معاونت فرهنگی اداره کل خواب گاه اه
فرم درخواست همکاری با معاونت فرهنگی (کار دانشجویی – کار در قبال اسکان)

محل الصاق عکس

نيمسال اول سال تحصيلی 96-97

تذكر مهم :

حتماً فرم را به صورت تايپي ارسال نماييد  .به هيچ وجه به فرم هاي دست نويس يا ناقص رسيدگي نخواهد گرديد.

مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه :

شماره دانشجویی:

کد ملی :

سن :

وضعیت تاهل :

جنسیت:

شماره ثابت منزل والدین

شماره همراه

نسبت با متقاضی:

شماره تماس اضطراری(یکی از والدین):
آدرس محل سکونت والدین:
کد پستی  10رقمی :

مشخصات تحصيلي
مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:

ترم :

ورودی نیمسال:

سال تحصیلی:

روزانه

پردیس /دانشکده /مجتمع /موسسه :

شبانه

مجازی

گروه  /گرایش :

سوابق شغلي و همکاري
 -1سابقه همکاري با اداره كل خوابگاه ها
نوع همکاری

محل

مسئولیت

از تاریخ

تا تاریخ

مدت

 -2سابقه همکاري با معاونت فرهنگي
نوع همکاری

محل

مسئولیت

از تاریخ

تا تاریخ

مدت

 -3سابقه شغلي قبلي و فعلي
ردیف

نام سازمان  /شرکت

شغل

تا تاریخ

از تاریخ

مدت

1
2
3
4
5
6
 -4تخصصها (علمي -فرهنگي -ورزشي -هنري -امور رايانه و اينترنت – زبان هاي خارجي و )...
ردیف

ردیف

تخصص (مرتبط با واحد مورد تقاضا)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

سایر تخصص ها

 -5درخواست همکاري در واحدهاي زير را دارم:
 -1امور فرهنگی
 -6نوع همکاري :کار

 -2تربیت بدنی

 -3دفتر ترویج کارآفرینی

 -4روابط عمومی

دانشجویی(کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل)

همکاری با معاونت فرهنگی(دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه دارای سرترم آموزشی نیمسال اول تحصیلی )96-97
زمان همکاري مورد تقاضا ( روز – ساعت ) :
نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء متقاضی

نظر مسئول واحد:
نام و نام خانوادگی

مسئولیت

امضاء

*درصورت داشتن رزومه و مستندات مرتبط،ضمیمه فرم درخواست و ارسال شود.
آدرس ايميل ارسال فرم ها  ( farhangikouy@yahoo.com :لطفاً این فرم را به همراه نسخه  Pdfشده ارسال نمایید).
معاونت فرهنگي اداره كل خوابگاه ها

