
 فرم اطالعات داًشجَ

جسیرُ کیش –پردیس بیي الولل داًشگاُ صٌعتی شریف 

گزایص:رضتِ تحػیلی: ارشد کارشٌاسی       همطغ تحػیلی:

ٍرٍدی ًیوسال  اٍل   دٍم  تَسط وارضٌاس پذیزش تىویل هی ضَد( لسوتضوارُ داًطجَیی )ایي 

:تاریخ تَلذ:ضٌاسٌاهِغذٍر هحل :ضوارُ ضٌاسٌاهِخاًَادگی:ًام 

هجزد       هتاّل  : تاّل:هحل تَلذًام پذر:ًام:

جٌسیت:      هزد  سىضوارُ گذرًاهِ:ًام خاًَادگی التیي:

وذ هلی:وذ پستی:ًام التیي:

:emailآدرس بزرسی سَابك تحػیلی ًَع پذیزش:  وٌىَر سزاسزی 

دفتزچِ آهادُ بِ خذهت             دختز   هؼافیت دائن                       وارت پایاى خذهت   تزخیع ضذُ ٍضؼیت ًظام ٍ ظیفِ:  هؼافیت تحػیلی 

شهر / کشَر هعدل کلًام هَسسِ آهَزشی تاریخ فارغ التحصیلیتحصیلی رشتِهقطع تحصیلی

وارداًی

وارضٌاسی

ًطاًی هحل تحػیل:

تلفي هحل اشتغالشغل هیساى تحصیالت سيًام ٍ ًام خاًَادگیًسبت

پذر

هادر

ّوسز

فزسًذ

آضٌایاى ًشدیه 

)جْت تواس ضزٍری(

تلفيًشاًیًام ٍ ًام خاًَادگی

ًشاًی هحل سکًَت دائن:

تلفي بزای تواس اضطزاری:تلفي ّوزاُ:تلفي:

ایٌجاًب هتؼْذ ّستن تواهی اطالػات فَق واهالً غحیح است.

ًاهِ ّای آهَسضی، داًطجَیی، اًضباطی ٍ هالی پزدیس وِ لیٌه ّای آى در بخص سیز آهذُ است. درخَاست ثبت ًام ایٌجاًب با هطالؼِ، آگاّی ٍ لبَل تواهی همزرات، آییي    

در ایي ٍاحذ آهَسضی را دارم.

         هَافك ّستن آییي ًاهِ وارضٌاسی ارضذ

         هَافك ّستن آییي ًاهِ هزوش سباى

  هَافك ّستن  ًیوسال آخز  )فالذ هذرن وارضٌاسی(        تؼْذ فزاغت اس تحػیل داًطجَیاى

 .(تىویل ضذُ خَد را ارائِ ًوایٌذ فزم هؼذل ایي گزٍُ اس هتماضیاى السم است در سهاى پذیزش ٍ ثبت ًام)

   )ِهَافك ّستن     تؼْذ ارائِ اغل هذرن وارضٌاسی ٍ وارداًی )بزای داًطجَیاى وارضٌاسی ًاپیَست

.(ایي تؼْذ هخػَظ هتماضیاًی است وِ در سهاى پذیزش ٍ ثبت ًام، هذرن وارضٌاسی آًْا غادر ًطذُ است)

 هَافك ّستن         ، فزٌّگی ٍ اًضباطیًاهِ داًطجَیی آییي

         هَافك ّستن آییي ًاهِ هالی

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَ :    اهضاء داًشجَ :

http://www.kish.ac.ir/
http://kish.ac.ir/IPPWebV1C041/TemplateFileFolder/9-6-2014/OriginalFolder/797678de-00cb-4fd0-9935-6febb5b2d226_peyvast1.pdf


 ييدانشجو هينامه محاسبه شهر نيیآچکیده 

 

 هياست که در جدول شهر ریمتغ هيثابت و شهر هيدانشجو شامل دو بخش شهر مسالیهر ن هيشهرشهريه:  -1

سال میشروع ن يخ رسميه ثابت از تاريشهر. گردد ياعالم م سيتوسط پرد مسال بر اساس مصوباتینهر 

یه نیمسالها کل رد.یگ يت تعلق نمبه ثايمسال تابستان شهریگردد. به ن يدانشجو محسوب م يبه عنوان بده

شهريه متغیر بر اساس دروس انتخابي  )حتي مرخصي( به جز تابستان مشمول شهريه ثابت مي گردند.

محاسبه مي گردد و حذف نیمسال يا درس پس از موعد ترمیم و ثبت نام با تاخیر مشمول پرداخت شهريه 

 متغیر است.

تخفیفها: با هدف حمايت از تحصیل دانشجويان، طیف متنوعي از تخفیفها به دانشجويان اعطا مي گردد.  -2

تخفیفهای عمده شامل تخفیف ممتازی، کیشوندی، ورود از کنکور سراسری، فرزند هیات علمي و جانبازان 

شويق دانشجويان جهت تو ايثارگران است که جزيیات نحوه اعطا در آيین نامه مربوطه ذکر شده است. 

 ممتاز صرفا تخفیف ممتازی عالوه بر ساير تخفیفات تعلق گرفته اعطا مي شود.

بورس تحصیلي: جهت حمايت از تحصیل دانشجويان مستعد، پرديس به شرح آيین نامه مربوطه طیف  -3

ن اوسیعي از بورسها )معافیت کلي يا جزيي از پرداخت شهريه( را در مقاطع مختلف تحصیلي به دانشجوي

 واجد شرايط اعطا مي نمايد.

جرايم: از آنجا که بیشتر دانشجويان پرديس با اقدام به موقع به پیشبرد اهداف پرديس کمک مي نمايند  -4

و جهت جلوگیری از آسیب ديدن آنها و با هدف برقراری انضباط مالي و آموزشي، برای دانشجوياني که به 

در نظر گرفته شده است. بديهي است مربوطه ین نامه تعهدات خود پايبند نیستند جرايمي به شرح آي

 دانشجوياني که تاخیر در انجام تعهدات نداشته باشند مشمول جريمه نمي شوند.

صراف از تحصیل به هر دلیل، پرداخت شهريه ثابت نیمسال بعد ندر صورت انتقال به دانشگاه ديگر يا ا -5

 الزامي است.

