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 تعالی بسمه
In the Name of God 

 

 ها و عالئق دانشجويان جديد الورودها، مهارتپايش و سنجش توانمندی

Studying and Assessing Abilities, Skills and Interests of Freshmen Students 

 
      دانشجوی گرامی:

 با سالم،  
ها و استعدادهای شما، طراحی و  صميمانه تبريک می گوييم؛ اين پرسشنامه به منظور شناسايی عالقمندی پذيرفته شدن شما را در اين دانشگاه 

های دانشجويان، امور دينی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و فوق برنامه  تنظيم شده است تا دانشگاه بتواند از اين طريق، متناسب با ساليق و توانايی
 ها، پاسخ دهيد.ی و اجرا كند. خواهشمنديم به دقت و صبوری به پرسشخود را با همكاری شما، برنامه ريز

Dear Student, 

Greetings, 

We cordially congratulate your admission at this university. This questionnaire aims to identify your interest 

and talents, and enable the university to plan and execute religious, cultural, social and other extracurricular 

activities with consideration of your interests, capabilities and cooperation. We kindly ask for your patience and 

precision in responding to the following questions. 

 ( بقيه صفحات سامانه آموزشی موجود است و صرفا نياز به انتقال دارد )اين قسمت احتماال در مشخصات عمومی

Personal details (this part is probably stated in other education webpages and it solely needs to be transferred) 

    ………………  Name of the university) ): نام دانشگاه

 ………………  (.Passport No) د ملی:ك     ………………  (Surname)نام خانوادگی:    ………………  (Given Name)نام: 

 ………………  Place of Birth))  :محل تولد    ……………… Date of Birth)) :تاریخ تولد

 ………………  (Program) مقطع تحصیلی    ………………  (Major) :گرایش   ……………… Field of Study)) رشته:دانشجوي 

  (Conditionally Admitted student)فراگیر      (Paid Program)  شبانه     (Free Program) ره روزانهدو

   (Far Distance/Virtual Student)مجازي 

  (Male)مرد       (Female)زن     (Gender)نسیت: ج    ………………  (Admission Semester):  نیمسال ورودي

  (Zoroastrian) زرتشتی     (Jewish) كلیمی     (Christian) مسیحی    (Muslim)مسلمان   ( Religion) :دین

 (Sect)  :مذهب    ………………  (Other) سایر

   (Married) متأهل   (Single) مجرد        (Marital Status): وضعیت تأهل

   (Unemployed –just student)( فقط دانشجو غیرشاغل )   (Occupation Status): وضعیت شغل

    ………………  (Company/Employer) در  Employed  )) غلاش

 ………………  City))شهر    ………………  Province))استان   Home Address)): محل سکونت 

    ……………… (Postal Address): آدرس پستی

 ………………  Home Phone No))دائم  ت نشماره تلفن محل سکو     ……………………………  (E-mail Address)آدرس الکترونیک: 

    ………………  (Cell Phone Number) شماره تلفن همراه 

 خير    ايد؟   بلی داشته  های علمی، فرهنگی و ورزشی ملی و بين المللی شركتو جشنواره   مسابقاتآيا تاكنون در المپيادها،  افتخارات:
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 عنوان المپياد، جشنواره، مسابقه:    ................................  تقديرنامه   سوم   دوم   ايد؟  اول ای شده موفق به كسب چه رتبه 

Awards. Have you ever participated in Olympiads, Competitions, National and International Scientific, 

Cultural, Sports Championships or Festivals:   Yes 󠄕       No 󠄕 

What ranking have you achieved?  First 󠄕    Second 󠄕   Third 󠄕   Appropriation Certificate   Title of Olympiad, 

Festival, Competition, etc …………………… 

 

    آيا در مدرسه يا محله فعاليت داشته ايد: سوابق: 

Experience: Have you ever participated in the following activities: 

 مدت حضور به سال و ماه:    فعال   عادي     خیر     بسیج :      بلی 

Basij:  Yes 󠄕     No 󠄕    Partly 󠄕     Active 󠄕    Duration:  Month … 󠄕Year … 󠄕 

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

Islamic Council or Student Institution:  Yes 󠄕    No 󠄕     Partly 󠄕     Active 󠄕    Duration:  Month … 󠄕Year … 
 

 خیر     بلی    آیا تمایل به همکاري با بسیج دانشجویی دانشگاه را دارید؟

Would you like to cooperate with the university student Basij?   Yes 󠄕     No 󠄕     

 

 (Capabilities, Skills, and Interests) :    عالئقها و ها ، مهارتتوانمندی 

 (Qur’anic and Religious)قرآنی و مذهبی:     
 

 زمينه و رشته

Background & 
Major 

 هامهارت

Skills 

 اید؟ای شدهآیا موفق به کسب رتبه 

Have you Achieved any 
grade/ranking: 

