فرم
شماره 3
فرم ثبت اطالعات پرورشی و پژوهشی دانشآموزان دوره اول دبیرستان شهید صدوقی  -سال تحصیلی 1401-1402

دانشآموز عزیز،
لطفا با مشورت پدر و مادر ،عالقه و تواناییهای شخصی خودرا به منظور برنامهریزی فعالیتهای مدرسه در فرم زیر اعالم نمائید.
قابل ذکر است در پایان هر سال تحصیلی ،دانشآموزان براساس امتیازات کسب شبدد در فعالیتهبا و رتهبههای کسب شبدد در زمینبههای مختلب ،
رتههبندی شدد و مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
نام

نام خانوادگی

پایه

کد ملی

* فعالیتهای قرآنی
در چه رشته یا رشتههای قرآنی سابقه فعالیت دارید یا حائز رتبه شده اید؟
سابقه فعالیت

نام رشته

رتبه در

میزان مهارت

آموزشگاه

استان

ناحیه

کشور

در کدام یک از رشتههای زیر تمایل به فعالیت و یا شرکت در مسابقات دارید؟


قرائت قرآن



نهج البالغه
انشاءنماز






ترتیل قرآن





اذان



حفظ قرآن




درصورت حافظ قرآن بودن تعداد اجزاء را بنویسید ...............................

صحیفه سجادیه
مداحی



مفاهیم قرآنی
احکام
تواشیح

* فعالیتهای فرهنگی ،هنری و ادبی
در چه رشته یا رشتههای فرهنگی ،هنری و ادبی سابقه فعالیت دارید یا حائز رتبه شده اید؟
سابقه فعالیت

نام رشته

رتبه در

میزان مهارت

آموزشگاه

استان

ناحیه

کشور

در کدام یک از رشتههای زیر تمایل به فعالیت و یا شرکت در مسابقات دارید؟


عکاسی



مطالعه و تحقیق



سرود



کاریکاتور





رنگ روغن



خوشنویسی



فیلم کوتاه



آبرنگ



گرافیک



تئاتر



نشریه دیواری



هنرهای دستی



نمایشنامه خوانی





منبّت کاری



قلم فلزی



پاستیل



اینفوگرافی



تذهیب



مدادرنگ



گواش



تصویرسازی



آب مرکب



طراحی با مداد



نوازندگی ساز........... :



سایر رشته های هنری ...............................



وبالگ نویسی



شعر

نشریه الکترونیکی

داستان نویسی



انیمیشن سازی




ویدئوکست و کلیپسازی

پادکست

 -19در صورت برگزاری کالسهای فرهنگی هنری در مدرسه ،در چه رشته یا رشتههایی عالقمند به شرکت در این کالسها هستید؟
* فعالیتهای ورزشی
عالقمند به فعالیت در کدامیک از رشته های ورزشی هستید؟ ......................................................................................................
در چه رشته یا رشتههای ورزشی سابقه فعالیت دارید یا حائز رتبه شده اید؟
نام رشته

سابقه فعالیت

میزان مهارت

رتبههای کسب شده

چند ساعت در هفته ورزش میکنید؟  ....................................رشتههای ورزشی........................................................................................... ............. :

* علمی پژوهشی
در چه رشتهای از مسابقات و جشنوارههای علمی ،آموزشی و پژوهشی سابقه فعالیت دارید و یا موفق به کسب مقام شدهاید؟
توضیح در مورد سوابق فعالیت

رشته

مقام کسب شده

در چه رشتههایی مایل به شرکت در کالسهای پیشرفته و حضور در المپیادهای علمی میباشید؟






ادبیات فارسی
فیزیک




ریاضیات
کامپیوتر




زیست شناسی
نجوم و اخترفیزیک

سال اخذ مقام

شیمی
نانو تکنولوژی

میزان مطالعه غیردرسی:
روش مطالعه

موضوعات مورد عالقه

ساعت مطالعه در هفته

کتاب
مجله و روزنامه
سایتهای اینترنتی

آیا عضو هیچ یک از کتابخانههای عمومی سطح شهر می باشید؟
 -2خیر□ نام کتابخانه............................................ :
 -1بله □

مدت عضویت...................................... :

میزان تسلط و آشنایی شما با زبان انگلیسی چقدر است؟ ...................................................................
سطح....................................................... :
نام آموزشگاه.................................................... :
* فناوری اطالعات و کامپیوتر
میزان آشنایی شما با کامپیوتر در چه حدی است؟ اگر با نرم افزار خاصی آشنایی دارید ،سطح مهارت خود را مشخص نمایید.
میزان استفاده غیر درسی از وسایل الکترونیک (کامپیوتر ،تبلت و موبایل):
به چه بازیهایی عالقه دارید؟ ................................................
چند ساعت در هفته را به بازیهای الکترونیک میپردازید؟ ..................................
چه استفاده دیگری از تجهیزات الکترونیک میکنید؟ (تماشای فیلم ،آموزش ،مطالعه اخبار ،استفاده از نرم افزارهای تخصصی ،شبکههای اجتماعی و )....
ساعت در هفته

شرح فعالیت

* سایر موارد
با توجه به برگزاری ساالنه کالسهای فوق برنامه مهارتی در مدرسه ،اگر به یادگیری مهارت خاصی عالقمند هستید ،مرقوم نمایید.

در کدامیک از زمینههای زیر عالقمند به قبول مسئولیت و همکاری با مدرسه هستید؟


کتابخانه



موسیقی
انجمن اسالمی





طراحی و گرافیک








خادم الصلوه و مدیریت نمازخانه
انجمن مهدویت




مجری برنامهها



عکاسی و فیلمبرداری
بسیج دانش آموزی
انجمنهای شورای دانش آموزی




بوفه
مسئول سیستم صوتی
مکبر نماز



مسئول فناوری کالس



سایر موارد ..................................

نماینده کالس



سؤال آخر :به نظر شما ،اهمیت مشارکت دانشآموز در فعالیتهای فوق برنامه هنری ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...در مدارس سمپاد چقدر است؟
دالیل خود را توضیح دهید.