ت ه ثابيها، شهر يه بدهیعالوه بر پرداخت کل يستيدانشجو بانامه خروج از کشور  يافت معرفيجهت در -6

 يکه توسط دانشجو پرداخت ممسال بعد یه ثابت نياست شهر يهيد. بديز پرداخت نمایمسال بعد را نین

 .ديگردخواهد  يتلق یو یبه عنوان بستانکارگردد 

جزيیات نحوه محاسبه شهريه، تخفیفها، جرايم و ساير امور شهريه ای دانشجويان در آيین نامه مربوطه به تفضیل 

  و اين چکیده صرفا جهت آشنايي دانشجويان گرامي تهیه گرديده است. استبیان شده 



  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  دالیلی  به  که  شدگانی پذیرفتهبراي آندسته از و معدل نمونه فرم مدرك کارشناسی 

 1397سال  رشد ناپیوستهدرآزمون ورودي دوره هاي کارشناسی ا باشند نمی)  لیسانس( کارشناسی

 2فرم معدل  

موسسه آموزش عالی / دانشگاه  :   به  

موسسه آموزش عالی / دانشگاه :  از   

  تاریخ در      برادر /رساند خواهر می  اطالع  به  بدینوسیله
زش عالی آمو  موسسه  این از                                  درمقطع       رشته در

 .باشد می                                        معدل کل لیسانسو خواهدشد /  است  شده  فارغ التحصیل 

اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید شوراي عالی انقالب فرهنگی، یا وزارت علوم،   ذکر است  به  الزمضمناً            
  آموزش  موسسه  آن  اطالع  فقط براي  فرم  اینده و فناوري و یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بو تحقیقات و

 .د باش می  دیگري  ارزش  و فاقد هرگونه  است  صادر گردیده  عالی

 عالی  آموزش  موسسه  امورآموزشی  امضاء ومهر مسوول  محل

عالی به این سازمان معرفی شده، همان معدل التحصیل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش اي که به عنوان فارغ شده معدل پذیرفته  : استثناء
. فراغت از تحصیل وي درج گردد

فـرد مدرك فراغـت از تحصـیل     که  شدگانی  از پذیرفته  دسته  آن  التحصیلی  فارغ  محل  عالی  آموزش  موسسات و دانشگاههاـ 1  :مهم هاي  تذکر
که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیـل فـرم     شدگانی  از پذیرفته  دسته  آنبراي  -2. دداست این فرم نیز تکمیل گرباشد الزم  فاقد معدل میمذکور 

 31/6/97  تـاریخ  تاحداکثر و   شناخته شدهآخر  سال  دانشجوياین آزمون، ) 24/3/97لغایت  12/3/97مورخ (انتخاب رشته هاي تحصیلی اینترنتی 
التحصـیل و یـا    شدگانی که فارغ ـ پذیرفته3. دفترچه شماره یک را تکمیل و ارائه نمایند 40صفحه  فرم مندرج در  است الزم د،نشو می  التحصیل فارغ

باشـد الزم اسـت مـدرك     باشند و مدرك آنان نیز فاقد معدل می می) از مقطع کاردانی به کارشناسی(دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته 
دفترچـه   40فرم منـدرج در صـفحه   کارشناسی ناپیوسته ضمیمه این برگه و یا دانشجویان سال آخر  فراغت از تحصیل دوره کاردانی خود را نیز به

 بایسـت مـدرك   مـی  1/1/97التحصـیالن قبـل از تـاریخ    فـارغ   -4. و آنها را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند را ضمیمه نموده راهنماي ثبت نام 
انـد، الزم اسـت اصـل مـدرك      نام در این آزمون فارغ التحصـیل بـوده   آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت -5. التحصیلی خود را ارائه نمایند فارغ

 دوم سـال  فراغت از تحصیل را به همراه سایر مدارك ثبت نامی به موسسه محل قبولی در زمان ثبت نام اولیه و یا حداکثر تا قبل از شروع نیمسـال 
چنانچه مغایرتی بـین معـدل پذیرفتـه     -6. بدیهی است در غیراینصورت از ادامه تحصیل آنان نیز جلوگیري خواهد شد. تحصیلی جاري ارائه نمایند

ـ ) ناپیوسته و یا مدارك داوطلبيـا معدل مندرج در این فرم، یا فرم معدل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته (شده  ه و معدل ارائه شده ب
نـام بـه این سازمان که در اطالعات پذیرفته شدگان موسسه محل قبولی نیز درج شده است، وجود داشته باشد، از پذیرفته شده بطور موقـت ثبـت  

.عمل خواهد آمد تا وضعیت وي بررسی شود

  

   کارشناسی پیوسته           
 کارشناسی ناپیوسته           

بسمه تعالی 
:تاریخ   
: شماره   

   صحیح     اعشار 
      



جزیره کیش –بخشی از ضوابط و مقررات انضباطی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف 

دریافتت  ( www.msrt.irسایت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ) را از  یطانضبادانشجو موظف است مفاد آیین نامه  .1

عمل نماید.نموده، آن را مطالعه و به مفاد آن 

دانشجویان زن و مرد الزم است در کالسهای درس در ردیف های جداگانه بنشیند. در سایر محیط ها به ویژه محل هتای   .2

پر ازدحام نیز الزم است از اختالط با یکدیگر پرهیز نمایند.

استفاده نمایند.دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه، کارگاه و .... حتی المقدور در نوبت های جداگانه  .3

دانشجویان زن و مرد الزم است در گروه های مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل پتروهه هتا، طراحتی و کارهتای      .4

عملی و .... بپردازند.

روابط میان دانشجویان با اساتید و کارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخالق اسالمی باشد. .5

ی باید از پوشش اسالمی استفاده کرده و از آرایتش، زیتورآالت و پوشتیدن لباستهای نامناستی پرهیتز       دانشجویان خانم م .6

دانشجویان مرد نیز می باید از پوشش ساده استفاده کرده و از لباسها و آرایش متو ختارا از عترا جامعته پرهیتز       نمایند.

نمایند.

مقررات کشوری و بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فن انجام هرگونه فعالیت جمعی می باید مطابق با ضوابط دینی،  .7

درخصوص فعالیت های جمعی که نیازمند اخذ مجوز می باشد، می باید مجوز مکتتو  از مراجتذ  ی حتال  آوری باشد.

قبالً تهیه شده باشد.

یان دیگتر،  جعل امضاء ، مخدوش نمودن مدارک و اسناد دانشتگاهی، هتتح حرمتت، ایجتاد ضتر  و جتر  بته )دانشتجو         .8

ایجاد اد اختالل و بی نظمی یا وقفه در امور جاری پردیس، استعمال، خرید یا فروش مواد مخدر، جکارمندان یا اساتید(، ای

ت مقررات و ضوابط استتفاده از  ضررو زیان به اموال یا اشخاص پردیس )اعم از دانشجویان، کارمندان و اساتید(، عدم رعای

عدم تخلیه به موقذ خوابگاه دانشجویی جتزو تخلفتات دانشتجویی مح تو  شتده و کمیتته       یا گاه های دانشجویی و خواب

انضباطی دانشجویی پردیس در مورد دانشجوی خاطی تصمیم گیری و حدور رای خواهد نمود. 