عالقمند به فراگيری و 
شرکت در کالس های فوق 

 برنامه آموزشي

Interested in learning 
and participating in 

extra curriculum 
programs 

عالقمند به همكاری 
 با دانشگاه

Interested in 
cooperation 

with the 
university 

 مؤذن

Muezzin 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 مداح و مرثیه خوان

Panegyrist 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 قاري قرآن

Quran Qari 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 قرائت ادعیه 

Prayer Reader 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تواشیح

Qur’anic Ve󠄕rse󠄕 chant󠄕s 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 حافظ كل قرآن

All Quran Hafiz 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 جزء قرآن  10حافظ تا 

10 Chapters of Quran 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 ام قرآنحافظ جزء سی 

)th30 .Chp(Quran Hafiz  

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تفسیر 

Interpretation 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 خوانیروان روخوانی و 

Reading with fluency/ 
fluent reading 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 Tajweed  تجوید

(Pronunciation Rules) 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
كانون قرآن دانشگاه دارید؟آیا تمایل به همکاري با   خیر     بلی  
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Would you like to cooperate with Quran Institute of The university? Yes       No   
هاي مذهبی دانشگاه هستید؟  آیا مایل به همکاري با هیأت   

Would you like to cooperate with religious groups? 

 خیر     بلی 

Yes       No   
هاي مسجد )حسینیه و نمازخانه( دانشگاه را دارید؟ها و برنامهآیا تمایل به همکاري در فعالیت   

Wo󠄕uld󠄕 yo󠄕u like󠄕 t󠄕o󠄕 co󠄕o󠄕pe󠄕rat󠄕e󠄕 wit󠄕h act󠄕ivit󠄕ie󠄕s and󠄕 pro󠄕grams o󠄕f t󠄕he󠄕 unive󠄕rsit󠄕y’s masque󠄕s ( praye󠄕r ro󠄕o󠄕m)? 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 

  Sports skills/proficiencies     های ورزشی:مهارت
 

 زمینه و رشته

Background/ 
Field 

 هامهارت

Skill Level 

 اید؟اي شدهآیا موفق به كسب رتبه

Have you ever achieved a 
ranking? 

عالقمند به فراگیري و 
شركت در كالس هاي 

 فوق برنامه آموزشی

Interested in 
learning and 

participating in 
extra-curricular 

programs 

عالقمند به همکاري با 

 دانشگاه

Interested in 
cooperation with 

the university 

 فوتبال

Football 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 والیبال

Volleyball 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 بسکتبال

Basketball 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 تنیس 

Tennis 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 دو و میدانی

Track & Field 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 هندبال

Handball 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 كشتی

Wrestling 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 رزمی 

Martial arts 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 شنا

Swimming 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 سایر: ..........

Other 

 تفننی  آماتوري ايحرفه  مربیگري

Coaching   professional  amateur 
hobby  

 خیر    سوم      دوم    رتبه اول 

First󠄕   Second󠄕  Third    No󠄕 

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   

 

    Computer and Language Skills      و زبان: های رایانهمهارت
 

 زمینه و رشته

Background/ Field 

 هامهارت

Proficiency 

عالقمند به فراگیري و شركت در كالس 
 آموزشیهاي فوق برنامه 

Interested in participating in 
extra curriculum programs 

عالقمند به همکاري با دانشگاه در 
 تدریس

Interested in cooperation 
with university to teach 

 ICDLهاي مهارت 

ICDL Skills 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 استفاده از اینترنت 

Using Internet 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
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 طراحی وب 

Web Design 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 افزارهاي طراحی مهارت در به كارگیري نرم

skills to utilize design software 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تسلط و آشنایی با زبان انگلیسی 

English Language 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 زبان عربی تسلط و آشنایی با  

Arabic Language 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تسلط و آشنایی با زبان اسپانیولی 

Spanish Language  

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تسلط و آشنایی با زبان فرانسه 

French Language  

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تسلط و آشنایی با زبان آلمانی 

German Language  

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تسلط و آشنایی با زبان روسی 

Russian Language  

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 سایر: .......................

Other:  …  

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 

  Art and Literatureهای هنری و ادبی:     میزان مهارت
 

 زمینه و رشته

Background & Field 

 هامهارت

Skills 

عالقمند به فراگیري و شركت در 
 كالس هاي فوق برنامه آموزشی

Interested in learning and 
participating in extra 
curriculum programs 

همکاري با دانشگاه در عالقمند به 
 تدریس

Interested in cooperation 
with university to teach 

 برداريعکاسی و فیلم 

Film making and Photography 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 هنرهاي تجسمی

Visual Arts 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 موسیقی

Music 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 صنایع دستی و هنرهاي سنتی 

Crafts and Traditional Arts 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 بازیگري تئاتر و سینما 

Theater and Cinema Acting 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 كارگردانی 

Directing 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 تهیه فیلم مستند و داستانی 

Life Story and documentary production 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 كاریکاتور 

caricature 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 شعر

Poetry 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 داستان نویسی 

Story writing 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 طنز نویسی 

Comic writing 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 مقاله نویسی

Essay writing 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 مجري گري

Presenting 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 طراحی و دكوراسیون

Interior Design 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 گریم

Make up 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
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 سایر: .......................

