
 

 نامه و دستاوردهایندگیز

 دانشگاه صنعتی شريف شتمدوره هآموختگان دانش 
 

 انجمن فارغ التحصيالن
 دانشگاه صنعتي شريف

 

 1صفحه 

 شتمه دوره 

بیگزار  9316ماه آذردر  شتمهدانش آموختگا ن دوره  به میزبانی  ن ریف التحصیال فارغ یانهسال شتمین جشنه :شتمهدوره  دانش آموخته گرامي

امه و دست آوردهای نتهیه افن کتاب تدوفن زندگیاز هدف خواهد بود.  "دفتر هشتم"کتاب تهیه و انتشار مهم افن جشن از دستاوردهای فکی  خواهد رد.

خصوصا جوانا ن است تا بیای فادگییی و بهیه بیداری از  دانشگاهیا ن و سافی اقشار جامعهدوره هشتم و ارافه آ ن به عموم همآموختگا ن له دانشچهل سا

 ر دهند.تجارب مورد استفاده قیا

چنانچه رزومه آماده ای در اختیار ضمنا . ه انجمن بفیستیدباولین فیصت در یا آنو تکمیل  به فارسی فا انگلیسیزفی را  فیم رود در افن راستا از رما تقاضا می

ارسال خواهد  رماتافید بیرسی و  یو بیا تنظیم کتاب تیمفرما بی اساس  نامهندگیزاز درفافت اطالعات مورد نظی، پس . دارفد به پیوست ارسال نمافید

 . رد

 ستاد برگزاری هفتمین جشن سالیانه -ارگروه اطالعات و کتابک                             رباتشك                                                   

 تابکبرای درج در  موردنظر تماسپایه و اطالعات  -1

       دانشكده :      نام خانوادگي :        نام :

       پست الكترونيك :       :شهر و كشور محل اقامت

 كار  منزل       تلفن ثابت:       تلفن همراه: 

      تاريخ تنظيم پرسشنامه:       وب سايت يا صفحه شخصي/ سازماني : 

 تحصیالت تكمیلي خارج از دانشگاه شریفدبیرستان و دیپلم  اخذسوابق  -2

 اخذسال  گرايشو  رشته نام موسسه/ كشور/شهر مقطع تحصيلي

                        

                        

                        

                        

 ضمن خدمت قابل مالحظه و، کارورزی آموزشيدوره های  -3

 مدت دوره سال اريمحل برگز عنوان دوره

                        

                        

                        

                        

 شایستگي ها و دستاوردهای شخصي و خانوادگي -4

 کسب و کار(فعالیت های  از تخصص رما در دفگیا ن از نظی امکا ن بهیه بیداری )تخصص هاي علمي و حرفه اي -4-1
      
 )نام زبا ن و میزا ن آرنائی( زبا ن های خارجی ابآرنافی  -4-2
      
 )پاسخ به افن سؤال اختیاری است(کشورهای مختل  و اقامت در خارجی های سفی و درس آموخته های رما در تجیبه -4-3
      
 هنگی و غییه(، پاسخ به افن سؤال اختیاری استعالفق رخصی )علمی، ورزری، هنیی، اجتماعی، فی -4-4
      
 مدارج و موفقیت های آنا ن(، پاسخ به افن سؤال اختیاری است به همیاه فیزندا ن همسی و) وضعیت خانواده -4-5
      



 

 2صفحه 

 :حال به گذشته ازبه ترتیب  و اشتغال کارسوابق  -5

 تا سال از سال / شغلسمت كشور/ شهر ركت/سازمانش

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 ابداع يا ثبت اختراع(  يف، ترجمه، پژوهش، نوآوري،) تال و نوآوریپژوهشي علمي و ی دستاوردها -6

 در معیض بازدفد کنندگا ن قیار گیید. جانبی جشننمافشگاه تا در  فیمافیدتحوفل نجمن اجشن به  بل ازقلطفاَ فك نسخه از تالیفات خود را 

 شرح  عنوان

            

            

            

            

 هنری یاورزشي اجتماعي، فرهنگي، و دستاوردهای  فعالیت هاسوابق  -7

 لليمال بين ياافتخارات ملي  مدت تاريخ/  عنوان

                  

                  

                  

 به نسل جوانپیام  -8

 

 یچگونه م ست؟یچ دهیو کمال رسان یو سیخور فیاز رکوفا درجه نفرما را به ا اًتفعصاره تجارب رما از سالها گذرا ن عمی که نها -8-9

توجه و  یبیا فیتا سوژه ها دیکن ا نیدارد ب یبه نسل امیوز که گفتما ن متفاوت فیها هیارزرمند تجارب خود را در قالب توص دهیچک دیتوان

 ؟فیاهم رود آنا ن د نیشفاند

      

      
      

      

      
 ؟پیام وفژه رما بیای خوانندگا ن کتاب چیست-8-2

      
      
      

 