در ) ستکونت در خوابگتاه  و  مرکز ستالمت و  فرهنگیامور دانشجو در هنگام ثبت نام متعهد به تکمیل فرم های مربوط به  .9

( و تحویل آنها به امور دانشجویی می باشد.صورت نیاز به استفاده از خوابگاه

http://www.msrt.ir/
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دانشجوي گرامي 
ي  کلیه سالمتبه منظور بررسي توسط دفتر مشاوره و سالمت،  هاي گذشته، همانند سالحاضر يپرسشنامه داريم.گرامي مي ،حضور شما را در دانشگاه، مهد علم و انديشه

بودن رمانهمحدرماني  روانشناسان،مشاوران، پزشکان و کادراي هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري طراحي شده است. براساس تعهدات حرفهدانشجويان دانشگاه
شور و نیز توسط هاي کدانشجويان دانشگاه روانيسالمت به منظور تعیین وضعیت کلي  مشاوره و سالمتتوسط دفتر  صرفاً هاپرسشنامه گردد ورعايت مي کاملطورها بهپاسخ
خواهشمند  ،طرحد. با توجه به اهمیت اهداف نگیردانشجويان مورد استفاده قرار ميجسماني  رواني  ريزي اقدامات ارتقاء بهداشتبرنامه برايهر دانشگاه  درمان و بهداشتمرکز 

یش کمک بگیريد. پیشاپو درمان مرکز بهداشت توانید از همکاران االت ميؤس هرگونه ابهام در وجود در صورت پاسخ دهید. همه آنها را العه و به دقتاست سئواالت زير را مط
ات ايمیل خود را در قسمت مشخصاگر مايل هستید از نتايج طرح آگاه شويد لطفا شماره تلفن و  د.شونظر شما دانشجوي عزيز سپاسگزاري مي و دقتصادقانه از همکاري 

 عمومي بنويسید.
مي و روحي يا سارت هاي جستوجه داشته باشید در صورتي که بر اساس کتمان در پاسخگويي به سئواالت، نقص و خللي در فرايند معاينه ايجاد شود به نوعي که منجر به خ

 نخواهد داشت. معنوي در آينده گردد، پزشک معاينه کننده هیچ گونه مسئولیتي بر عهده

امضاء

مشخصات عمومي دانشجو 

نام و نام خانوادگي -2نام دانشگاه:-1

رشته تحصیلي پذيرفته شده: -4نام دانشکده: -3

مؤنث-2مذکر-1جنسیت:  -6سن )به سال(: ................--5

متأهل-2مجرد-1وضعیت تأهل: -9ايمیل: -8 شماره تلفن همراه: -7

ساير -3شبانه/ نوبت دوم-2روزانه-1  نوع پذيرش در دانشگاه  -11

(PhDدکتراي تخصصي) -5دکتراي حرفه اي -4کارشناسي ارشد -3کارشناسي -2فوق ديپلم -1 :مقطع تحصیلي پذيرفته شده در دانشگاه -11

ساير -4ايثارگران -3شهدا -2مناطق -1نوع سهمیه پذيرفته شده: -12

در خانه اي اجاره اي به تنهايي -5در خانه اجاره اي با دوستان -3در خوابگاه -2با خانواده-1 پیش بیني مي کنید طي تحصیل در کجا سکونت داريد؟ -13

ویژه دانشجویان ورودي مقطع کارشناسی:
کاردانش -5فني حرفه اي -4انساني    -3تجربي-2رياضي -1دبیرستاني: رشته  -14

زيان هاي خارجي -5هنر -4انساني علوم-3تجربي علوم-2و فني علوم رياضي -1در کدام گروه آزمايشي شرکت کرده بوديد؟  -15

)ذکر مقطع تحصیلي :..............................(بلي -2خیر -1درخشان را داريد؟ آيا سابقه تحصیل در مدارس استعدادهاي  -16

)نام المپیاد و کشور برگزار کننده:.................(بلي -2خیر-1آيا سابقه کسب مقام در المپیادهاي علمي،ورزشي و فرهنگي و بین المللي را داريد؟  -17

خیر -2بلي -1ه در آن پذيرفته شده ايد همان رشته ي مورد عالقه ي شماست؟  آيا رشته اي ک -18

بدون بیمه -5بانک، شهرداري و غیره -4نیروهاي مسلح -3تأمین اجتماعي -2خدمات درماني -1داراي دفترچه بیمه :  -19

 شماره پرونده

شماره دانشجویي

تاریخ تشکیل پرونده

  دفتر مشاوره و سالمت

ا

مشاوره دانشجویی مراكز   

هاي سراسر كشوردانشگاه

 وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
 سازمان امور دانشجويان

طرح كارنامه سالمت جسم دانشجويان ورودي جديد

6971-79در سال تحصيلي 
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.گرددمي موارد زیر توسط دانشجو تکمیل 

: سبک زندگي و وضعیت سالمت 1

عادات سالمت فردي-1-1

در طول يک هفته، چند روز حداقل به مدت سي دقیقه فعالیت بدني داريد؟)ورزش متوسط شامل پیاده روي سريع، شنا کردن يا دوچرخه سواري(-1

 يک يا دو روز -ب   اصال ندارم  -الف

تمام روزهاي هفته -دسه يا چهار روز -ج

هنگام انجام ورزش سنگینن) دويدن( دچار کدام يک از مشکالت زير مي شويد؟ -2

سرگیجه  -بدرد قفسه سینه  -الف

هیچکدام  -دسرفه  -ج

چندبارمسواک مي زنید؟در طول هفته  -3

 دو بار  -بيک بار  -الف

اصالً مسواک نمي زنم  -دسه بار  -ج

آيا قبل از غذاخوردن يا میوه دست هاي خود را مي شويید؟ -4

شستن دست را ضروري نمي دانم  -ج   گاهي اوقات فرامش مي کنم  -ب  همیشه دست هايم را مي شويم  -الف

شما جزو کدام دسته از افراد زير هستید؟ -5

کم حوصله  -ب خونسرد -الف

عصبي مزاج  -دکم رو و خجالتي  -ج

الگوي خواب شما چگونه است؟ -6

کم حوصله  -ب   کم خواب  -الف

برنامه منظم خواب  -دنداشتن برنامه منظم خواب و بیداري  -ج

زير در مورد سیگار کشیدن در رابطه با شما صدق مي کند؟ ) يک بارمصرف قلیان معادل کشیدن ده نخ سیگار است( کدام يک از گزينه هاي -7

