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 پزسطٌاهِ سٌجص گزایص بِ ٌّز اس دیدگاُ هعلواى ٍ داًطجَیاى

 بِ ًام خداًٍدگار ٌّز ٍ سیبایی

داًشجَی گراهی با سالم 

ِ هٌدی شوا بِ فعالیت ّا ٍ اهَر ٌّری است ًتایج ایي ًظرخَاّی در . ّدف ایي پرسش ًاهِ سٌجش گرایش ٍ عالق

بٌابرایي خَاّشوٌد است بِ پرسش ّا پاسخ دّید . یک هقالِ پژٍّشی استفادُ خَاّد شد

 هرد زى: جٌسیت : .........................................آخریي هدرک تحصیلی

 سال: ..................... سي فَق دیپلن لیساًس: داًشجَ در دٍرُ

 سال: .............سابقِ خدهت : ...................................رشتِ تحصیلی

 سال: ....................سابقِ تدریس هعلوی کادراداری هدرسِ: شغل فعلی در هدرسِ

ِ ّا ٍ فعالیت ّای ٌّری ُرد  گَیْْای هربَط بِ رشت
ِ ای  عالق

 ًدارم

خیلی 

 کن
 زیاد هتَسط کن

خیلی 

 زیاد

آیا اًجام 

هی دّید؟ 

 خیر/بلی

 خطاطیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  1
       

 ًقاضیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  2
       

 سفال گزیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  3
       

ِ ساسیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  4  هجسو
       

 عکاسیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  5
       

 فیلن بزداریهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  6
       

7 
ضعزگفتي هیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ 

        (سزٍدى)

 ضعزخَاًدىهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  8
       

 هس گزیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  9
       

 گلدٍسیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  10
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11 
کاضی کاری هیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ 

        (اهاکي هذّبی)

ُ خَاًیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  12  پزد
       

13 
خزاطی هیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ 

        (هٌبت کاری)

 بافٌدگی فزشهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  14
       

 حصیزبافیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  15
       

ُ گزیهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  16  کَس
       

 خیاطی لباسهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ  17
       

18 
گزافیک با هیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ 

        رایاًِ

19 
 دکَراسیَىهیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ 

        (تشئیٌات)

20 
کار )حکاکی هیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ 

        (رٍی ضیطِ ٍ سٌگ

21 

اًَاع هیساى عالقِ هي بِ اًجام فعالیت ٌّری در رشتِ 

ِ دٍزی، دٍسًدگی  رٍباى دٍزی، هٌجَق دٍزی، سره

ِ دٍزی، سَزى دٍزی ٍ  ِ دٍزی، کتیب ِ دٍزی، هلیل  ...جلیق
       

22 
.............. بِ طَر کلی گرایش ٍ عالقِ هي بِ اًجام اهَر ٌّری 

        است
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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