"ثسوِ تؼبلی"
كفم ؼـغَاست ثجت ًبم پؿیفكتِ ضؽگبى ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ
ٍاضؽ تْفاى ضفم

اعالػبت صیش سا هغبثك ضٌبسٌبهِ ٍ سبیش هذاسن هؼتجش ثِ عَس دلیك ٍ خَاًب تىویل ًوبئیذ.
الق -هطػػبت ضٌبسٌبهِ ای ؼاًطدَ:
ً -1بم:

ً -2بم خبًَادگی:

-6هحل صذٍس ضٌبسٌبهِ:
 -8تبسیخ تَلذ

/

ً -3بم پذس:
ضْش:

/

 -10جٌسیت :صى

 -4ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

استبى:

13

 -7هحل تَلذ( :ضْش یب سٍستب)

 -9تبسیخ صذٍس
 -11تبثؼیت:

هشد

 -5وذ هلی:

/

استبى:

13 /

 -12دیي اسالم( ضیؼِ

) هسیحی

سٌی

صستطتی

ولیوی

ة -سَاثن تطػیلی ؼاًطدَ ثف اسبس آغفیي هؽـى تطػیلی:
 -1فَق دیپلن

 -2لیسبًس

حَصُ ػلویِ:

 -3تحصیالت حَصُ هؼبدل:

) ضْشستبى:

دس سضتِ:

استبى:

جٍ -ضؼیت ضـلی ؼاًطدَ -1( :ضبغل

دس سبل

 -2فبلذ ضغل

وِ اص(داًطگبُ:

فبسؽ التحصیل ضذُ ام.

)

دس صَست ضبغل ثَدى:
ًَ-ع سبصهبى :دٍلتی

ٍاثستِ ثِ دٍلت
پیوبًی

ًَ-ع استخذام :سسوی

ًْبدّبی اًمالة اسالهی

آصهبیطی

سٍصهضد

ػوَهی ٍ ػبم الوٌفؼِ

خشیذ خذهت

خصَصی

آصاد
لشاسدادی

عجك همشسات لبًَى ٍصاست وبس

هذت لشاسداد:
ثبصًسطتِ

ٍضؼیت كؼلی اضتـبل :ضبغلپست سبصهبًی:

اًفصبل اص خذهت

آهبدُ ثِ خذهت

ًبمً ،طبًی ٍ ضوبسُ تلفي هحل وبس:

آدسس هحل سىًَت داًطجَ:
ضوبسُ تلفي ثبثت:

وذ پستی هحل سىًَت:

ضوبسُ تلفي ّوشاُ:

ؼ -هطػػبت ٍالؽیي ؼاًطدَ:
-1پذس ً ( :بم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضغل:

ًطبًی ٍ تلفي هحل وبس

-2هبدسً ( :بم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضغل:

ًطبًی ٍ تلفي هحل وبس

ُ -هطػػبت ّوسف ؼاًطدَ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم پذس:

ًطبًی ٍ تللي هطل ًبـ ّوسف:
ضوبسُ تلفي:

آدسس هحل سىًَت ّوسش داًطجَ:
ٍٍ -ضؼیت ًظبم ٍظیلِ ( هػػَظ ثفاؼاـى)
داسای هؼبفیت دائن(پضضىی

داسای وبست پبیبى خذهت
داسای هؼبفیت ػٌبیبت سّجشی
/

خشیذ خذهت

وفبلت

)داسای هؼبفیت هَلت( پضضىی

 ،داسای ثشگِ اػضام ثِ خذهت وِ تبسیخ اػضام آى

/

وفبلت
/

) وِ هَػذ آى پبیبى ًپزیشفتِ است،

 13هی ثبضذ ٍ یب دس حیي خذهت ّستن وِ اص تبسیخ

 13 /ضشٍع ضذُ ٍ دس تبسیخ  13 / /پبیبى هی پزیشد
لغلبً سَاثن تطػیلی اق ؼٍـُ ًبـؼاًی یب اضیبًبً سَاثن تطػیل ضَقٍی غَؼ ـا ؼـ خؽٍل قیف ثٌَیسیؽ.ًبم هَسسِ آهَصضی

سبلْبی تحصیلی
اص

تب

هحل جغشافیبیی

هؼذل

همغغ ٍ سضتِ تحصیلی

ًطبًی ٍ تلفي هَسسِ آهَصضی

ثذیٌَسیلِ ضوي تبئیذ صحت هغبلت فَق،اًغجبق ضشایظ خَد سا ثب هفبد دفتشچِ ساٌّوبی ثجت ًبم دٍسُ وبسضٌبسی ًبپیَستِ سبل
اػالم ًوَدُ ٍ دسخَاست ثجت ًبم دس سضتِ

داًطگبُ آصاد اسالهی

سا داسم  .ضوٌبً داًطگبُ هجبص است دس صَست ػذم تغبثك ضشایظ ایٌجبًت ثب ضَاثظ ،اص ثجت ًبم

خَدداسی یب دس ّش هشحلِ پس اص ثجت ًبم ،اص اداهِ تحصیل ایٌجبًت جلَگیشی ًوبیذ ٍ .دس ایي صَست حك ّیچ گًَِ اػتشاضی ًخَاّن داضت.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبسیخ:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كفم تؼْؽ ًبهِ
هفثَط ثِ ؼاًطدَیبى ًیوسبل آغف هوغغ ًبـؼاًی ًِ تب تبـیع  99/6/31كبـؽ التطػیل غَاٌّؽ ضؽ.

ؼاًطگبُ آقاؼاسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ایٌجبًت
فشصًذ

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ

وذ هلی

وِ دس دٍسُ وبسضٌبسی ًبپیَستِ سبل  1399سض تِ

هتَلذ

صبدسُ اص

آى ٍاحذ پزیشفتِ ضذُ ام ٍ اصل

هذسن وبسداًی خَد سا دس اختیبس ًذاسم ،ثذیٌَسیلِ هتؼْذ هیگشدم اصل هذسن وبسداًی یب گَاّسی اتوبم دٍسُ هضیَس ٍ سیضًوشات دٍسُ
وبسداًی خَد سا حذاوثش تب پبیبى ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  1399-400تحَیل داًطگبُ ًوبین .دس غیش ایي صَست داًطگبُ هجبص است لجَلی
ٍ ثجت ًبم ایٌجبًت سا هٌتفی تلمی وشدُ ٍ ثشاثش ضَاثظ ٍ همشسات ثب ایٌجبًت سفتبس ًوبیذ،

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

" ثسوِ تؼبلی"
تؼْؽ ًبهِ استلبؼُ اق سْویِ ـقهٌؽگبى ٍ ایثبـگفاى

تَجِ :ایي فشم تَسظ سصهٌذگبى ٍ ایثبسگشاى اًمالة اسالهی وِ ثب استفبدُ اص سْویِ هشثَط پزیشفتِ ضذُ اًذ ،دس ٌّگبم ثجت ًبم تىویل ٍ اسائِ
هیگشدد.