بیش از ده نخ درهفته  -جکمتر از ده نخ در هفته  -باصالً مصرف نمي کنم  -الف

در طول روز معموالً چند ساعت با کامپیوتر کار مي کنید؟ -8

بیش از چهار ساعت -جدوتا چهار ساعت  -ب کمتر از دو ساعت -الف

عادات غذایي: -1-2

چند روز در هفته صبحانه، ناهار و شام کامل مي خوريد؟ -9

 يک يا دو روز  -باصالً نمي خورم  -الف

تمام روزهاي هفته  -د سه يا چهار روز  -ج

گرم است( 151متوسط حدود میزان مصرف روزانه میوه شما چقدر است؟ ) يک سیب  -11

يک بار در هفته  -ب اصالً میوه نمي خورم  –الف 

تمام روزهاي هفته  -ددو يا سه بار در هفته  -ج

 از غالت حجیم شده ) پفک، ذرت و گندم بو داده ( چندبار در طول هفته استفاده مي کنید؟ -12

 يک بار در هفته -ب اصالً مصرف نمي کنم  -الف

 تمام روزهاي هفته  -د دو يا سه بار در هفته  -ج

 در طول هفته چندبار از نوشابه هاي گازدار شیرين و آب میوه هاي صنعتي استفاده مي کنید؟ -13

تمام روزهاي هفته  –ج    يک يا دو روز در هفته  -ب به ندرت  -الف
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جايگاهي دارد؟سیب زمیني سرخ کرده و چیپس در رژيم غذايي شما چه  -14

يک بار در هفته -باصالً مصرف نمي کنم  -الف

تمام روزهاي هفته  -ددو يا سه بار در هفته  -ج

آيا روزانه شیر يا ماست ) به میزان دو لیوان( مصرف کنیم ؟ -15

يک بار در هفته -باصالً مصرف نمي کنم  -الف

تمام روزهاي هفته  -ددو يا سه بار در هفته  -ج

سابقه پزشکي فرد -1-3

داشته ايد؟ کدام يک از مشکالت زير را تاکنون -16

 احساس خستگي بیش از حد -کم خوني تأيید شده  -آکنه ) جوش پوستي(-

عفونت مکرر دستگاه تنفسي -      سرفه آزار دهنده  -کمر درد  -

 سردرد دوره اي -عفونت هاي اداري  -فشار خون باال  -

اختالل کارکرد تیروئید  -     باال بودن چربي خون  -             بیماري قند  -

عمل جراحي  -   تزريق خون  -بستري در بیمارستان به علت آسیب ديدگي  -

چه نوع دارويي را بدون تجويز پزشک مصرف مي کنید؟ -17

 مسکن هاي ساده  -ب  اصالً مصرف نمي کنم  -الف

بدون تجويز هر دارويي مصرف مي کنم  -د  ويتامین و مکمل  -ج

سابقه پزشکي خانواده -1-4

کدام يک از موارد زير در خانواده ي درجه يک ) پدر، مادر، خواهرو برادر( شماا وجود دارد؟ -18

 بیماري قند  -جسکته قلبي زير پنجاه سال  -بفشار خون باال  -الف

مصرف دخانیات )سیگار، پیپ، قلیان(  -و    انواع سرطان  -ه باال بودن چربي هاي خون  -د

سال در خانواده درجه يک ) پدر، مادر، خواهر، برادر( شما وجود دارد کدام يک از گزينه هاي زير صدق مي کند؟ 11در صورتي که سابقه مصرف سیگار بیش از  -19

بیشتر از يک پاکت در روز -ج   يک پاکت در روز  -ب کمتر از نصف پاکت در روز  -الف
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 موارد زیر توسط کارشناسان یا پزشکان مرکز بهداشت تکمیل گردد.
 

 : معاينات جسماني2

 اندازه گیري قد، وزن و فشار خون -2-1

 قد :......................... -21

 وزن :....................... -21

 رشناس پرستاري اندازه گیري شود(فشارخون ) توسط کا -22

 

 اندازه گیري قدرت بینايي  -2-2

 

 وضعیت بینايي چشم راست چگونه است ؟ -23

 رو کمت 11/8-ج        11/9 -ب   11/11 -الف

 وضعیت بینايي چشم چپ چگونه است ؟ -23 -24

 و کمتر 11/8-ج        11/9 -ب   11/11 -الف

   

  

 معاينه دهان و دندان -2-3

 

 وضعیت بهداشت  دهان کدام گزينه است؟ -25

 بد  -ج   متوسط  -ب  خوب  -الف

 وضعیت بهداشت  لثه  کدام گزينه است؟ -26

 بیماري لثه )پیوره( -ج   التهاب لثه  -ب طبیعي  -الف

 تعداد دندان هاي پوسیده کدام گزينه است؟ -27

 بیشتر از چهار دندان  -د           سه تا چهار دندان  -ج يک يا دو دندان  -ب  صفر  -الف

 تعداد دندان هاي پرشده کدام گزينه است؟  -28

 بیشتر از چهار دندان  -د           سه تا چهار دندان  -ج يک يا دو دندان  -ب  صفر  -الف
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دانشجوي گرامي 

به منظور بررسي توسط دفتر مشاوره و سالمت،  هاي گذشته، همانند سالحاضر يپرسشنامه داريم.گرامي مي ،حضور شما را در دانشگاه، مهد علم و انديشه

ان روانشناسان،مشاوران، پزشکاي براساس تعهدات حرفههاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري طراحي شده است. دانشجويان دانشگاه کلیه سالمت

المت سبه منظور تعیین وضعیت کلي  مشاوره و سالمتتوسط دفتر  صرفاً هاپرسشنامه گردد ورعايت مي کاملطورها بهپاسخبودن محرمانهدرماني  و کادر

مورد  دانشجويانجسماني  رواني  ريزي اقدامات ارتقاء بهداشتبرنامه برايهر دانشگاه  ودرمان بهداشتهاي کشور و نیز توسط مرکز دانشجويان دانشگاه رواني

هرگونه  وجود در صورت پاسخ دهید. همه آنها را ، خواهشمند است سئواالت زير را مطالعه و به دقتطرحد. با توجه به اهمیت اهداف نگیراستفاده قرار مي

 د.شونظر شما دانشجوي عزيز سپاسگزاري مي و دقتصادقانه کمک بگیريد. پیشاپیش از همکاري و درمان کز بهداشت مرتوانید از همکاران االت ميؤس ابهام در

 اگر مايل هستید از نتايج طرح آگاه شويد لطفا شماره تلفن و ايمیل خود را در قسمت مشخصات عمومي بنويسید.

