باسمه تعالی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
پرسشنامه استعدادیابی فرهنگی ،هنری و ورزشی دانشجویان جدیدالورود
مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
دانشجوی گرامی
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ورود شما را به مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان خیرمقدم عرض می نمایدو عضویت شما در خانواده معظم و فرهیخته این
مجتمع دانشگاهی را تبریک میگوید .امیدواریم با توجهات قادر متعال با دو بال علم و معرفت قله های ترقی و کمال را یکی پس از دیگری فتح نمائید .این پرسشنامه با هدف
شناسایی و بکارگیری ظرفیتها ،استعدادها و توانایی های شما عزیزان از یکسو و شناخت نیازهای فرهنگی شما از سوی دیگر طراحی شده است .پاسخگویی همراه با دقت شما
باعث ارتقا کیفی برنامههای فرهنگی مجتمع و تناسب آن با نیازهای شماخواهد بود همچنین با ارایه نظرات وپیشنهادات سازنده خود ما را در این امر یاری نمائید.
الف -مشخصات عمومی :

تاریخ تولد:

نام و نام خانوادگی :

مذهب  :شیعه

محل تولد:

قومیت:

مقطع تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی :

شماره دانشجویی :

وضعیت اشتغال :

وضعیت تأهل  :مجرد

دانشجوی بومی هستید  :بله

شماره تلفن همراه :

خیر

سنی

متأهل

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس منزل:
شماره تماس اضطراری:
ب -فعالیت فرهنگی و اجتماعی:
فعالیت فرهنگی

عالقمند به فعالیت در این مورد

میزان تسلط و آشنایی

هستید؟
عنوان فعالیت
قرائت قرآن
حفظ قرآن
فعالیتهای مرتبط با
مسجد و هیأت
مداحی
نشریه دانشجویی
عکاسی و فیلمبرداری
نقاشی و هنرهای تجسمی
کاریکاتور
تئاتر و بازیگری
نقد فیلم
تهیه فیلم و مستند و کلیپ
صنایع دستی
شعر

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

بله

خیر

توضیحات

نویسندگی و داستان نویسی
مقاله نویسی
مجری گری و سخنرانی
کمکهای اولیه و هالل احمر
پژوهش و مطالعات فرهنگی
طراحی سایت و اپلیکیشن
طراحی گرافیکی و صفحه آرایی
مهارتهای کامپیوتری
( )) icdl
خوشنویسی
خبرنگاری
ورزشی
برگزاری اردوها و دوره های آموزشی فرهنگی
برنامههای فرهنگی
فضای مجازی
فعالیتهای جهادی و اجتماعی
ج -سوابق فرهنگی:
عنوان دقیق نهاد

نهاد فرهنگی

مدت و تاریخ فعالیت

سمت در فعالیت

عضویت در شورای اسالمی مدرسه
عضویت در هیأت مذهبی
عضویت در کانون فرهنگی
عضویت در بسیج
عضویت در انجمن اسالمی
عضویت در اردوی جهادی
شرکت در اردوی راهیان نور
تألیف مقاله فرهنگی
کسب مقام یا تقدیر در مسابقات و جشنواره های قرآنی،
فرهنگی ،هنری و ادبی
برگزاری یا شرکت در کرسی های آزاد اندیشی
شرکت در دوره های آموزشی فرهنگی معرفتی
در کدامیک از موارد ذیل عالقمند هستید از مشاوره استفاده کنید:
 -1پاسخگویی به شبهات اعتقادی و مذهبی

 -2خانواده و ازدواج

 -3تحصیلی

 -4موفقیت و مهارت آموزی

 -5رفتاری و شخصیتی

 -2کدامیک از شبکه های اجتماعی را برای انعکاس فعالیتهای فرهنگی دانشگاه مناسبت تر می دانید؟( سایت ،اینستاگرام و).....
 -3کدامیک از نرم افزارهای ارتباطی و اطالع رسانی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه مناسب تر می دانید؟ ( بله  ،سروش ،تلگرام و)....
 -4چند ساعت در هفته را می توانید به فعالیتهای فرهنگی دانشگاه اختصاص دهید در صورت امکان روزها و ساعت آن را ذکر نمائید.
 -5خوشحال می شویم چنانچه پیرامون فعالیتهای فرهنگی دانشگاه پیشنهاداتی دارید با ما در میان بگذارید:
د :سوابق ورزشی
سوابق قهرمانی در رشته ورزشی....................................................

عناوین قهرمانی داخلی

دارد

ندارد

مقام

عناوین قهرمانی برون مرزی

دارد

مقام

ندارد

بین المللی/جهانی سبکی /جام باشگاهها/

قهرمانی ورزشی ( فدراسیون ورزشی )

غرب آسیا /داخل سالن آسیا
جهانی/آسیایی/سیزم/دانشجویان آسیا

المپیادهای کشوری

یونیور سیاد /دانشجویان جهان /بازیهای

استانی

آسیایی  /المپیک /پارالمپیک

داوری و مربیگری
دارد

مدارک داوری داخلی

ندارد

مدارک داوری برون مرزی

کشوری

بین المللی

کشوری

بین المللی

کشوری

بین المللی

دارد

ندارد

توضیحات
دوره های تخصصی ورزشی ( دارای مدرک معتبر )
ردیف

عنوان مدرک

ارگان صادرکننده مدرک

سال شرکت در دوره