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ایٌجبًت
دس سضتِ

وِ ثش عجك وبسًبهِ ایٌتشًتی یب سٌذ پزیشش سبل
ثب استفبدُ اص اهتیبص -1:آصادُ یب فشصًذ ٍ ّوسش

ّ -3وسش یب فشصًذ جبًجبص  %50ثِ ثبال

داًطگبُ آصاد اسالهی

 -2جبًجبص 25دسصذ ٍ ثبالتش

ّ -4وسش یب فشصًذ جبًجبص  %25تب % 49

ّ -5وسش یب فشصًذ ضْیذ

پزیشفتِ

ضذُام تؼْذ هی ًوبین چٌبچِ دس ّش صهبى اص ثجت ًبم ٍ تحصیل اػالم گشدد فبلذ ضشایظ استفبدُ اص تسْیالت لبًًَی سْویِ سصهٌذگبى ٍ
ایثبسگشاى( هَضَع هبدُ ٍاحذُ هصَة هجلس ضَسای اسالهی) ثبضن ،حذاوثش ظشف هذت یه هبُ اص تبسیخ اػالم داًطگبُ اصل گَاّی ًبهِ
ػىس داس هؼتجش سا وِ ثب هْش ٍ اهضبی هسئَلیي سبصهبى ریشثظ تبئیذ ضذُ ،اخز ٍ ثِ داًطگبُ اسائِ ًوبین .دس غیش ایٌصَست داًطگبُ حك داسد
اص اداهِ تحصیل ایٌجبًت هوبًؼت ثِ ػول آٍسدُ ٍ ّیچگًَِ اػتشاض دس ایي هَسد ًخَاّن داضت.

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

"ثسوِ تؼبلی"
كفم هطػػبت ؼاٍعلجیي اكـبًی ٍ ػفاهی ٍ سبیف اتجبع ؿیف ایفاًی ضفًت ًٌٌؽُ ؼـ
ؼٍـُ

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

سبل

هطػػبت كفؼی
ًبم خبًَادگی:

ًبم:
تبثؼیت:

جٌسیت:

ًبم پذس:

هحل تَلذ:

ًبم جذ:

تبسیخ تَلذ:
جذا ضذُ

ٍضؼیت تبّلّ :شگض اصدٍاج ًىشدُ

هتبّل ثب ّوسش

ثیَُ

هتبّل دٍس اص ّوسش

ضـل
سبصهبى هحل وبس/وبسفشهب:

ًَع ضؼل:
ًطبًی
ًطبًی هحل وبس دس ایشاى :ضْش

خیبثبى:

ًطبًی وبهل ٍ دلیك هٌضل دس ایشاى :ضْش

تلفي:
وَچِ:

خیبثبى:

تلفي:

پالن:

وذ پستی:

هطخصبت اػضبء خبًَاس ثب افشاد تحت تىفل
تبثؼیت

ًبم

ًبم خبًَادگی

ًبم پذس

ًبم جذ

ضوبّش هذسن ضٌبسبیی یب البهتی

ًَع هذسن ضٌبسبیی یب البهتی

ضغل

ًسجت

هطػػبت تطػیلی ؼاٍعلت
داسًذُ هذسن وبسداًی پیَستِ
ًَع هذسن:

داسًذُ هذسن وبسداًی ًبپیَستِ

سضتِ تحصیلی:

داسًذُ هذسن وبسضٌبسی پیَستِ
هحل اخز هذسن:

هؼذل هذسن تحصیلی:

تبسیخ اخز هذسن:

هوغغ تطػیلی
وبسداًی:

وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ:

وبسضٌبسی:

هطػػبت هؽـى اهبهتی یب ضٌبسبیی
گزسًبهِ:

دفتشچِ پٌبٌّذگی:

ثشي تشدد خشٍجی هذت داس:

وبست َّیت ٍیژُ اتجبع خبسج:

ضوبسُ خبًَاس:

ضوبسُ هذسن البهتی:
هحل صذٍس:

تبسیخ اًمضبء البهت:

تبسیخ صذٍس:

زٌبًسِ ؼاٍعلت ؼاـای هبؼـ ایفاًی هی ثبضؽ لغلبً هطػػبت ایطبى ـا ( هطػػبت هبؼـ) ؼـ ایي هسوت ثٌَیسیؽ.
ًبم:
ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

ًبم خبًَادگی:

ًبم پذس:

ضوبسُ وبست هلی:

تبسیخ تَلذ:
هحل صذٍس:

ًَع اصدٍاج  :سسوی

هحل تَلذ:
غیش سسوی

تللي ضفٍـی
ًطبًی ٍ یب ضوبسُ تلفٌی وِ ثتَاى دس هَالغ ضشٍسی ثب جٌبثؼبلی توبس ثگیشین.
یبؼآٍـی ٍ تؼْؽ ًبهِ
هغبلت هٌذسج دس ایي فشم سا ثِ عَس وبهل تىویل ٍ صحت ٍ دسستی آى سا تبییذ ًوَدُ ٍ تؼْذ هی ًوبین ضوي سػبیت لَاًیي ٍ همشسات جوَْسی اسالهی ایشاى ،دس
صَست اثجبت خالف ٍ وتوبى حمبیك ضوي وبى لن یىي ضذى پزیشش ایٌجبًت دس داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی جوَْسی اسالهی ایشاى تحتپیگشد لبًًَی
لشاسگشفتِ ٍ ثِ تصویوبت هتخزُ اص سَی هشاوض آهَصش ػبلی اػتشاضی ًخَاّن داضت.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