 مشخصات عمومی دانشجو 

نام و نام خانوادگی -3نام دانشکده: -2نام دانشگاه:-1

مؤنث-2مذکر-1جنسیت:  -6رشته تحصیلی پذیرفته شده: -5شماره دانشجویی: -4

متأهل-2مجرد-1وضعیت تأهل: -9شماره تلفن همراه: -8ایمیل: -7

................سن )به سال(: -11سایر -3شبانه/ نوبت دوم-2روزانه-1  نوع پذیرش در دانشگاه  -11

(PhDدکترای تخصصی) -5دکترای حرفه ای -4کارشناسی ارشد -3کارشناسی -2کاردانی -1 :مقطع تحصیلی پذیرفته شده در دانشگاه -12

سایر -4استعدادهای درخشان -3شاهد و ایثارگر -2آزاد -1نوع سهمیه پذیرفته شده: -13

در خانه اجاره ای با دوستان -4در خوابگاه خودگردان -3در خوابگاه دولتی -2با خانواده-1سکونت دوره دانشجویی محل  -14

سایر-6در خانه ای اجاره ای به تنهایی -5

ویژه دانشجویان ورودي مقطع کارشناسی:
کاردانش -5فنی حرفه ای -4   انسانی -3تجربی-2ریاضی -1رشته دبیرستانی:  -15

زیان های خارجی -5هنر -4انسانی علوم-3تجربی علوم-2و فنی ریاضیعلوم  -1 در کنکور سراسری در کدام گروه آزمایشی شرکت کرده بودید؟ -16

)ذکر مقطع تحصیلی :..............................(بلی -2خیر -1آیا سابقه تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان را دارید؟  -17

)نام المپیاد و کشور برگزار کننده:.................(بلی -2خیر-1آیا سابقه کسب مقام در المپیادهای علمی،ورزشی و فرهنگی و بین المللی را دارید؟  -18

خیر -2بلی -1اید همان رشته ی مورد عالقه ی شماست؟  آیا رشته ای که در آن پذیرفته شده  -19

دستورالعمل پاسخ دهی  
پرسشنامه ي حاضر در برگیرنده ي تعدادي عبارت است که افراد از آن ها براي توصیف نگرش ها، احساسات و رفتار خود استفاده می کنند. در این پرسشنامه، پاسخ صحیح و غلط وجود 

ندارد. براي هر عبارت، پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه توصیف کننده ي نگرش ها، احساسات و رفتار شماست. براي آگاهی از میزان موافقت و مخالفت شما با هریک از عبارت 
اعدادي از 1 تا 6 منظور شده است. لطفًا پاسخ هاي خود را با کشیدن عالمت دایره دور عدد مورد نظر مشخص کنید. 

کامالً مخالفم            مخالفم        مخالفمتا حدی                تا حدی موافقم                      موافقم            کاماًل موافقم        

به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم نظر خود را درباره ي عبارت  سئوال کردن در حضور دیگران برایم مشکل است  مشخص کنید. شما می توانید بسته به میزان موفقیت تان، یکی از ""
اعداد 1 تا 6 را انتخاب کنید : عدد 1 براي کامًال مخالفم، عدد 2 براي مخالفم، عدد 3 براي تا حدي مخالفم ، عدد 4 براي تا حدي موافقم، عدد 5 براي موافقم و عدد 6 براي کامًال  موافقم. 
بدیهی است هرچه عدد از 1 به سمت 6 نزدیک تر می شود، از میزان مخالفت شما کاسته شده و بر میزان موافقت شما افزوده می شود. در ضمن برخی از سئوال ها به صورت منفی نوشته 

شده است به هنگام پاسخ گویی به آن ها دقت الزم را داشته باشید. 

  دفتر مشاوره و سالمت

ا

مشاوره دانشجویي مراكز   

هاي سراسر كشوردانشگاه

ورياوزارت علوم، تحقيقات و فن  
 سازمان امور دانشجويان



2 

بخش یکم

مشخص  6تا  1داد خواهشمند است عبارات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به احساس فعلی، میزان موافقت یا مخالفت خود را با کشیدن دایره دور یکی از اع

 کنید.

عبارت
کامالً 
موافقم

......................................
کامالً 
مخالفم

654321در یک ماه  گذشته، زندگی ام پر شور و شوق بوده است. .1
654321 بعضی افراد در زندگی بی هدف و سرگردان هستند، اما من جزء آن ها نیستم..2
654321ام خشنود بوده ام.در یک ماه گذشته، از زندگی  .3
654321احساس می کنم دستاورد مهمی برای عرضه به جامعه دارم.  .4
654321 در یک ماه گذشته، احساس آرامش و آسودگی داشته ام. .5
654321 زندگی ام را به خوبی اداره می کنم. .6
654321در یک ماه گذشته زندگی ام سرشار از شادی بوده است. .7
654321 در کل از زندگی ام راضی هستم. .8
654321در یک ماه گذشته سر حال و با حوصله بوده ام. .9

654321فکر می کنم فعالیت هایم نتایج ارزشمندی برای دیگران دربردارد. .11
654321 در یک ماه گذشته، خوشحال و ذوق زده بوده ام. .11
654321هستند. دوستی های من پایدار .12

بخش دوم

مشخص کنید در ضمن توجه داشته باشید که برای  6تا  1خواهشمند است عبارات زیر را با دقت بخوانید و میزان موافقت و مخالفت خود را با کشیدن دایره دور یکی از اعداد 

 گذشته ی خود را مدنظر داشته باشید.یک ماه  بخش صرفاً نگرش ها، احساسات و رفتاراین پاسخ دهی به عبارت های 

عبارت
کامالً 
موافقم

......................................
کامالً 
مخالفم

654321. احساس ارزشمندی می کنم     از یک ماه گذشته تا به امروز ، .1
654321.احساس می کنم مضطربم      ،از یک ماه گذشته تا به امروز .2
654321به دلیل ترس از آلودگی، به دفعات اقدام به شستشو و نظافت می کنم.     :گذشته تا به امروز از یک ماه.3
654321 دستپاچه شدن در حضور دیگران باعث می شود تا از صحبت با دیگران بپرهیزم.   ،از یک ماه گذشته تا به امروز.4
654321      ناخواسته چندین بار از خواب بیدار می شوم.شب ها    ،از یک ماه گذشته تا به امروز.5
654321  به آینده ی تحصیلی ام امیدوارم.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .6
654321 اغلب بی دلیل دلشوره دارم.         ،از یک ماه گذشته تا به امروز .7
654321  اندازه وقتم را صرف شستشو می کنم. بیش از   ،از یک ماه گذشته تا به امروز.8
654321از صحبت در حضور جمع پرهیز می کنم.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .9

