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  طراحی وب

 افزارهای طراحیمهارت در به كارگيری نرم

 فتوشاپ

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد 

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  سایر: .......................

 :های هنری و ادبیمیزان مهارت .3

عالقمند به فراگيری و شرکت در کالس  هامهارت زمينه و رشته 

 های فوق برنامه آموزشي

دانشگاه عالقمند به همکاری با 

 در تدریس

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  برداریعكاسی و فيلم

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  ساخت كليپ كوتاهتهيه فيلم مستند و 

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  كاريكاتور

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    یاد ز  مجری گری

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    یاد ز فيلم تدوين 

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  طنز نويسی

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  و همكاری با نشريات امور فرهنگی مقاله نويسی

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  شعر

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  طراحی و دكوراسيون

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  گريم

 خیر     بلی  خیر     بلی  كم    متوسط    زیاد  سایر: .......................

 و درچه زمينه ای؟ داريد شجويینامور فرهنگی بعنوان كار دا با به همكاریآيا تمايل 

 
 

 خیر     بلی 
 

 

        بارانــان گلـتمقدم                              

  امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب                                        


