یا رفیق و رقیب
" فرم ثبت نام فعالین فرهنگی واحد خوابگاه "
* تاریخ تولد / / :
* نام و نام خانوادگی ......................... :
* رتبه قبولی در دانشگاه ................:
* محل تولد .....................................:
* شماره دانشجویی .......................:
* مقطع و رشته تحصیلی .....................:
* وضعیت تاهل .......................... :
* سابقه شغلی ................................. :
* سابقه جبهه ( شاهد ) .................. :
* تحصیالت حوزوی ........................ :
* آدرس ................................................................................................. :
* شماره اتاق خوابگاه ................... :
* شماره همراه .................... :

* تلفن منزل ( تماس ضروری).........................:

* پست الکترونیکی ........................:

سوابق علمی :
سابقه علمی

تعداد

موضوعات

محل انتشار  /رتبه دریافتی

سوابق فرهنگی و هنری :
موضوع
تالوت /حفظ قرآن

شعر
مقاله نویسی
داستان نویسی
فیلمنامه و نمایشنامه نویسی

تئاتر و هنرهای نمایشی

نقادی
نقاشی  /طراحی
خطاطی
نشریه
موسیقی
سایر موارد

سطح آشنایی

عالقه مند به همکاری /تدریس

ساعتهای پیشنهادی برای همکاری

سوابق ورزشی :
رشته ورزشی

سطح تخصص

سطح آشنایی

تعداد مدال

معلومات علمی :
 چه نرم افزارهایی را می شناسید یا به آنها تسلط دارید؟ با چه زبانهای خارجی آشنایید یا تسلط دارید؟ -در صورتیکه دوره خاص آموزشی  ،مهارتی  ،هنری یا فنی را گذرانده اید  ،ذکر بفرمایید.

 -آیا مایل به برگزاری کالسهای آمادگی کنکور ( کارشناسی /ارشد/دکتری ) هستید؟ کدام درس ؟

-سایر سوابق فرهنگی  ،هنری  ،ورزشی  ،سیاسی و اجتماعی خود را ذکر بفرمایید.

-در صورتیکه توانمندی ها و مهارت های خاص دیگری دارید  ،لطفا قید بفرمایید.

 -سابقه آشنایی شما با مراکز فرهنگی چه میزان است ؟ ( نام مرکز را قید بفرمایید )

* نظرسنجی :
 جای چه برنامه هایی را در دانشگاه خالی میبینید و یا اولویت برنامه های فرهنگی خوابگاه از نظر شما چه باید باشد؟ -در صورت عالقه مندی به همکاری در امور علمی – فرهنگی  ،نوع همکاری خود را اعالم فرمایید.

 -لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص امور علمی – فرهنگی در خوابگاه و دانشگاه مرقوم فرمایید.

