فزم ثبت اطالعات فزَىگی  ،اجتماعی ،علمی ي يرسشی داوشجًیان
داوشجًی گزامی :
ثبسالم ٍ تجشیک ثِ هٌبسجت پزیشفتِ شذى شوب دس داًشگبُ اسٍهیِ ،ثِ هٌظَس شٌبسبیی تَاًوٌذیْب  ،استؼذادّب ٍ ثْشُ هٌذی اص
تَاًبیی ّبی شوب ٍ ثشًبهِ سیضی هتٌبست ثب ػالیك داًشجَیبى داًشگبُ دس اهَس دیٌی  ،فشٌّگی  ،اجتوبػیٌّ ،شی ٍ فَق ثشًبهِ ،
ایي پشسشٌبهِ سا تکویل ًوبئیذ.

اطالعات فزدی
ًبم ًٍبم خبًَادگی :

کذ هلی :

تبسیخ تَلذ:

شوبسُ ّوشاُ :

هحل تَلذ :

سشتِ تحصیلی :

شوبسُ داًشجَیی :

ًَع اسکبى(خَاثگبّی،ثَهی،اجبسُ):

ٍثالگ :

ایویل:

توانمندیها:
.1آیب تب ثِ حبل دس هسبثمبت هختلف لشاًی،هزّجیٌّ،شی،ػلوی آهَصش ٍپشٍسش یب اٍلبف یب اسشبد یب تجلیغبت ششکت کشدُ ایذ؟
اگش دس سطح شْش یب هٌطمِ یب استبى یب کشَس ستجِ ای کست کشدُ ایذ ثیبى کٌیذ.
گضیٌِ ّب :مسابقات قزآوی:

-1لشائت  -2حفظ -3تشتیل -4اراى

-5هفبّین

 -6تفسیش  -7اثتْبل

 -8تَاشیح

لطفب ستجِ ّب ٍ سبل کست آًْب سا رکشکٌیذ..........................................................................
مسابقات مذَبی-فزَىگی -1 :احکبم

ًْ-2ج الجالغِ

-3اًشبً ،وبص

ً-4ششیِ

لطفب ستجِ ّب ٍ سبل کست آًْب سا رکشکٌیذ..........................................................................
مسابقات َىزی:

 -1خَشٌَیسی

-2کبسیکبتَس

لطفب ستجِ ّب ٍ سبل کست آًْب سا رکشکٌیذ..........................................................................
مسابقات علمی:

-1الوپیبد

-2هسبثمبت آصهبیشگبّی

.2آیب تبثِ حبل دس دٍسُ ّبی هختلف فشٌّگی-لشآًی(تجَیذ،حفظ،تفسیش،صَت ٍلحي،هفبّین)-ػلوی ٍسبیجشی...ششکت داشتِ ایذ؟لطفب ًبم
دٍسُ ٍهذت آى ٍ اگش هذسکی کست کشدُ ایذ سا رکشکٌیذ............................................................................
.3آیب تب ثِ حبل دس صهیٌِ ی حفظ لشاى فؼبلیت داشتِ ایذ؟حبفظ چٌذ جضء لشاى ّستیذ.........................................

عالقمندیها:
 توبیل ثِ فؼبلیت دس کذاهیک اص کبًًَْبی فشٌّگی هزّجی ریل سا داسیذ؟
لشآى

سیحبًِ الٌجی

هْذٍیت

 توبیل ثِ فؼبلیت دس کذاهیک اص کبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی ریل سا داسیذ؟
فیلن ٍ ػکس

تئبتش

ایشاًگشدی

شؼشٍ ادة

ّالل احوش

 آیب توبیل ثِ ّوکبسی ثب ّیبت ّبی هزّجی داًشگبُ سا داسیذ؟

ثلی

کبسآفشیٌی

ٌّشّبی تجسوی

هَسیمی

خیش

 آیب توبیل ثِ ّوکبسی دسفؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی هسجذ (حسیٌیِ ٍ ًوبصخبًِ) سا داسیذ؟ ثلی

خیش

مهارتها :

الف) امًر رایاوٍ ي رساوٍ
ٍثالگ ًَیسی

ػکبسی

خجشًگبسی

گشافیک

کلیپ سبصی

ب)امًر فزَىگی ي مذَبی
ثشگضاسی هشاسوبت

هجشی گشی

ثشگضاسی ٍ اجشای دٍسُ ّبی آهَصشی

لشائت لشآى
اجشای هشاسوبت هزّجی

ثشگضاسی اسدٍ

تجلیغبت

خطبطی

سًابق فزَىگی ي مذَبی (شزکت در مزاسمات،ديرٌ َای آمًسشی ي بزوامٍ َای مختلف ي : )...

سًابق امًر اجتماعی ي سیاسی( حضًر در تشکلُا ي فعالیت َایی اس قبیل بسیج ي اوجمه ي تشکیالت سیاسی ):

سًابق علمی ( حضًر در گزيٌ َاي اوجمه َای علمی ي المپیادَای علمی ):

سًابق يرسشی:

ثبتشکش:
هؼبًٍت فشٌّگی – اجتوبػی داًشگبُ اسٍهیِ (هجتوغ فشٌّگی – ٌّشی) -تلفي توبس 04432753176 :