اهضبء ٍ اثش اًگطت:

تبسیخ:

"ثسوِ تؼبلی"
كفم تؼْؽ ًبهِ
ؼاًطگبُ آقاؼاسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم

ایٌجبًت
صبدسُ اص

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ
هتَلذ سبل

فشصًذ

وذ هلی
وِ دس سبل

دٍسُ

سضتِ

داًطگبُ

آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى ضشق پزیشفتِ ضذُ ام ،ثب هغبلؼِ ٍ آگبّی وبهل اص هٌذسج دس فشم پیَست ضوبسُ( )1ضبهل خالصِ همشسات ٍ ضَاثظ
آهَصضی ،اجتوبػی ٍ اخاللی داًطگبُ آصاداسالهی ،ثذیٌَسیلِ هتْؼذ هیضَم ولیِ همشسات ٍ آئیي ًبهِّبی داًطگبُ سا سػبیت ًوَدُ ٍ ّش صهبى
اص ًظشآهَصضی ،اًضجبعی ٍ ثِ ٍیژُ اص ًظش دفتش گضیٌص صالحیتْبی ػوَهی سبصهبى هشوضی داًطگبُ آصاد اسالهی هٌؼی ثشای اداهِ تحصیل
ایٌجبًت اػالم گشدد ،اص حضَس دس هحل داًطگبّی خَدداسی ًوَدُ ٍ چٌبًچِ دس ایي هَسد اػتشاضی داضتِ ثبضن ،وتجبً اص عشیك لسوتّبی
ریشثظ داًطگبُ هَضَع سا پیگیشی ًوبین.

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی:

تبـیع:

اهضبء:

" ثسوِ تؼبلی"
ؼـغَاست هؼبؼلسبقی ؼـٍس گؿـاًؽُ ضؽُ ؼـ سبیف ؼاًطگبُّب

ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ٍاضؽ تْفاى ضفم
ثب سالم
فشصًذ

ایٌجبًت

عشیك آصهَى /ثذٍى آصهَى ًیوسبل اٍل /دٍم سبل

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ

وذ هلی
سضتِ

دس همغغ

اص
داًطگبُ آصاد اسالهی

ٍاحذ تْشاى ضشق پزیشفتِ ضذُ ام.
خَاّطوٌذم دسٍسی سا وِ دس داًطگبُ یب داًطگبّْبی لجلی ثِ ضشح صیش گزساًذُ ام ثش عجك ضَاثظ ٍ همشسات جبسی هؼبدلسبصی ًوبئیذ..
ًبم ؼاًطگبُ هجلی

آؼـس

ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگی ؼاًطدَ:

سبل ٍـٍؼ

هوغغ

ـضتِ  /گفایص

ٍاضؽ گؿاـًؽُ

تبـیع ٍ اهضبء:

تؿًف:
-

ایي فشم پس اص تىویل ٍ اتوبم هشاحل ثجت ًبم ٍ لجل اص اًتخبة ٍاحذ تحَیل وبسضٌبس گشٍُ آهَصضی هشثَعِ گشدد.

-

وبسضٌبس گشٍُ آهَصضی سشیؼبً ًسجت ثِ استؼالم سیض ًوشات اص داًطگبُ /داًطگبُّبی لجلی الذام ًوبیذ.

-

پس اص استؼالم دسج دس پشًٍذُ داًطجَ.

ًطَُ ٍـٍؼ

"ثسوِ تؼبلی"

پیوست 1

"ـاٌّوبی پؿیفكتِ ضؽگبى ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی"
ثب آـقٍی تَكین الْی ثفای ًلیِ پؿیفكتِ ضؽگبى ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ،تَخِ هتوبضیبى ثجت ًبم ؼـ ایي ؼاًطگبُ ـا ثِ ًٌبت
هطفٍش ؾیل خلت هی ًوبیؽ .ضبیستِ است پؿیفكتِ ضؽگبى ػكیك ثب تَخِ ثِ هغبلت هٌؽـج ؼـ ؼكتفزِ ـاٌّوبی ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ ٍ ـػبیت
ًٌبت قیف اهؽام ثِ ثجت ًبم ًوبیٌؽ:
-1

ؼـ اثتؽای ّف ًیوسبل پؿیفكتِ ضؽگبى هلكم ثِ پفؼاغت ضْفیِ تطػیلی هػَة ّیأت اهٌبی ؼاًطگبُ هی ثبضٌؽ ٍ ضْفیِ هتؼلوِ ثبیؽ ثِ
ضسبثی ًِ هطل ؼاًطگبّی اػالم هی ًوبیؽ ٍاـیك گفؼؼ .ضوٌبً ضْفیِ ّبی پفؼاغتی ثِ ّیر ػٌَاى هبثل استفؼاؼ ًوی ثبضؽ.