654321      به راحتی خوابم می برد.   ،از یک ماه گذشته تا به امروز .11
654321  است.زندگیم برایم بی ارزش    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .11
654321  .در مورد چیزی که واقعاً مهم نیست بیش از حد نگرانم   ،از یک ماه گذشته تا به امروز .12
654321      ،  پس از بستن شیر آب و گاز و قفل کردن در، دوباره آن ها راچک می کنماز یک ماه گذشته تا به امروز .13
654321       نگرانم مبادا مجبور به ارائه کنفرانس شوم.    ،امروز از یک ماه گذشته تا به .14
، چندین شب، دو سه ساعت زودتر از موعد بیدار شده ام و دیگر خوابم از یک ماه گذشته تا به امروز .15

 نبرده است.    

654321

654321هیچ چیزی باعث خوشحالی من نمی شود.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .16
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بخش دومادامه جدول 

654321 همیشه نگرانم    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .17

654321.به نظر دیگران من آدم وسواسی هستم    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .18
654321از صحبت کردن با افراد صاحب قدرت و مقام اجتناب می کنم    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .19
654321بدون دلیل در حین خواب وحشت زده می شوم.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .21
654321 احساس نا امیدی می کنم.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .21
نوعی احساس ترس دارم، گویی واقعه ای هولناک در شرف وقوع     ،از یک ماه گذشته تا به امروز .22

است.
654321

654321از ریخت و پاش و سرسری گرفتن دیگران ناراحت می شوم.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .23
654321نگرانم که مبادا در حضور دیگران از من انتقاد شود.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .24
654321 خوابم نامنظم است.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .25
654321احساس غمگینی می کنم.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .26
654321احساس بی قراری می کنم گویی مدام در حرکت باشم.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .27
654321نم.کبرای این که کارها را درست انجام بدهم، مجبورم خیلی کند کار    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .28
654321از انجام هرکاری در حضور غریبه ها اجتناب می کنم.     ،از یک ماه گذشته تا به امروز .29
654321خواب هایی می بینم که مرا آشفته می کند.    ،از یک ماه گذشته تا به امروز .31

 بخش سوم

مشخص کنید 6تا  1موافقت و مخالفت خود را با کشیدن دایره دور یکی از اعداد خواهشمند است عبارات زیر را با دقت بخوانید و میزان  

عبارت
کامالً 
موافقم

......................................
کامالً 
مخالفم

654321تکالیف درسی را با بی حوصلگی و کسالت انجام می دهم. .1
654321در جلسه ی امتحان تپش قلبم باالست. .2
654321 جو خانواده ی ما آرام است. .3
654321دوست دارم همه کارهایم را بدون عیب و نقص انجام دهم. .4
654321 فکر می کنم آدم منزوی و گوشه گیری هستم. .5
654321 تالش می کنم مذهب را در تمام وجوه زندگی ام وارد کنم. .6
654321در مواجه با مشکالت می توانم چندین راه حل پیدا کنم. معموالً .7
654321در مواقع اضطراری، فردی را دارم که زود به کمک  من بشتابد. .8
654321 احساس پوچی می کنم. .9

654321 انگیزه ای برای مطالعه ندارم. .11
654321به پیامدهای شکست در امتحان فکر می کن. .11
654321 خانواده ای گرم و صمیمی دارم. .12
654321وقتی کاری را شروع می کنم تا اتمام آن احساس راحتی نمی کنم. .13
654321 به آینده ی زندگی خود امیدوارم. .14
654321ی بر اعتقادات مذهبی است.نپایه و زندگی من مبت .15
654321می توانم از عهده ی مشکالتم برآیم. .16
654321 کسی را دارم که به راحتی بتوانم شادی ها و غم هایم را با او در میان بگذارم..17
654321 همه مرا طرد کرده اند. .18
654321مطالعه کمتر از قبل برایم لذت بخش است. .19
654321 فکر کردن به تکالیف درسی و پروژه ها بیش از سایر دانشجویان نگرانم می کند..21
654321اعضای خانواده ما سعی در حل مشکالت یکدیگر دارند. .21
654321برای خودم معیارها و استاندارهای باالیی در نظر می گیرم.  .22



 

4 

 

 1 2 3 4 5 6 دالیل زیادی وجود دارد که به خاطر آن ها زندگی کنم. .23
 1 2 3 4 5 6 پاسخ می دهد.مذهب به بسیاری از پرسش هایم درباره ی معنای زندگی  .24
 1 2 3 4 5 6 اطمینان دارم که می توانم به خوبی از پس اتفاقات غیرمنتظره برآیم. .25
 1 2 3 4 5 6 افرادی را می شناسم که در رویارویی با مشکالت زندگی از آن ها کمک فکری بگیرم. .26
 1 2 3 4 5 6 حتی با سعی و تالش هم نمی توانم وضعیتم را بهبود بخشم. .27
 1 2 3 4 5 6 انجام تکالیف درسی از عهده ی من خارج است. .28
 1 2 3 4 5 6 نگرانم که نتوانم انتظارات اساتیدم را برآورده سازم. .29
 1 2 3 4 5 6 اعضای خانواده ی ما می توانند در مورد مسائل خانواده به راحتی اظهار نظر کنند. .31
 1 2 3 4 5 6 تأیید دیگران را به دست آورم.احساس می کنم بایستی از هر حیث درست عمل کنم تا  .31
 1 2 3 4 5 6 زندگی ارزشمندی دارم. .32
 1 2 3 4 5 6 دوست دارم درباره مذهب بیشتر بدانم. .33
 1 2 3 4 5 6 به پشتوانه ی توانایی هایم، می توانم به هنگام سختی ها آرامش خود را حفظ کنم. .34
 1 2 3 4 5 6 پشتیبانی ام کند.در موقعیت های دشوار، شخصی را دارم که  .35
 1 2 3 4 5 6 معموالً احساس تنهایی و بی پناهی می کنم. .36
 1 2 3 4 5 6 در حین مطاللعه، مدام حواسم پرت می شود. .37
 1 2 3 4 5 6 می ترسم عملکرد تحصیلی ام با انتظارات والدینم فاصله ی زیادی داشته باشد. .38
 1 2 3 4 5 6 در خانواده ی ما ایرادگیری زیاد است. .39
 1 2 3 4 5 6 احساس می کنم هرکاری را باید به بهترین نحو انجام دهم. .41
 1 2 3 4 5 6 فکر می نم اوضاع زندگی ام روز به روز بهتر می شود. .41
 1 2 3 4 5 6 برایم مهم است که بخش از وقتم را صرف تأمل و تفکر در مورد مذهب بکنم. .42
 1 2 3 4 5 6 عهده ی مشکالت برآیم.به تجربه دریافته ام که می توانم از  .43
 1 2 3 4 5 6 کسی را دارم که واقعا قدر مرا بداند. .44
 1 2 3 4 5 6 حال و حوصله ی انجام فعالیت های معمولی را ندارم. .45
 1 2 3 4 5 6 مضطربم نتوانم به خوبی همکالسانم تکالیف درسی را انجام دهم. .46
 1 2 3 4 5 6 شود.در خانواده ی ما حریم خصوصی اعضا رعایت می  .47
 1 2 3 4 5 6 همیشه نگران این موضوع هستم که دیگران چگونه در مورد من قضاوت می کنند. .48
 1 2 3 4 5 6 در مصیبت ها و مشکالت، عبادت به من آرامش می بخشد. .49
 1 2 3 4 5 6 باور دارم که می توانم به اهدافم دست پیدا کنم. .51
 1 2 3 4 5 6 مشکالت اقتصادی، بتوانم بر روی کمک آن ها حساب کنم.اشخاصی هستند که به هنگام بروز  .51

