
 باسمه تعالی

 

 مدیریت امور فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سراب
 

 استعداد یابی فرهنگی دانشجویان
 

و در کادر تعیین شده در زیر جدول بنویسید. ) لطفا  بالف( لطفا از جدول زیر، مواردی را که توانایی بالایی در آن دارید انتخا

 مواردی را بنویسید که دارای توانایی بالایی در آنها هستید.(
 

 تواشیح خوانی -اذان 22 نقد فیلم 11 عکاسی 8 شعر )نو، کلاسیک( 1

 22 تئاتر و نمایش 11 نگارگری -تذهیب 9 نثر ادبی 2

تحقیقات، مطالعات و 

مقاله نویسی 

دینی،قرآنی، فرهنگی و 

 اجتماعی

2 
داستان، سفرنامه، 

 خاطره نویسی
 نشریات دانشجویی 22 کاریکاتور 11 تولید نرم افزار فرهنگی 11

 21 قرائت قرآن 18 وبلاگ نویسی 11 طنز نویسی )شعر، نثر( 2

برگزاری مراسم و 

سمینارهای فرهنگی و 

 اجتماعی

 12 نقاشی -طراحی 1
موسیقی)سنتی، آذری 

 و....(
 21 قرآن ظحف 19

دکلمه  -مجری گری

 قصه خوانی -خوانی

 21 تصویر برداری 12 خوشنویسی 1
نهج البلاغه و صحیفه 

 سجادیه
21 

گرافیک کامپیوتری و 

طراحی پوستر، صفحه 

آرایی نشریات 

 دانشجویی و....

 خبر نویسی 28 تفسیر و مفاهیم قرآن 21 فیلمسازی 12 صنایع دستی 1

 

1- 2- 3- 4- 

 

 خیر   ب( آیا تاکنون در جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزی در سطح کشوری و یا استانی شرکت کرده اید؟  بلی 

 در کدام رشته  و چه سالی؟....................         سوم    دوم   در صورت شرکت چه عناوینی کسب کرده اید؟  اول 

 خیر            ج( آیا در المپیاد علمی دانش آموزی جهانی بصورت انفرادی شرکت کرده اید؟    بلی 

 در کدام رشته  و چه سالی؟....................         سوم    دوم   در صورت شرکت چه عناوینی کسب کرده اید؟ اول 

 خیر            د( آیا در جشنواره خوارزمی شرکت کرده اید؟   بلی

 در کدام رشته  و چه سالی؟....................         سوم    دوم   در صورت شرکت چه عناوینی کسب کرده اید؟ اول 

 ه( علاقمند به فعالیت در کدامیک از تشکلها و یا کانونهای دانشجویی می باشید؟

انجمن های  - 2کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی -     2انجمن اسلامی دانشجویان-     2بسیج دانشجویی  -1

 علمی

 و( لطفا اطلاعات درخواستی زیر را جهت هماهنگی و ارتباط متقابل با حوزه مدیریت فرهنگی تکمیل نمایید:

.................................................... رشته تحصیلی: . ............................................................................. نام پدر: .........نام و نام خانوادگی:

حل سکونت: ........................................................................................................... آدرس م ...........................دانشجویی:.............شماره 

 ..............................شماره موبایل:.............................  شماره ثابت:................................. نام خوابگاه )در صورت سکونت(:........