 -2ؼـ ضبل ضبضف ؼاًطگبُ تؼْؽ اـائِ تسْیالت ـكبّیً ،ظیف غَاثگبُ ٍ ًوي ّكیٌِ تطػیلی ؼـ ٍاضؽّبی ؼاًطگبّی ـا ًؽاـؼ ،لیٌي ؼـ غَـت
ٍخَؼ ّفگًَِ اهٌبًبتی ؼـ ایي قهیٌِ ،هسبػؽتْبی القم ثِ ػول غَاّؽ آهؽ.
 -3اًتوبل ٍ هیْوبًی ؼاًطدَیبى ،هغبثن آئیي ًبهِ ًول ٍ اًتوبالت ؼاًطدَیبى ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی اًدبم هی ضَؼ.
 -4ؼاًطدَ هَظق ثِ ـػبیت ًلیِ هوفّـات ٍ ضَاثظ ؼاًطگبُ هی ثبضؽ ٍ ؼـ غَـت تػلق عجن هوفّـات ثب ٍی ـكتبـ غَاّؽ ضؽ.
 -5زٌبًسِ ؼاًطدَ پس اق ثجت ًبم ؼـ ّف هفضلِ ای اق تطػیل ٍ ثِ ّف ػلت اهؽام ثِ اًػفاف ًوبیؽ هَظق است هغبثن هوفّـات ٍ ثػطٌبهِ ّبی
غبؼـُّ ،كیٌِ اًػفاف ـا ثپفؼاقؼ.
 -6پؿیفكتِ ضؽگبى ًجبیؽ اق ًظف غؽهت ٍظیلِ ػوَهی ٍ سبیف هَاًیي ٍ ضَاثظ خبـی ًطَـ هٌغ هبًًَی ؼاضتِ ثبضٌؽ.
 -7پؿیفكتِ ضؽگبى القم است ؼهیوبً هغبثن ثفًبهِ ؼـسی ؼـ تبـیػْب ٍ سبػبت هوفـ ًِ تَسظ هطل ؼاًطگبّی اػالم هی ضَؼ ؼـ ؼاًطگبُ ضضَـ
یبثٌؽ.
 -8ػؽم هفاخؼِ پؿیفكتِ ضؽُ ؼـ تبـیػْبی هوفّـ ثفای ثجت ًبم ٍ اًتػبة ٍاضؽّبی ؼـسی ؼـ ّف ًیوسبل ثِ هٌكلِ اًػفاف هطسَة ضؽُ ٍ هجَلی
ٍی هٌتلی تلوی هی گفؼؼ .ؼـ غَـتی ًِ ؼاًطدَ اق هؼبكیت تطػیلی استلبؼُ ًوَؼُ ثِ سبقهبى ٍظیلِ ػوَهی هؼفكی ٍ ؼـغَاست اثغبل
هؼبكیت تطػیلی ثفای ٍلی هی گفؼؼ .لؿا ؼاًطدَیبى (اػن اق هطوَل ٍ ؿیفهطوَل) هَظلٌؽ ثِ هَهغ ؼـ هَػؽ ثجت ًبم ّف ًیوسبل ثِ ٍاضؽ یب
هفًك ؼاًطگبّی هفثَعِ هفاخؼِ ًوبیٌؽ.
 -9پؿیفكتِ ضؽگبى هلكم ثِ ـػبیت ًبهل ضئَى اسالهی ٍ هوتضیبت هطلی ،اق لطبػ اغالم ٍ ٍضغ ظبّفی هی ثبضٌؽ ٍ ثبیؽ اق ًظف ثفغَـؼ ثب
هسئَلیي ٍ اسبتیؽ ؼاًطگبُ ؼـ توبم قهیٌِ ّبً ،وًَِ یي ؼاًطدَی هتؽیي ٍ هتؼْؽ ثَؼُ ٍ اسَُ ثفای ؼاًطدَیبى ؼاًطگبُ ّبی ًطَـ ثبضٌؽ.
ثِ ٍیژُ پؿیفكتِ ضؽگبى غَاّف القم است ثب ضدبة اسالهی ٍ ثفاثف ضَاثظ ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی ؼـ ؼاًطگبُ ضضَـ یبثٌؽ.
 -10آئیي ًبهِ ّب ،هوفّـات ،ثػطٌبهِ ّب ٍ پیبم ّبی ؼاًطگبُ اق عفین آگْی ؼـ تبثلَی اػالًبت ؼاًطگبُ ثِ اعالع ؼاًطدَیبى غَاّؽ ـسیؽ .آگبّی
اق هوفّـات ٍ ثػطٌبهِ ّب ٍ پیبم ّب ثفای ؼاًطدَیبى الكاهی است ٍ ػؽم اعالع اق آًْب هَخت سلت هسئَلیت ؼاًطدَ ًػَاّؽ ضؽ.
 -11هالهبت ضضَـی ثب ًلیِ هسئَلیي ؼاًطگبُ خْت ـكغ اضٌبل ٍ ؼـیبكت پبسع سؤاالت كوظ ؼـ قهبًْبی پیص ثیٌی ضؽُ ،اهٌبى پؿیف است.
ثٌبثفایي ؼاًطدَیبى ؼـ غَـت ًیبق هی تَاًٌؽ ثب ـػبیت سلسلِ هفاتت ٍ ثفًبهِ قهبًی اػالم ضؽُ ؼـ تبثلَی اػالًبت ثِ هسئَلیي هفثَط هفاخؼِ
ًوبیٌؽ.
ً -12السْبی ؼاًطگبُ ثب تَخِ ثِ اهٌبًبت اهَقضی ٍاضؽ ؼاًطگبّی هوٌي است اٍهبت غجص ٍ ػػف اق سبػت  8الی  20تطٌیل گفؼؼ .ؼـ ـضتِ
ّبی آهَقضی تطٌیل ًالس ّبی ؼـس ؼـ ًیوسبل ّبی اٍل ٍ ؼٍم سبل تطػیلی ؼـ ـٍقّبی آغف ّلتِ (ـٍقّبی پٌدطٌجِ ٍ خوؼِ) ٍ ؼـ تفم
تبثستبى ؼـ عَل ایبم ّلتِ (ثفضست اهٌبًبت ٍاضؽ ؼاًطگبّی) غَاّؽ ثَؼ .لؿا القم است پؿیفكتِ ضؽگبى ایي ـضتِ ّب ثِ ٌّگبم ثجت ًبم ٍ
اًتػبة ٍاضؽّبی ؼـسی ًْبیت ؼهت ـا هجؿٍل ؼاـًؽ تب ؼـ عَل سبل تطػیلی ثب اضٌبل هَاخِ ًطًَؽ.

ً -13ظبم آهَقضی ؼاًطگبُ سیستن ٍاضؽی ثَؼُ ٍ ؼـ عَل ؼٍـُ ّبی تطػیلی (عَل هؽت تطػیل ؼـ ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ ضؽاًثف  3سبل
است) ٍ اكفاؼی ًِ هطوَل ٍظیلِ ػوَهی هی ثبضٌؽ ثبیؽ تطػیالت غَؼ ـا ؼـ هؽت سِ سبل ثِ اتوبم ثفسبًٌؽ ٍ ثب تَخِ ثِ هوفّـات هبًَى
خؽیؽ ٍظیلِ ػوَهی زٌبًسِ ثب هدَق ٍظیلِ ػوَهی ؼـ هؽت ثیطتفی تطػیل ـا ثِ اتوبم ثفس بًؽ اق اؼاهِ تطػیل هوغغ ثبالتف تب اتوبم غؽهت
هطفٍم غَاٌّؽ ثَؼ.
 -14تؼؽاؼ ٍاضؽّبی ؼـسی هدبق ثفای ـضتِ ّبی ؿیفآهَقضی ؼـ ّف ًیوسبل تطػیلی ضؽاهل  ٍ 12ضؽاًثف ٍ 20اضؽ ٍ ثفای ـضتِ ّبی آهَقضی
ؼـ ّف یي اق ًیوسبل ّبی اٍل ٍ ؼٍم ضؽاهل ٍ 8اضؽ ٍ ضؽاًثف ٍ 15اضؽ ٍ ؼـ ؼٍـُ تبثستبى ضؽاهل ٍ 8اضؽ ٍ ضؽاًثف ٍ 12اضؽ هی ثبضؽ.
هطفٍط ثِ آًٌِ هدوَع ٍاضؽّبی ؼـسی اغؿ ضؽُ ؼـیي سبل تطػیلی اق ٍ 40اضؽ تدبٍق ًٌٌؽ.
 -15هدوَع سبػبت ؿیجت هَخِ ٍ ؿیفهَخِ ؼاًطدَ ؼـ ّف ؼـس ًجبیؽ اق
اق

