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 نام و نام خانوادگی:                                       شماره تماس:

 استان و شهر محل زندگی:                              دین:                              مذهب:

تا سلام خدمت دوستای عزیز،لازمه خدمتتون عرض کنم که این فرم توسط دوستای دانشجوی شما تو ستاد استقبال طراحی شده 

و در اختیار هیچ مسئولی قرار نمیگیرهبتونیم بیشتر باهم آشنا بشیم و بتونیم به همدیگه تو کارامون کمک کنیم   

 آموزشی

ی کشور)مدرسه ای و دانشگاهی( چیست؟آموزش سطح کیفی مراکزنظر شما در مورد -1  

 الف(ضعیف                ب(متوسط                   ج(خوب                      د(عالی

آیا تا کنون نسبت به راهکارهای موجود جهت حل مشکلات آموزشی کشور اندیشیده اید؟-2  

د(بیشتر اوقات      ج(گاهی اوقات                   ب(به ندرت           الف(هرگز            

میزان شناخت شما در مورد سطح علمی و امکاناتی دانشگاه در رشته تحصیلیتان چه مقدار است؟-3  

د(خیلی زیاد            ج(زیاد                        ب(متوسط                      الف(کم       

الف(بله              ب(خیر          مقاطع بالاتر را دارید؟آیا قصد ادامه تحصیل در -4  

:در صورت امکان دلیل آن را بیان کنید  

 فرهنگی

نظر شما در مورد وضعیت فرهنگی کنونی کشور چیست؟-1  

د(عالی        توسط                  ج(خوب               ب(م         الف(ضعیف       

؟تا کنون نسبت به راهکارهای موجود جهت حل مشکلات و معضلات فرهنگی جامعه اندیشیده اید آیا-2  

د(بیشتر اوقات      ج(گاهی اوقات                    الف(هرگز               ب(به ندرت      

کرده اید؟ات فرهنگی موجود در جامعه اقدام تا کنون در راستای حل مشکلآیا -3  

د(در حد توان        متوسط             ج(         ب(کم                         الف(هرگز       

چیست؟ علمینظر شما در مورد ارتباط فعالیت فرهنگی و فعالیت -4  

                                         ب(فرهنگ در اولویت است                                                  هستند                        الف(مکمل هم 

د(دو مقوله ی بی ربط نسبت به هم هستند                           ج(علم برای من مهمتر است                               

لازم و کافی میدانید؟در جهت حل مشکلات اجتمائی آیا نظرات دین را -5  

د(دین باید در بطن جامعه جاری شود           زیاد               ج(    گز             ب(تاحدودی          الف(هر  
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 مطالعاتی

نظر شما در مورد پایین بودن سرانه مطالعه کشور چیست؟-1  

                      ج(دردناک بوده و باید در راستای حل آن چاره جویی کرد     ست ولی نمیتوان کاری کرد ک امهم نیست      ب(اسفناالف(

شما چقدر است؟مطالعه  سرانه-2  

د(زیاد                  کم                            ج(متوسط        ر                       ب(الف(صف  

الف(بله           ب(خیر   کنید؟ نیز مطالعه می را کتاب های دیگریدرسی مطالعات علاوه بر آیا -3  

گان مورد علاقه تان را ذکر اشتن مطالعه فارغ از تحصیل،زمینه مطالعاتی شما چیست؟در صورت امکان نویسنددر صورت د-4

.کنید  

 

 علاقه مندی ها

علاقه ای به چنین فعالیت هایی دارید؟یی فارغ از تحصیل داشته یا تا کنون فعالیت ها-1  

ب( تا کنون فعالیتی نداشته ولی مایل به فعالیت هستم               الف(تا کنون فعالیتی نداشته و علاقه مند به فعالیت نیز نیستم 

          نیز علاقمند به فعالیت هستم          د(مخالف این گونه کارها بوده و آن را بیهوده میدانمج(سابقا فعالیت داشته و اکنون 

.به سوال قبلی،اگر فعالیت خاصی داشته اید توضیح دهید با توجه-2  

 

الف(بله   ب(خیر  در دانشگاه هستید؟ )طراحی،کلیپ سازی و ....( آیا مایل به شرکت در کلاس های فوق برنامه-3   

 

 به نظر شما

در این مورد چیست؟د دارد،نظر شما امروزه جدال هایی بر سر این که در کارهای مختلف تقوا مهم تر است یا تخصص وجو  

 

 راموش کردیم،ممنون میشیم که در چند جملهاحساس میکنید که چیزی بوده و ما ف ظری در مورد سوالای بالا دارید یااگر ن

ذاشتید و به سوالامون جواب دادیدبرامون بنویسید.ممنون از این که وقت گ  

 

 

 

 


