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 یا تبلیغات شرکت کرده اید؟یا ارشاد  آموزش و پرورش یا اوقاف،مذهبی آیا تا به حال در مسابقات مختلف قرآنی .1

 خیر       بلی              

  ؟در صورت شرکت چه رتبه ای کسب کرده اید -

 کشوری        استانی     شهری            

 شامل مسابقات قرآنی -

 تواشیح           نهج البالغه        احکام     تفسیر           مفاهیم       اذان     ترتیل     حفظ           قرائت            

 آیا در مسابقات هنری شرکت داشته اید؟ .2

  خیر    بلی       

 مسابقات هنری  شامل -

 هنرهای دستی       هنرهای نمایشی         هنرهای آوایی        هنرهای تجسمی             

 یا در مسابقات علمی شرکت داشته اید؟آ .3

 مسابقات آزمایشگاهی     المپیادها            

 هنری واجتماعی هستید؟ ،عالقمند به فعالیت در کدامیک از کانونهای فرهنگی مذهبی .4

هنرهای        هالل احمر    شعروادب   ایرانگردی    تئاتر     فیلم وعکس      ریحانه النبی     مهدویت   قرآن وعترت        

 نشاط آفرینان طبیعت          کتابخوانی   موسیقی     کارآفرینی    تجسمی

 کلها و فعالیتهایی از قبیل بسیج و انجمن و تشکیالت سیاسی  داشته اید؟اجتماعی وسیاسی  ازقبیل حضور در تش فعالیت هایآیا سوابق  .5

 خیر  بلی              

 آیا سوابق فعالیت مطبوعاتی داشته اید؟ .6

 خیر  بلی              

 در کدام زمینه ها؟ -

 صفحه آرایی و طراحی    گزارش نویسی   خبرنویسی    در فضای مجازی نویسندگی     روزنامه کاغذی    روزنامه دیواری             

 آیا سوابق علمی )حضور در گروهها و انجمن های علمی و المپیادهای علمی ( داشته اید؟ .7

 خیر  بلی       

 عالقمند به فعالیت در کدامیک ازقسمتهای فضای مجازی هستید؟ .8

 شبکه های مجازی   توسعه سایت و وبالگ    نشجوئیفتگوی داضور در تاالرهای مجازی گح      تولید نرم افزار     

 چه مهارتهایی را دارا هستید؟ .9

        تبلیغات   مجری گری     طراحی وفتوشاپ    کلیپ سازی    گرافیک   خبرنگاری   عکاسی   وبالگ نویسی      

  موشن گرافی  شنویسی خُ   خطاطی     قرائت قرآن     

 از کدامیک از پیام رسانهای فضای مجازی بیشتر استفاده می کنید؟ .10

  خارجی     داخلی 

تکمیل نموده و در  Http://smauni.ir/?page_id=1311را با کلیک لینک  ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان پرسشهای مربوط به  .11

  انتها کلید ارسال را کلیک نمائید.

 عاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاهم
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