باسمه تعالی

سال پذیرش:
شماره دانشپژوهی:

محل الصاق عکس

مدیریت حوزه علمیه استان آذربایجانشرقی

در این قسمت چیزی ننویسید

مرکز تخصصی عالمه امینی (ره) تبریز

فرم پرسشنامه مصاحبه پذیرفتهشدگان رشتههای تخصصی
 -1مشخصات فردی
نام:

نامخانوادگی:

شهرت:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

کد ملی:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تابعیت:

وضعیت تأهل :مجرد  متأهل 

تعداد فرزندان:

وضعیت نظام وظیفه:
پایان خدمت  معافیت تحصیلی 

معافیت پزشکی  در حال خدمت  سایر:
کدپستی:

نشانی منزل:
تلفن همراه:

تلفن ثابت:

تلفن محل کار:

نشانی محل کار:
نشانی وبسایت/وبالگ:

نشانی ایمیل:
 -2تحصیالت حوزوی
سال ورود به حوزه:

آخرین پایه قبولی کتبی:

مدرک تحصیلی حوزوی:

تاریخ اخذ مدرک:

مدرسه محل تحصیل شهرستان:

مدت تحصیل:

مدرسه محل تحصیل قم:

مدت تحصیل:

آخرین پایه قبولی شفاهی:

رشته تخصصی:

مقطع :سطح

مرکز تخصصی:

معدل نهایی:

عنوان پایاننامه:

نمره پایاننامه:

حضور در درس خارج:

سال

اساتید درس خارج:

 -3تحصیالت غیرحوزوی
آخرین مدرک تحصیلی:
سیکل 

دیپلم 

رشته تحصیلی:

کاردانی 

کارشناسی 

کارشناسی ارشد 

نام محل تحصیل:

معدل نهایی:

 -4آشنایی با زبانهای خارجی:
مکالمه
آشنا به زبان

عالی

خوب

ترجمه
متوسط

عالی

خوب

نوشتن
متوسط

عالی

خوب

توضیحات

متوسط

 -5آثار علمی (تألیف ،ترجمه ،تحقیق و )...
کتاب
موضوع

عنوان اثر علمی
تألیف

ترجمع

مقاله
تصحیح و
مقابله

منتشرشده
نگارش

منتشرنشده

ترجمه

 -6سابقه تدریس در حوزه ،دانشگاه و مؤسسات آموزشی
تاریخ شروع

تاریخ پایان

مقطع

عنوان درس

نام ،نشانی و تلفن مرکز

 -7سوابق فرهنگی و اجرایی
وضعیت

تاریخ

تاریخ

استخدام

شروع

پایان

نام ،نشانی و تلفن مرکز

 -8به نظر شما ضرورت مطالعه و تحقیق در رشته تحصیلی انتخابیتان تا چه اندازه میباشد؟

سمت

علت قطع
همکاری

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 -9هدف شما از تحصیل در این رشته چیست؟
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 -11مهمترین کتابهایی را که در زمینههای ذیل مطالعه کردهاید ،نام ببرید:
موضوع

نام کتاب

نام مؤلف

نام کتاب

نام مؤلف

فلسفه
کالم
تاریخ اسالم
تاریخ تشیع
مذاهب اسالمی
 -11سایر مواردی که الزم است در مصاحبه شما مورد توجه قرار گیرد:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

اینجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اعالم میدارم که کلیه موارد مندرج در فرم را با کمال دقت و صداقت تکمیل نمودهام و درصورتیکه بعدا خالف
مندرجات فرم مشخص گردد ،برابر آئیننامه ی آموزشی ،ادامه تحصیل من در مرکز تخصصی عالمه امینی (ره) تبریز مطابق با صالحدید مدیریت مرکز
و شورای آموزشی آن خواهد بود.
تاریخ تکمیل فرم:
امضا:

