
 

 نامه و دستاوردهایندگیز

 عتی شريفدانشگاه صن دهمدوره دانش آموختگان 
 

 انجمن فارغ التحصيلان
 دانشگاه صنعتي شريف

 

 1صفحه 

 دهم دوره 

برگزار خواهد   1893 ماهدی در  دهمدانش آموختگان دوره  التحصیلان شریف به میزبانییانه فارغسال جشندهمین  :دهمدوره  دانش آموخته گرامي

هل امه و دست آوردهای چنخواهد بود. هدف از تهیه این کتاب تدوین زندگی "دهمدفتر "یکی از دستاوردهای مهم این جشن تهیه و انتشار کتاب  شد.

دانشگاهیان و سایر اقشار جامعه خصوصا جوانان است تا برای یادگیری و بهره برداری از تجارب مورد و ارایه آن به عموم هم دهمدوره آموختگان ساله دانش

 استفاده قرار دهند.

. بفرستید info@alum.sharif.edu ایمیل انجمن بهاولین فرصت در را آنو تکمیل به فارسی یا انگلیسی زیر را  فرم شوددر این راستا از شما تقاضا می

و  تنظیم کتاب تفرمشما بر اساس  نامهندگیپس از دریافت اطلاعات مورد نظر، ز. ضمنا چنانچه رزومه آماده ای در اختیار دارید به پیوست ارسال نمایید

 . اهد شدارسال خو شماتایید بررسی و  یبرا

 جشن سالیانه دهمینستاد برگزاری  -کارگروه اطلاعات و کتاب                           باتشكر                                                     

 کتاببرای درج در  موردنظر تماسپایه و اطلاعات  -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 : 

 تحصیلات تكمیلي خارج از دانشگاه شریفدبیرستان و دیپلم  اخذسوابق  -2

 اخذسال  گرايشو  رشته نام موسسه/ كشور/شهر مقطع تحصيلي

                        

                        

                        

                        

 ضمن خدمت قابل ملاحظه و، کارورزی شيآموزدوره های  -3

 مدت دوره سال محل برگزاري عنوان دوره

                        

                        

                        

                        

 شایستگي ها و دستاوردهای شخصي و خانوادگي -4

 کسب و کار(فعالیت های  از تخصص شما در دیگران از نظر امکان بهره برداری )تخصص هاي علمي و حرفه اي -4-1
      
 )نام زبان و میزان آشنائی( زبان های خارجی ابآشنایی  -4-2
      
 )پاسخ به این سؤال اختیاری است(کشورهای مختلف و اقامت در خارجی های سفر و درس آموخته های شما در تجربه -4-8
      
 ایق شخصی )علمی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی و غیره(، پاسخ به این سؤال اختیاری استعل -4-4
      
 مدارج و موفقیت های آنان(، پاسخ به این سؤال اختیاری است به همراه فرزندان همسر و) وضعیت خانواده -4-5
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 2صفحه 

 :حال به گذشته ازبه ترتیب  و اشتغال کارسوابق  -5

 تا سال از سال / شغلسمت كشور/ شهر شركت/سازمان

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 ابداع يا ثبت اختراع( ) تاليف، ترجمه، پژوهش، نوآوري، و نوآوریپژوهشي علمي و ی هادستاورد -6

 در معرض بازدید کنندگان قرار گیرد. جانبی جشننمایشگاه تا در  فرماییدتحویل انجمن جشن به  قبل ازلطفاَ یك نسخه از تالیفات خود را 

 شرح  عنوان

            

            

            

            

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

 لليمال بين ياافتخارات ملي  مدت تاريخ/  عنوان

                  

                  

                  

 پیام به نسل جوان -8

 

 یچگونه م ست؟یچ دهیو کمال رسان یو سرخوش ییاز شکوفا درجه نیشما را به ا اًتیعصاره تجارب شما از سالها گذران عمر که نها -3-1

توجه و  یبرا ییتا سوژه ها دیکن انیدارد ب یبه نسل امروز که گفتمان متفاوت ییها هیارزشمند تجارب خود را در قالب توص دهیچک دیتوان

 ؟فراهم شود آنان دنیشیاند

      

      
      

      

      
 ؟پیام ویژه شما برای خوانندگان کتاب چیست-3-2

      
      
      

 