 

 

 لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.  خواهشمند است نظرها و پیشنهادهای خود را درباره ی سئوال های این پرسشنامه مطرح نمایید.
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 رامیبا تشکر از مشارکت و همکاری صمیمانه شما دانشجوی گ

 

 



بسمه تعالی

آیین نامه خوابگاه( 1)پیوست شماره  

 مقطع کارشناسی       کارشناسی ارشد    دانشجوی رشته     اینجانب

متقاضی اسکان در           شهرستان  ساکن   شماره دانشجویی  با دکتری    

را اجیه ضوابط وشرایط اسکان دانشجوئی به شرح ذیل را کلتعهد می نمایم  ،تحت نظارت دانشگاه می باشم خوابگاه

نمایم.

شماره تماس پدر:     شماره تماس: 

: )ترجیحا اقوام درجه یک(جهت مواقع ضروری شماره تماس

موضوع تعهد:

 دختران         پسران       خوابگاه اسکان وبهره برداری از

.توسط تعهد پذیر ...................................اتاق شماره ........واحد ...بلوک .........................  

مبلغ قرارداد – 1ماده 

.....ریال می باشد................................ جمعاً        نیمسالیک دونیمسال        لغ کل قرار داد برای مب

در تاریخ:    مبلغ  قسط دوم:   

در تاریخ:    قسط سوم:    مبلغ

  تبصره-

عالوه بر پرداخت هزینه مدت  خوابگاهاز  انصرافدر صورت  وقطعی بوده  خوابگاهمبلغ پرداختی اجاره 
 درصد از هزینه مدت زمان باقی مانده به عنوان جریمه درنظر گرفته می شود.03سکونت،

 مدت تعهد -2ماده 

.می باشد  یک نیمسال        دو نیمسال        به مدت  ازتاریخ ..................................مدت تعهد 

 .کامل و دقیق مطالعه فرمایید طوربه را آمده است 3 و2قوانین خوابگاه که در صفحات 

در تاریخ:                    قسط چهارم:     مبلغ                      در تاریخ:  قسط اول:     مبلغ    
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 �عا�ی���ه
 دانشجویان جدید الورود و عالئق هامهارت ،هاتوانمنديایش و سنجش پ

 
 

 دانشجوي گرامی:
 ،با سالم

شریف      در را شما   قبولی  صنعتی  شگاه  شنامه    ؛ می گوییم صمیمانه تبریک جزیره کیش  –پردیس بین الملل دان س سایی      ربه منظواین پر شنا
امور  ،هاي دانشجویان و تواناییالیق س متناسب با  ي شما، طراحی و تنظیم شده است تا دانشگاه بتواند از این طریق،     استعدادها  ها وعالقمندي

شما،  خود را  هنري و فوق برنامه ،اجتماعی ،فرهنگی ،دینی شمند برنامه ریزي و اجرا کند. با همکاري  صبوري   دقت با یمخواه سش به و  ها پر
 .هیدپاسخ د

 

 این قسمت احتماال در بقیه صفحات سامانه آموزشی موجود است و صرفا نیاز به انتقال دارد) ( مشخصات عمومی
  .....................محل تولد: .....................تاریخ تولد:   ...................د ملی: ک .......................نام خانوادگی:  .........................:  نام

 ........................  گرایش: ........................      رشته: دانشجوي
    مرد        نیمسال ورودي:  ...................................                        جنسیت:      زن 

                      .............................  :مذهب سایر............          زرتشتی  کلیمی    یتمسیح   اسالم :دین
  متأهل  مجرد       وضعیت تأهل: 
 ......................... :در         غل اش  )فقط دانشجوغیر شاغل ( وضعیت شغل:

  ..............................................................................................آدرس پستی: شهر ............................ محل سکونت: استان .........................
  ................................................................. :دائم تنشماره تلفن محل سکو......................................        : (E-mail)آدرس الکترونیک 
 ...................................... شماره تلفن همراه:

 

 ( این قسمت احتماال در بقیه صفحات سامانه آموزشی موجود است و صرفا نیاز به انتقال دارد)   مشخصات ایثارگري
 همسر جانباز       فرزند جانباز     جانباز  فرزند شهید               همسر شهید         خانواده شهید

 رزمنده  همسر آزاده  فرزند آزاده  آزاده 
 

  



 

 خیر   اید؟   بلی داشته شرکت ملی و بین المللی و ورزشی فرهنگیهاي علمی، و جشنواره مسابقات ،آیا تاکنون در المپیادها :افتخارات
 :    ................................ ..مسابقه و. ،جشنواره ،عنوان المپیاد  تقدیرنامه   سوم   دوم   اول   اید؟اي شدهموفق به کسب چه رتبه

 

 در مدرسه یا محله فعالیت داشته اید:آیا سوابق: 
 مدت حضور به سال و ماه:  فعال   عادي       خیر  لی :      ب بسیج

 مدت حضور به سال و ماه:  فعال   عادي   خیر  انجمن اسالمی یا سازمان دانش آموزي:  بلی 
 

ا بسیج دانشجویی دانشگاه را دارم.همکاري بتمایل به   خیر  بلی  

 سایر    آموزش    روابط عمومی    اموردانشجویی    کتابخانه    مرکز زبان متقاضی کار دانشجویی هستم.
 خیر  بلی  تمایل به مشارکت در اجراي مراسم، همایش هاو... در دانشگاه را دارم.

