
 ثسوِ سؼبلی

 پرسشنامه دانشجویان جذیذالورود

 داًشجَی گساهی:

شوب ٍ ثب سالم ٍ سجسیک ثِ هٌبسجز دریسفشِ شدى شوب دز ایي داًشگبُ، ثِ هٌظَز شٌبسبیی سَاًوٌدی ّب، اسشؼدادّب ٍ ثْسُ هٌدی اش سَاًبیی ّبی 

دیٌی، فسٌّگی، اجشوبػی، ٌّسی ٍ فَق ثسًبهِ ایي دسسشٌبهِ سٌظین ٍ دز اخشیبز شوب ثسًبهِ زیصی هشٌبست ثب ػالیك داًشجَیبى داًشگبُ دز اهَز 

لساز گسفشِ اسز. خَاّشوٌد اسز ثِ دسسش ّب دبسخ دلیك دادُ شَد. الشم ثِ ذکس اسز دز صَزر ػدم سکویل کبهل فسم، ثجز ًبم شوب ًبلص 

 خَاّد ثَد.

 مشخصات عمومیالف(

        ................. زششِ سحصیلی: سبزیخ سَلد: ......./....../.............   ًبم ددز: ............................... ..............................ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: ...........

 .........................................شوبزُ سوبس:    ...................... @.............................آدزس الکشسًٍیک:  ...............................همطغ سحصیلی:

 ................................آدزس هحل سکًَز: .............................................................................................................

             هاتوانمنذیب(   

 ذکس ًوبیید(ػٌَاى ٍ همبم کست کسدُ زا آیب سب کٌَى دز الوذیبدّب، هسبثمبر ٍ جشٌَازُ ّبی ػلوی ٍ فسٌّگی شسکز داششِ اید؟) (1

 

 ذکس ًوبیید. اید گرزاًدُدز ثسیج ّبیی زا کِ ٍ دٍزُ آیب سبثمِ حضَز دز ثسیج داششِ اید؟ ٍضؼیز فؼبلیز ٍ هدر حضَز خَد  (2

 

ی ٍ هرّجی خَد زا ًَششِ ٍ ّوچٌیي دز صَزر شسکز دز هسبثمبر هسسجط آًسا ذکس ًوبیید.)هَذى، هداح ٍ هسثیِ ّبی لسآًهْبزر (3

 (، سسٍدخَاى، لبزی لسآى، لسائز ادػیِ، سَاشیح، حبفظ لسآى

 

                    ّب، هْدٍیز، ّیئزّبی ًْبد زّجسی شبهل)کبًَى لسآى ٍ ػشسر، ًوبش ٍ هٌبسجزکبًَىوکبزی ثب آیب سوبیل ثِ ّ (4

 ذکس ًوبیید.ًبم ٍ هیصاى ّوکبزی زا  زا دازید؟ حضسر ػلی اکجس ع(

 

 

، هجوغ داًشجَیبى دیسٍ خط  ّبی فسٌّگی ٍ ٌّسی شبهل)ثسیج داًشجَییکبًَىٍ ّبی داًشجَیی سشکلآیب سوبیل ثِ ّوکبزی ثب  (5

ن ٍ ػکس، ادثی، غسة شٌبسی، سئبسس، حجبة ٍ ػفبف، کبًَى ٌّسّبی سجسوی، فیل ،، سشکل جبهؼِ اسالهی داًشجَیبىاهبم)زُ(

 .؟ ًبم ٍ هیصاى ّوکبزی زا ذکس ًوبییددازید آسیت شٌبسی اجشوبػی، ایثبز(

 

 

 

 



اًجوي ّبی ػلوی داًشجَیی شبهل)ثسگصازی ًوبیشگبُ، اثشکبز ٍ اخشساع، فؼبلیز دز اًجوي هسسجط ثب زششِ  آیب سوبیل ثِ ّوکبزی ثب (6

 ى ّوکبزی زا ذکس ًوبیید.سحصیلی ٍ..( ّسشید. هیصا

 

 پ( میسان مهارتهای هنری و ادبی خود در رشته های زیر را با توجه به کار عملی و آموزشی مشخص کنیذ.

 لطفا با دقت پاسخ دهیذ.

 

آیب ػاللوٌد ثِ شسکز دز  هیصاى آشٌبیی هْبزسْب

 کالس ٍ دٍزُ ّسشید؟

دز صَزر آشٌبیی ػاللوٌد ثِ 

 ّسشید ثب اهَز فسٌّگی ّوکبزی

 خیس ثلی خیس ثلی کن هشَسط شیبد ػٌَاى فؼبلیز

        ػکبسی ٍ فیلوجسدازی

        ٌّسّبی سجسوی

        صٌبیغ دسشی

        سئبسس

        هَسیمی

        سْیِ فیلن ٍ هسشٌد

        کبزیکبسَز

        شؼس

        داسشبى ًَیسی

        طٌصًَیسی

        ًشسیِ

        هجسی گسی

طساحی گسافیکی ٍ صفحِ 

 آزایی)فشَشبح/ ایٌدیصایي(

       

        آفیس

        طساحی ٍثالگ /سبیز

        سبخز کلیخ

        ّبی اٍلیِکوک

        ًوبیشگبُ

        ایٌشسًز

        زٍشًبهِ دیَازی

        دژٍّش ٍ هطبلؼبر فسٌّگی

 

 الْیثب آزشٍی سَفیك 

 اهَز فسٌّگی ٍ فَق ثسًبهِ داًشگبُ ایالم