خلسبت آهَقضی آى ؼـس ؼـ عَل ًیوسبل تدبٍق ًٌؽ .ؿیجت ثیص

هَخت هطفٍهیت ؼاًطدَ اق ضفًت ؼـ اهتطبى پبیبى آى ؼـس غَاّؽ ثَؼ .ؼـ غَـتیٌِ ؿیجت ؼاًطدَ هَخِ ثبضؽ آى ؼـس ضؿف

آهَقضی ٍ ؿیجت هَخِ ؼـ ًبـًبهِ تطػیلی ؼـج هی گفؼؼ.
 -16ضؽاهل ًوفُ هجَلی ؼـ اهتطبى ّف ؼـس  10اق  20هی ثبضؽ .ؼاًطدَیی ًِ ًتَاًؽ ؼـ ّف ًیوسبل تطػیلی (یب ؼٍـُ تبثستبًی ثفای ـضتِ ّبی
آهَقضی) هیبًگیي ًوفات غَؼ ـا ثِ  12ثفسبًؽ هطفٍط هطسَة هی ضَؼ ٍ ؼـ غَـتی ًِ ؼـ ؼٍ ًیوسبل اػن اق هتَالی یب هتٌبٍة هطفٍط
گفؼؼ اق ؼاًطگبُ اغفاج غَاّؽ ضؽ ٍ ؼاًطدَیبى اغفاخی هطوَل ٍظیلِ ػوَهی ثِ غؽهت ٍظیلِ ػوَهی هؼفكی غَاٌّؽ ضؽ.
تؿًف :ؼاًط دَیبى ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ پس اق گؿـاًؽى ًلیِ ٍاضؽّبی ؼـسی ٍ اتوبم ؼٍـُ ،ؼـ غَـت ًست هیبًگیي ًل ضؽاهل  ،12استطوبم
ؼـیبكت هؽـى ؼاًطٌبهِ ًبـضٌبسی ـا ؼاـًؽ ؼـ ؿیف ایي غَـت ّیر گًَِ هؽـًی ثِ اًْب تؼلن ًگفكتِ ٍ كوظ هی تَاًٌؽگَاّی گؿـاًؽى ؼـٍس ؼٍـُ
ؼـیبكت ًوبیٌؽ.
 -17ؼاًطدَ هی تَاًؽ ثب اـائِ ؼالیل هَخِ ٍ هؽاـى ًبكی ًِ هَـؼ هجَل هوبهبت هسئَل ؼاًطگبُ ثبضؽ عجن ضَاثظ ؼاًطگبُ ثفای ًبـضٌبسی
ًبپیَستِ ضؽاًثف ً 2یوسبل اق هفغػی تطػیلی استلبؼُ ًوبیؽ هطفٍط ثِ آًٌِ ثتَاًؽ ؼـ ضؽاًثف هؽت هدبق تطػیل كبـؽ التطػیل ضَؼ.
ثفای ـضتِ ّبی آهَقضی هؽت هدبق هفغػی ؼٍ ًیوسبل(اػن اق ًیوسبل ػبؼی یب ؼٍـُ تبثستبًی) است.
 -18توبضبّبی هفغػی تطػیلی پؿیفكتِ ضؽگبى هَـؼ ثفـسی هفاـ غَاّؽ گفكت ًِ ضػػبً یب تَسظ یٌی اق ثستگبى ًكؼیي(پؽـ ،هبؼـّ ،وسف،
ثفاؼـ ،غَاّف)ٍ یب ؼٍستبى آًبى ًِ (ؼٍستبى یب هؼفكی پؿیفكتِ ضؽُ ؾ یٌلغ) ثب اـائِ هؽاـى القم ؼـ قهبى پیص ثیٌی ضؽُ اهؽام ًوبیٌؽ .ؼـ
غَـتی ثب هفغػی ؼاًطدَ هَاكوت هی ضَؼ ًِ اهٌبى كفاؿت اق تطػیل ؼاًطدَ ؼـ هْلت هدبق تطػیل كفاّن ثبضؽ .ؼـ ّف غَـت ػَاهت
ًبضی اق اغؿ هفغػی تطػیلی ثِ ٍیژُ ؼـ هَـؼ هطوَلیي اق خویغ خْبت اق خولِ ـػبیت سوق هؽت هدبق تطػیل هتَخِ ضػع ؼاًطدَ
غَاّؽ ثَؼ.
تؿًف :هطوَالى ٍظیلِ ػوَهی تَخِ ؼاضتِ ثبضٌؽ اغؿ ؼـٍس هَخت اككایص سٌَات تطػیلی آًبى غَاّؽ ضؽ ٍ زٌبًسِ ؼـ ایي ـاثغِ ٍ سبیف اهَـی ًِ
كفاؿت اق تطػیل آًبى ـا ثِ ٍهلِ اًؽاغتِ ٍ ثب ٍ ثب هطٌل ٍظیلِ ػوَهی هَاخِ گفؼًؽ هسئَلیت هتَخِ ؼاًطدَ است.
 -19زٌبًسِ ؼـ ّف هفضلِ ای اق ثجت ًبم یب ضیي تطػیل هطػع گفؼؼ ؼاًطدَ كبهؽ یٌی اق ضفایظ القم ثَؼُ (اػن اق خولِ ًؽاضتي ضفایظ غؽٍـ
هؼبكیت تطػیلی اق سَی ٍظیلِ ػوَهی) ٍ یب ؼـ هؽاـى اـائِ ضؽُ كفهْبی ثجت ًبم هغبلجی غالف ٍاهغ هیؽ ًوَؼُ ثبضؽ اق اؼاهِ تطػیل اق
اٍ خلَگیفی ثؼول غَاّؽ آهؽ.
 -20ؼاًطدَ هلكم ثِ اًدبم تؼْؽات غَؼ هی ثبضؽ ٍ زٌبًسِ ؼـ عَل تطػیل ٍ هَػؽ هوفّـ اق اًدبم تؼْؽات غَؼ ًسجت ثِ ؼاًطگبُ غَؼؼاـی ًوبیؽ
یب اًدبم آى ـا ثِ تؼَین اًؽاقؼ ثفاثف ضَاثظ ثب ٍی ـكتبـ غَاّؽ ضؽ.
 -21ثفاثف ثػطٌبهِ  30/12793هَـظ  ( 96/02/31هَضَع هوٌَػیت تؽاغل تطػیلی ؼاًطدَیبى ـضتِ ّبی ؿیفپكضٌی تطػیل ّوكهبى ؼاًطدَ
ؼـ ؼٍ ـضتِ ؼـ ؼٍ ؼاًطگبُ یب ٍاضؽ ؼاًطگبّی اػن اق ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهی یب ؼیگف هؤسسبت آهَقش ػبلی هوٌَع هی ثبضؽ ٍ ثب هتػللیي
ثفاثف ضَاثظ ثفغَـؼ هی گفؼؼ ّوسٌیي تطػیل ّوك هبى ثب غؽهت ٍظیلِ ػوَهی ثِ ّف ضٌل هوٌَع است ٍ اكفاؼی ًِ ثِ ّف ؼلیل اق ایي
هَضَع تػغی ًوبیٌؽ هؽـى تطػیلی ثِ آًبى تؼلن ًػَاّؽ گفكت.