 

 و عالئق: هامهارت ،ها توانمندي

 قرآنی و مذهبی .1

 اید؟اي شدهآیا موفق به کسب رتبه هامهارت زمینه و رشته
عالقمند به فراگیري و شرکت در 

 کالس هاي فوق برنامه آموزشی

عالقمند به همکاري با 

 دانشگاه

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  کم    متوسط    زیاد  مؤذن 
 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  کم    متوسط    زیاد  مداح و مرثیه خوان 

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  کم    متوسط    زیاد   قاري قرآن
 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  کم    متوسط    زیاد  قرائت ادعیه 

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  کم    متوسط    زیاد  تواشیح 
 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  کم    متوسط    زیاد  حافظ کل قرآن 

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  کم    متوسط    زیاد  تجوید
 خیر     بلی  آیا تمایل به همکاري با کانون قرآن دانشگاه دارید؟

هاي مذهبی دانشگاه هستید؟  آیا مایل به همکاري با هیأت  خیر     بلی  
هاي مسجد (حسینیه و نمازخانه) دانشگاه را دارید؟ها و برنامهآیا تمایل به همکاري در فعالیت  خیر     بلی  

 هاي ورزشی:مهارت .2

 اید؟اي شدهآیا موفق به کسب رتبه هامهارت زمینه و رشته
عالقمند به فراگیري و شرکت در 

 کالس هاي فوق برنامه آموزشی

عالقمند به همکاري با 

 دانشگاه

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  تفننی  آماتوري ايحرفه مربیگري فوتبال
 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  تفننی  آماتوري ايحرفه مربیگري والیبال

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  تفننی  آماتوري ايحرفه مربیگري بسکتبال
 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  تفننی  آماتوري ايحرفه مربیگري تنیس

 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  تفننی  آماتوري ايحرفه مربیگري دو و میدانی
 خیر     بلی  خیر     بلی  خیر    سوم      دوم    رتبه اول  تفننی  آماتوري ايحرفه مربیگري سایر: ..........
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 :و زبان هاي رایانهمهارت .3
 يعالقمند به فراگیري و شرکت در کالس ها هامهارت زمینه و رشته 

 فوق برنامه آموزشی
عالقمند به همکاري با دانشگاه 

 در تدریس
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  ICDLهاي مهارت

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد   وبطراحی 
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  افزارهاي طراحینرممهارت در به کارگیري 

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  تسلط و آشنایی با زبان انگلیسی
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  تسلط و آشنایی با زبان عربی

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  با زبان اسپانیولیتسلط و آشنایی 
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  تسلط و آشنایی با زبان فرانسه
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  تسلط و آشنایی با زبان آلمانی

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  با زبان روسیتسلط و آشنایی 
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  سایر: .......................

 

 :هاي هنري و ادبیمیزان مهارت .4
عالقمند به فراگیري و شرکت در کالس  هامهارت زمینه و رشته 

 آموزشیهاي فوق برنامه 

عالقمند به همکاري با دانشگاه 

 در تدریس

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  برداريعکاسی و فیلم
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد   هنرهاي تجسمی

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد   موسیقی
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  بازیگري تئاتر و سینما

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  تهیه فیلم مستند و داستانی
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  کاریکاتور

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  شعر
 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  مجري گري

 خیر     بلی  خیر     بلی  کم    متوسط    زیاد  سایر: .......................
 خیر     بلی  آیا تمایل به همکاري با کانون هاي فرهنگی، ادبی و هنري دانشگاه دارید؟

 

 :هاي زندگیمهارت .5
اعداد از با توجه به درجه اهمیت یکی ( از نظر شما براي گذران اوقات فراغت کدام گزینه اولویت دارد؟

 نمره را انتخاب کنید) 5تا  1

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تماشاخانه ،موزه ،تئاتر ،رفتن به سینما
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ هاي طبیعی و تاریخی داخل و بیرون شهر محل تحصیلمحیط ،رفتن به پارك

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ سفر گروهی شهرهاي دیگر و بازدید از اماکن طبیعی و تاریخی
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ انجام تمرینات ورزشی و مسابقات ورزشی

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تماشاي مسابقات ورزشی
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ روي گردش و پیاده

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ فوق برنامه فرهنگی و آموزشیشرکت در کالس هاي 
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شرکت در سخنرانی و همایش ها

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شرکت در اردو هاي فرهنگی
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 دالیل انتخاب پردیس به ترتیب اهمیت : .6
4................................................................ . 1. ................................................................ 

5................................................................ . 2. ................................................................ 

6..................................................... ............ 3. ................................................................ 

 
 چه طریقی براي اولین بار با این پردیس آشنا شده اید؟ از .7

 
 تلگرام وب سایت پردیس  جستجو در اینترنت 
اینستاگرام  معرفی دوستان و آشنایان  دانشجویان سابق 
روزنامه  دفترچه کنکور   دانشگاه قبلی –مدرسه 
 سایرموارد  استند فرودگاه  تراکت و بروشور 

 
 از چه طریقی درباره مقاطع و رشته هاي تحصیلی اطالعات تکمیلی کسب نموده اید؟ .8
 وب سایت پردیس  دفترچه کنکور  تماس تلفنی  مراجعه حضوري پیش از ثبت نام 
 سایر موارد    

 
 هزینه هاي دانشگاه و اقامت، اطالعات تکمیلی کسب نموده اید؟ ازچه طریقی درباره  .9
 وب سایت پردیس  دفترچه کنکور  تماس تلفنی  مراجعه حضوري پیش از ثبت نام 
 سایر موارد    

 

 اید؟ ریقی درباره امکانات دانشگاه از قبیل خوابگاه، رستوران، امکانات آموزشی و ... اطالعات تکمیلی کسب نمودهطازچه  .10
 وب سایت پردیس  دفترچه کنکور  تماس تلفنی  مراجعه حضوري پیش از ثبت نام 
 سایر موارد    

 

 نظر و پیشنهاد شما جهت بهبود اطالع رسانی درباره پذیرش و امکانات دانشگاه چیست؟ .11

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 میزان رضایت شما از فرآیند ثبت نام تا چه حدي است؟ .12
 وب سایت پردیس  دفترچه کنکور  تماس تلفنی  مراجعه حضوري پیش از ثبت نام 
 سایر موارد    

 
 ............................... و تاریخ امضاء
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