شماره:
تاریخ:

عضویت در انجمنهای علمی دانشجویی
مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی ........................................... :شمااه لیمی .................................... :هشمگراگشا .................................... :.
شمممممااه دانشممممم.و ی .....................................:رممممما .وهود ............... :وا:ممممم .گ.هانممممم ............. : .شمممممااه اممممما :
 ............................................ا ایل....................................................................... :
فعالیتهای علمی -پژوهشی

 -1-1آ ا اکنون ده فعالیتهای عیای لانن .ناا شگا  ،کنفشانس ا هاا  .بر عنوان هیئت بشگزاهکنن .ششکت داشگرا .؟
 -2-1آ ا اکنون ده کنفشانسهای داخیی ا خاهجی لقالر عیای اهائر ناود ا .؟
 -3-1آ ا اکنون ده لسابقات ا جشنواه ها اب.اع ا اخگشاعی اهائر ناود ا .؟
 -4-1آ ا اکنون ده لسابقات و ا الاپیادهای عیای لوفق بر کسب لقام ا افگخاها ی بود ا .؟
 -5-1آ ا اکنون ده گشو ا شکل عیای عضو ت داشگر ا .؟ (ده صوهت نیاز ،وضیحات الزم ها با ذکش شااه روا .ده پشت صفحر ذکش کنی).

مهارتهای رایانهای
 -سیط شاا ده ریسگم عالل و نشم افزاههای عاولی لانن office .ده چر  .:ارت؟ کم

ز اد

لگورط

ز اد و داهن .ل.هک

 سیط شاا ده نشم افزاههای خصصی لانن … .ده چر  .:ارت؟ وضیح دهی....................................................................................................................................................................................................
 ده بشنالر نو سی با چر زبانها ی آشنا ی داه .؟ بر عنوان ناونر کی از ک.ها ی کر با ا ن زبان بشنالر نو سی نوشگرا  .ها ذکش ناا ی....................................................................................................................................................................................................
 از نشم افزاههای گشافیکی و ا و شا  .صو ش با چر بشنالرای آشنا ی داه .؟ ده چر  .:ارت؟ آ ا ده .ه س نشم افزاههای لش بط با هشگر .شبر داه .؟..................................................................................................................................................................................................

مهارتهای زبان خارجی
 با ک.الیک از زبانهای خاهجی آشنا ی داه .؟ ده چر .:؟خوان.ن و دهک لطیب لگون

 ،لسیط ده لکالار

 ،لسیط بر لهاهتهای reading, writing, speaking

 ،داهای ل.هک ...........................

فعالیتهای مورد عالقه
ده چر شاخر ای از فعالیت های ان.ان عیای لا ل بر هاکاهی هسگی.؟
را ت_نشش ر_کانا .های اطالع هرانی

 ،الوه پژوهشی_لقالر_کگاب_طشح حقیقا ی_لسابقات

 ،آلوزش_بازد  .عیای_کاهگا و دوه آلوزشی

:اضش  .چن .راعت ده هفگر ها بر کاه ان.ان عیای اخگصاص دهی:( .ضوهیاغیش:ضوهی):
وضیح:
پیشنهادات و انگقادات خود ها ده هابطر با ان.ان های عیای و فعالیت های لشبوطر بیان کنی..

ششا ط و ضوابط عضو ت ها پ .شفگر و لگعه .بر اجشای آنها هسگم.
نام و نام خانوادگی ،الضا
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