 -22ؼاًطدَیبى ٍ ثِ ٍیژُ هطوَالى غؽهت ٍظیلِ ػوَهی ثبیستی تب پبیبى تطػیالت ضوي ـػبیت هوفّـات پیگیف اهَـ تطػیلی غَؼ ثَؼُ ،ثِ
هَهغ اه َـ هفثَط ثِ كفاؿت اق تطػیل ؼٍـُ ًبـؼاًی ٍ ّوسٌیي ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ ـا پیگیفی ًفؼُ ٍ ثفاثف هوفّـات ضػػبً هَظق ثِ
اًدبم اهَـ هفثَط ثِ كفاؿت اق تطػیل ٍ لـَ هؼبكیت تطػیلی ایي ؼٍـُ ّب هی ثبضٌؽ ٍ ؼاًطگبُ ؼـ هجبل آى هسئَلیتی ًؽاضتِ ،ثفاثف ضَاثظ
اهؽام غَاّؽ ًوَؼ ٍ هسئَل ػؽم اهؽاهبت ثِ هَهغ هطوَالى ًیست.
 -23زٌبًسِ گفٍُ آهَقضی هفثَط تؼؽاؼی ؼـٍس خجفاًی ـا تؼییي ًوبیؽ گؿـاًؽى ایي ؼـٍس ثب ـػبیت هوفّـات الكاهی است.
 -24هؼؽل ًل پبیبى ؼٍـُ اكفاؼ ثبیستی ضؽاهل  12ثبضؽ زٌبًسِ كفؼ هطوَلی ؼـ پبیبى تطػیل هؼؽل ًل  12ـا ًست ًٌوبیؽ كبـؽ التطػیل
هطسَة ًوی گفؼؼ ٍ ثِ ػٌَاى ؼاًطدَی اغفاخی ثِ ٍظیلِ ػوَهی هؼفكی غَاّؽ ضؽ.
ً -25گْؽاـی ٍ ضلبظت اق ًبـت ؼاًطدَیی یٌی اق ٍظبیق ضسبس ؼاًطدَ ثَؼُ ٍ هلوَؼ ضؽى آى ثفای ؼاًطگبُ ٍ ؼاًطدَ هطٌالت كفاٍاًی
كفاّن هی ًوبیؽ ػلی الػػَظ ًبـت ؼاًطدَیی ؼاًطدَیبى ثفاؼـ ً ِ عجن ؼستَـالؼول سبقهبى ٍظیلِ ػوَهی ًبـت هؼبكیت تطػیلی آًبى
هطسَة هی ضَؼ.
 -26پؿیفش ایي ؼٍـُ ثِ غَـت هغؼی ًوی ثبضؽ ٍ هفاضل اضفاق غالضیت ػوَهی ثفای آًبى اًدبم ًطؽُ ثٌبثفایي زٌبًسِ ثِ ّف ؼلیلی اؼاهِ
تطػیل پؿیفكتِ ضؽگبى اق ًظف غالضیت ػوَهی ،هوٌَع اػالم گفؼؼ ،هَضَع اق عفف هطل ؼاًطگبّی ثِ كفؼ پؿیفكتِ ضؽُ اثالؽ ٍ اق اؼاهِ
تطػیل ٍی خلَگیفی ثِ ػول غَاّؽ آهؽ ٍ زٌبًسِ ؼاٍعلت ،اػتفاضی ؼـایي غػَظ ؼاضتِ ثبضؽ ،القم است ًتجبً اق عفین هسوت ّبی
ؾیفثظ سبقهبى هفًكی ؼاًطگبُ اهؽام ٍ هَضَع ـا پیگیفی ًوبیؽ.
 -27ؼاًطدَیبًی ًِ ؼـ ؼٍـُ ًب ـؼاًی ٍ یب هوغغ تطػیلی هجلی غَؼ ؼـٍس ،هفآى ،اًؽیطِ ّب ٍ ٍغبیبی اهبم غویٌی(ـُ) ٍ یب ؼاًص غبًَاؼُ ٍ
خوؼیت ـا ًگؿـاًؽُ اًؽ هَظق ثِ گؿـاًؽى ایي ؼـٍس ؼـ ؼٍـُ ًبـضٌبسی ًبپیَستِ هی ثبضٌؽ.

