زندگینامه و دستاوردهای
انجمن فارغ التحصيلان

دانش آموختگان دوره نهم دانشگاه صنعتی شريف
دوره نهم

دانشگاه صنعتي شريف

دانش آموخته گرامي دوره نهم :نهمین جشن سالیانه فارغالتحصیلان شریف به میزبانی دانش آموختگان دوره نهم در آذرماه  9317برگزار خواهد شد.
یکی از دستاوردهای مهم این جشن تهیه و انتشار کتاب "دفتر نهم" خواهد بود .هدف از تهیه این کتاب تدوین زندگینامه و دست آوردهای چهل ساله
دانشآموختگان دوره نهم و ارایه آن به عموم همدانشگاهیان و سایر اقشار جامعه خصوصا جوانان است تا برای یادگیری و بهره برداری از تجارب مورد
استفاده قرار دهند.
در این راستا از شما تقاضا میشود فرم زیر را به فارسی یا انگلیسی تکمیل و آنرا در اولین فرصت به ایمیل انجمن  info@alum.sharif.eduبفرستید.
ضمنا چنانچه رزومه آماده ای در اختیار دارید به پیوست ارسال نمایید .پس از دریافت اطلاعات مورد نظر ،زندگینامه شما بر اساس فرمت کتاب تنظیم و
برای بررسی و تایید شما ارسال خواهد شد.
کارگروه اطلاعات و کتاب -ستاد برگزاری نهمین جشن سالیانه

باتشكر

 -1اطلاعات پایه و تماس موردنظر برای درج در کتاب

دانشكده :

نام خانوادگي :

نام :
شهر و كشور محل اقامت:
تلفن همراه:
وب سايت يا صفحه شخصي /سازماني :

پست الكترونيك :
تلفن ثابت:

منزل
تاريخ تنظيم پرسشنامه:

كار

 -2سوابق اخذ دیپلم دبیرستان و تحصیلات تكمیلي خارج از دانشگاه شریف

مقطع تحصيلي

نام موسسه /كشور/شهر

سال اخذ

رشته و گرايش

 -3دوره های آموزشي ،کارورزی و ضمن خدمت قابل ملاحظه

عنوان دوره

محل برگزاري

سال

 -4شایستگي ها و دستاوردهای شخصي و خانوادگي
 -1-4تخصص هاي علمي و حرفه اي( از نظر امکان بهره برداری دیگران از تخصص شما در فعالیت های کسب و کار)
 -2-4آشنایی با زبان های خارجی (نام زبان و میزان آشنائی)
 -3-4تجربه و درس آموخته های شما در سفرهای خارجی و اقامت در کشورهای مختلف (پاسخ به این سؤال اختیاری است)
 -4-4علایق شخصی (علمی ،ورزشی ،هنری ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره) ،پاسخ به این سؤال اختیاری است
 -5-4وضعیت خانواده (همسر و فرزندان به همراه مدارج و موفقیت های آنان) ،پاسخ به این سؤال اختیاری است
صفحه 1

مدت دوره

 -5سوابق کار و اشتغال به ترتیب از حال به گذشته:

شركت/سازمان

كشور /شهر

از سال

سمت /شغل

تا سال

 -6دستاوردهای علمي و پژوهشي و نوآوری ( تاليف ،ترجمه ،پژوهش ،نوآوري ،ابداع يا ثبت اختراع)
لطفاَ یك نسخه از تالیفات خود را قبل از جشن به انجمن تحویل فرمایید تا در نمایشگاه جانبی جشن در معرض بازدید کنندگان قرار گیرد.

عنوان

شرح

 -7سوابق فعالیت ها و دستاوردهای فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي یا هنری

تاريخ /مدت

عنوان

افتخارات ملي يا بين المللي

 -8پیام به نسل جوان
 -9-8عصاره تجارب شما از سالها گذران عمر که نهایتاً شما را به این درجه از شکوفایی و سرخوشی و کمال رسانیده چیست؟ چگونه می
توانید چکیده ارزشمند تجارب خود را در قالب توصیه هایی به نسل امروز که گفتمان متفاوتی دارد بیان کنید تا سوژه هایی برای توجه و
اندیشیدن آنان فراهم شود؟

-2-8پیام ویژه شما برای خوانندگان کتاب چیست؟

صفحه 2