Other 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 آیا تمایل به همكاری با کانون های فرهنگي، ادبي و هنری دانشگاه دارید؟ 

Are your interested to cooperate with cultural, literature, and art departments of the university? 

 خیر     بلی 

Yes       No   
 

 (Social and Charity)     های اجتماعی و امور خیریه: مهارت
 

 زمینه و رشته

Background & Field 

 هامهارت

Skills 

فراگیري و شركت در عالقمند به 
 كالس هاي فوق برنامه آموزشی

Interested in learning and 
participating in extra 
curriculum programs 

عالقمند به همکاري با دانشگاه در 
 تدریس

Interested in cooperation 
with university to teach 

 هاي اولیهآشنایی با روشهاي  امدادرسانی و كمک 

First Aids 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 آشنایی با روشهاي مقابله با فجایع و بالیاي طبیعی

Dealing with natural disasters 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 آشنایی با روشهاي اطفاء حریق 

Fire Extinguishing 

 كم    متوسط    زیاد 

A lot󠄕  Average󠄕 A little  

 خیر     بلی 

Yes       No   

 خیر     بلی 

Yes       No   
 دانشگاه دارید؟ را آیا تمایل به همكاری با کانون هالل احمر  

Are interested in cooperation with Red Crescent? 

 خیر     بلی 

Yes       No   
 دانشگاه دارید؟ اجتماعی، امور خیریه و صندوقهاي قرض الحسنه را آیا تمایل به همكاری با کانون های 

Are you interested in cooperation with social institutes, charities, and Saving boxes? 

 خیر     بلی 

Yes       No   
 بهزیستی               كمیته امداد             محیط زیست              ها و نهادهاي امدادي همکاري داشتید؟    هالل احمر آیا با سازمان

Have you ever cooperated with aid organizations and institutes? 
Red Crescent      Environment    Aid Committee    Welfare  

 

 Life Skills :     های زندگیمهارت
 

 از نظر شما براي گذران اوقات فراغت كدام گزینه اولویت دارد؟

Prioritize the following activities as you spend your free time doing them? 

 انتخاب كنیدنمره را  5تا  1با توجه به درجه اهمیت اعداد 

According to the priority, choose one of the 
numbers 1 to 5 

 رفتن به سینما، تئاتر، موزه، تماشاخانه 

Going to the Cinema, Theater, Museum, 
1 2 3 4 5 

 هاي طبیعی و تاریخی داخل و بیرون شهر محل تحصیل ، محیطرفتن به پارک 

Park, Natural and Historical Places inside and outside the city where you study 
1 2 3 4 5 

 سفر گروهی شهرهاي دیگر و بازدید از اماكن طبیعی و تاریخی 

Going on tours of other cities and Visiting Natural and Historical Places 
1 2 3 4 5 

 انجام تمرینات ورزشی و مسابقات ورزشی 

Working out and taking part in competitions 
1 2 3 4 5 

 تماشاي مسابقات ورزشی

Watching Sports Competitions 
1 2 3 4 5 

 پیمایی گروهیروي و كوهگردش و پیاده 

Sightseeing, Walking and Mountain Claiming in a Group 
1 2 3 4 5 

 فرهنگی و آموزشیشركت در كالس هاي فوق برنامه 

Taking Part in Educational and Cultural Extra-Curricular Programs 
1 2 3 4 5 

 شركت در سخنرانی و همایش ها

Taking Part in Lectures and Conferences 
1 2 3 4 5 

 شركت در اردو هاي فرهنگی 

Taking Part in Cultural Camping 
1 2 3 4 5 

 

 آیا برقراري رابطه اجتماعی براي شما آسان است؟    

Can you communicate and socialize conveniently ? 

 تا حدودي  خیر     بلی 

Yes      No      to some extent  

 ها و دوستان براي شما آسان است؟خوابگاهیآیا زندگی در جمع هم 

Can you live with your dorm mates and friends conveniently?  

 تا حدودي  خیر     بلی 

Yes      No      to some extent  

 آیا پیش از پذیرش در دانشگاه، تجربه زندگی جمعی )دور از خانواده به مدت زیاد( را داشتید.

Have you experienced living in a group ( far away from the family) for too long? 
 خیر     بلی 

Yes       No   
  هاي زندگی را دارید؟آیا تمایل به شركت در كالس مهارت 

Are󠄕 yo󠄕u int󠄕e󠄕re󠄕st󠄕e󠄕d󠄕 in t󠄕aking part󠄕 in t󠄕he󠄕 life󠄕 skills’ class?    
 خیر     بلی 

Yes       No   
 