ثبسوِ تؼبلی

ٍاحذ تْشاى ضشق

تعهد نبمه کتبی دانشجویبن(ببنوان)
رعبیت مقررات و ضوابط پوشش ،آراستگی و شئون فرهنگی و رفتبری در دانشگبه آزاد اسالمی

ایٌجبًت
سضتِ

ضوبسُ داًطجَیی
همغغ

ٍسٍدی سبل تحصیلی

اصخذاًٍذهٌبى ثخبعش فشصت حضَس دس هحیظ ػلوی ٍ فضبی فشّیختگی سپبسگضاسم ٍ تالش هی

وٌن ل َاًیٌَ همشسات داًطگبُ سا اسج ًْبدُ ٍ دس جْت اجشای آى وَضب ثبضن .اص آًجب وِ داًطگبُ هحیظ فشّیختگی است ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی
دس جْت سالهت هحیظ تؼلین ٍ تشثیت ّوبًٌذ داًطگبُ ّبی ثشتش جْبى ،همشساتی ثشای سفتبس فشٌّگی ٍ پَضص دس داًطگبُ ٍ اجتوبػی سػبیت
ًوَدُ ٍ سشلَحِ ضئًَبت اخاللی ،فشٌّگی ٍ سفتبسی خَد دس داًطگبُ لشاس دّن:
گسیده ای از دستور العمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتبری در دانشگبه آزاد اسالمی
 -1لجبس ثبیؽ سبؼُ ،آـاستِ ٍ ؼـ ضأى ؼاًطگبُ ثبضؽ.
 -2پَضص ًبهل ثؽى ثدك غَـت ٍ ؼست ّب تب هر ثفای ثبًَاى الكاهی است.
 -3پَضص ثبًَا ى ثب زبؼـ ٍ هبًتَ یب هبتَ ثلٌؽ (تب قیفقاًَ) ،ضلَاـ  ،هوٌؼِ یب ـٍسفی ثب ـًگ هٌبست ،خَـاة ؿیف ًبقى ٍ ًلص
هتؼبـف هی ثبضؽ.
 -4استلبؼُ اق هبًتَ هٌبستًَ ،تبُ ،زبى ؼاـ ،آستیي ًَتبُ (سبم ؼست ًوب) ،زسجبى ،ؼاـای ـًگ تٌؽ ٍ قًٌؽُ ،خلَثبق ٍ یؽٍى ؼًوِ
ثفای ثبًَاى هوٌَع است.
 -5زبح ّفگًَِ ًوَشً ،لوبت قًٌؽُ ٍ ـًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گفٍُ ّبی اًطفاكی ،تػبٍیف قى ،تػبٍیف كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبـّبی هَهی ٍ ًژاؼی ،تجلیـبت تدبـی ٍ تَّیي آهیك ثف ـٍی ثؽى ،پَضص ،هر ثٌؽ ،پیطبًی ثٌؽً ،وفثٌؽ ،اًگطتف ٍ ًیق هوٌَع
است.
 -6استلبؼُ اق آـایص قًٌؽُ ،خَاّفات ٍ قیَـآالت ًبهتؼبـف هوٌَع است.
ّ -7ف گًَِ ـكتبـی ًِ ثب اغَل سبقهبًی ،ضَلیظ ٍ هوفـات اغالهی ،كفٌّگی ٍ اختوبػی ًالس ؼـس،آقهبیطگبُ ،غَاثگبُ ٍ هطیظ
ؼاًطگبُ هـبیف ثبضؽ هوٌَع است.
 -8پَضص ؼـ هطیظ غَاثگبُ ثبیؽ هتؼبـف ثب اهبًي غَاثگبّی ثبضؽ .پَضیؽى لجبس ـاضتی ؼـ كضبی ػوَهی ثب تَخِ ثِ غَاثگبُ
هوٌَع است.
 -9ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّبی ٍـقضی ،پَضص اغتػبغی ّف ـضتِ ٍـقضی هی تَاًؽ ثب ّوبى هطیظ ٍ ٍـقش استلبؼُ
ضَؼ.
نبم و نبم خبنوادگی:
معبونت فرهنگی و دانشجویی واحد تهران شرق

امضبء

ببسمه تعبلی

واحد تهران شرق

تعهد نبمه کتبی دانشجویبن(آقبیبن)
رعبیت مقررات و ضوابط پوشش ،آراستگی و شئون فرهنگی و رفتبری در دانشگبه آزاد اسالمی

ایٌجبًت
سضتِ

ضوبسُ داًطجَیی
همغغ

ٍسٍدی سبل تحصیلی

اصخذاًٍذهٌبى ثخبعش فشصت حضَس دس هحیظ ػلوی ٍ فضبی فشّیختگی سپبسگضاسم ٍ تالش هی

وٌن ل َاًیٌَ همشسات داًطگبُ سا اسج ًْبدُ ٍ دس جْت اجشای آى وَضب ثبضن .اص آًجب وِ داًطگبُ هحیظ فشّیختگی است ٍ داًطگبُ آصاد اسالهی
دس جْت سالهت هحیظ تؼلین ٍ تشثیت ّوبًٌذ داًطگبُ ّبی ثشتش جْبى ،همشساتی ثشای سفتبس فشٌّگی ٍ پَضص دس داًطگبُ ٍ اجتوبػی سػبیت
ًوَدُ ٍ سشلَحِ ضئًَبت اخاللی ،فشٌّگی ٍ سفتبسی خَد دس داًطگبُ لشاس دّن:
گسیده ای از دستور العمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتبری در دانشگبه آزاد اسالمی
 -1لجبس ثبیؽ سبؼُ ،آـاستِ ٍ ؼـ ضأى ؼاًطگبُ ثبضؽ.
 -2پَضص آهبیبى ثبیؽ ثب پیفاّي آستیي ؼاـ ٍ یوِ هؼوَلی ،ضلَاـ سبؼُ ،ـسوی ٍ ثلٌؽ ثبضؽ.
 -3آـایص ٍ پیفایص ؿیف هتؼبـف هَ هبًٌؽ ثبكتي ،هص هفؼى ،تیؾ تیـی ٍ  ...هوٌَع است.
 -4استلبؼُ اق لجبس اًؽاهی ،تبقى ،تٌگ ٍ زسجبى ،ثؽى ًوب ٍ ضلَاـ استفیح هوٌَع است.
 -5زبح ّفگًَِ ًوَشً ،لوبت قًٌؽُ ٍ ـًیي ،ػالئن ٍ ًطبًِ گفٍُ ّبی اًطفاكی ،تػبٍیف قى ،تػبٍیف كٌبّی ٍ پَذ .ثی هؼٌی،
ضؼبـّبی هَهی ٍ ًژاؼی ،تجلیـبت تدبـی ٍ تَّیي آهیك ثف ـٍی ثؽى ،پَضص ،هر ثٌؽ ،پیطبًی ثٌؽً ،وفثٌؽ ،اًگطتف ٍ ًیق هوٌَع
است.
ّ -6ف گًَِ ـكتبـی ًِ ثب اغَل سبقهبًی ،ضَلیظ ٍ هوفـات اغالهی ،كفٌّگی ٍ اختوبػی ًالس ؼـس،آقهبیطگبُ ،غَاثگبُ ٍ هطیظ
ؼاًطگبُ هـبیف ثبضؽ هوٌَع است.
 -7پَضص ؼـ هطیظ غَاثگبُ ثبیؽ هتؼبـف ثب اهبًي غَاثگبّی ثبضؽ.
 -8ثب تَخِ ثِ تلٌیي خٌسیت هطیظ ّبی ٍـقضی ،پَضص اغتػبغی ّف ـضتِ ٍـقضی هی تَاًؽ ثب ّوبى هطیظ ٍ ٍـقش استلبؼُ
ضَؼ.

نبم و نبم خبنوادگی:

امضبء
معبونت فرهنگی و دانشجویی واحد تهران شرق

باسمه تعالی
معايوت فرهىگی يداوشجًیی
پرسشىامه استعذادیابی فرهىگی داوشجًیان جذیذ الًريدسال 9911
داوشجًی گرامی
هعاًٍت فرٌّگی ٍداًشجَیی داًشگاُ ٍرٍد شوا را بِ بسرگتریي داًشگاُ غیر حضَری جْاى خیر هقذم عرض هی ًوایذ ٍعضَیت شوا در
خاًَادُ هعظن ٍ فرّیختِ داًشگاُ آزاد اسالهی را تبریک هی گَیذ اهیذٍارین با تَجْات قادر هتعال با دٍ بال علن ٍهعرفت قلِ ّای ترقی
ٍکوال را یکی پس از دیگر فتح ًواییذ
ایي پرسشٌاهِ با ّذف شٌاسایی ٍبکار گیری ظرفیت ّا،استعذادّا ٍتَاًایی ّای شوا عسیساى از یکسَ ٍشٌاخت ًیاز ّای فرٌّگی شوا از
سَی دیگر طراحی شذُ است پاسخگَیی ّوراُ با دقت شوا باعث ارتقا کیفی برًاهِ ّا فرٌّگی داًشگاُ ٍتٌاسب آى با ًیاز ّای شوا
باتشکر

خَاّذ بَد ّوچٌیي با ارائِ ًظرات ٍپیشٌْادات سازًذُ خَد ها را در ایي اهر یاری ًواییذ
الف – مشخصات عمًمی :
نام ونام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
محل تولد:

تاریخ تولد:

مقطع تحصیلی:
قومیت:

دین ومذهب:

دانشجوی بومی هستید :آری

رشته و گرایش تحصیلی:

وضعیت اشتغال:
خیر

وضعیت تاهل:

شماره تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی
فعالیت های فرهىگی

عالقمىذ به

میزان تسلط يآشىایی

فعالیت در ایه
مًرد هستیذ

عنوان فعالیت
قرائت قرآن
حفظ قرآن
فعالیت های مرتبط با مسجد وهیات
مداحی
نشریه دانشجویی
عکاسی وفیلمبرداری
نقاشی وهنرهای تجسمی
کاریکاتور
تئاتر و بازیگری
نقد فیلم
تهیه فیلم ومستند وکلیپ
موسیقی
صنایع دستی
شعر
نویسندگی وداستان نویسی
مقاله نویسی
مجری گری وسخنرانی
کمک های اولیه وهالل احمر
پژوهش ومطالعات فرهنگی
برگزاری اردو وبرنامه های فرهنگی
طراحی سایت واپلیکیشن

عالی

زیاد

متوسط

اصال

آری

خیر

تًضیحات

طراحی گرافیکی وصفحه ارایی
مهارت های کامپیوتر icdl
خوشنویسی
خبرنگاری
ورزشی
برگزاری اردوها ودوره های آموزشی فرهنگی

امور اجرایی برنامه های فرهنگی
گردشگری
سًابق فرهىگی :
وهاد فرهىگی

عىًان دقیق وهاد

مذت یا تاریخ فعالیت

سمت در فعالیت

عضویت درشورای اسالمی مدرسه
عضویت درهیات مذهبی
عضویت درکانون فرهنگی
عضویت دربسیج
عضویت درانجمن اسالمی
عضویت دراردوی جهادی
شرکت دراردوی راهیان نور
تالیف مقاله فرهنگی
کسب مقام یا تقدیر در مسابقات وجشنواره های قرآنی،فرهنگی،هنری وادبی

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 :

-1
-2
-3
-4
-5

پاسخگویی به شبهات اعتقادی ومذهبی
خانواده و ازدواج
تحصیلی
موفقیت و مهارت آموزی
رفتاری وشخصیتی

کدام یک از شبکه های اجتماعی را برای انعکاس فعالیت های فرهنگی دانشگاه مناسب تر می دانید ؟ (سایت،اینستاگرام و).....

کدام یک از نرم افزارهای ارتباط واطالع رسانی فعالیت های فرهنگی دانشگاه مناسب تر می دانید ؟(بله،سروش ،تلگرام و)...

چند ساعت در هفته را می توانید به فعالیت های فرهنگی دانشگاه اختصاص دهید در صورت امکان روز ها وساعت آن را ذکر نمایید؟

چنانچه والدین شما عالقمند به مشارکت وهمکای با مسئولین فرهنگی دانشگاه می باشند شماره تماس ایشان را اعالم نمایید.

خوشحال می شویم چنانچه پیرامون فعالیت های فرهنگی دانشگاه پیشنهاداتی دارید با ما در میان بگذارید:

