
  در اين قسمت چيزي ننويسيد                   

  برگ درخواست شغل از دانشگاه صنعتي شريف

  :نام -٢  :نام خانوادگي -١
         زن                      جنس                  مرد -٤  :نام پدر -٣
  استان                شهرستان              بخش: محل تولد -٦  سال   روز             ماه          :    تاريخ تولد -٥
  :محل صدور شناسنامه -٩  :كد ملي -٨  :شماره شناسنامه -٧

   مجرد                  متأهل:       وضعيت تأهل -١١  :مذهب:                               دين -١٠
           داراي معافيت قانوني دائم                      داراي كارت پايان خدمت        :           وضعيت خدمت نظام وظيفه -١٢
  ):در صورت ايثارگر بودن(نوع ايثارگري  -١٣
  

  :مرجع تأييد كننده -١٤
  :كنيدايد مشخص وضعيت تحصيلي خود را تا هر مقطعي كه ادامه داده -١٥

معدل   شهرستان  نام مؤسسه آموزشي  گرايش- رشته  لييوضعيت تحص  مقطع
  كتبي

  تاريخ شروع يا خاتمه 

  :تاريخ خاتمه            ديپلم
 فوق ديپلم  
 ليسانس  

 دانشجو  
 التحصيلفارغ  

  :تاريخ شروع        
  :تاريخ خاتمه

 ليسانسفوق  
 دانشجو  
 التحصيلفارغ  

  :تاريخ شروع        
  :خاتمهتاريخ 

  .يديخالصه سوابق شغلي و تجربيات عملي خود را به ترتيب زماني در جدول ذكر نما -١٦
  علت قطع همكاري  تا تاريخ  از تاريخ  آخرين دستمزد دريافتي  نام شغل يا سمت  نوع همكاري واستخدام  نام مؤسسه يا محل اشتغال  رديف

١                
٢                
٣                
٤                
  .يديايد به ترتيب زماني در جدول ذيل ذكر نماهاي آموزشي علمي يا عملي خاصي را گذراندهدوره چنانچه -١٧

  توضيحات الزم  درجه مهارت اكتسابي  طول دوره  مؤسسه ارائه دهنده  نام دوره آموزشي  رديف

١            
٢            
٣            
  .دانشگاه شاغل باشند ذکر نماييداسامی دو نفر از دوستان و نزديکانتان را در صورتی که در  -١٨

  تلفن تماس  محل اشتغال  نام و نام خانوادگی  رديف

۱        
۲        

 

  

  

 محل الصاق عکس

 

 



  )فقط يك شغل: ................................................. (شغل مورد درخواست -١٩
  :نشاني كامل -٢٠

............................... كوچه .................................. خيابان ........................... شهرستان .......... .......................استان : محل سكونت 
  ..............................................كد پستي ..................................... پالك 

  ...................................شماره تلفن همراه .............................. كد شهر .................... ...................................شماره تلفن ثابت 
  :شماره تلفن براي تماس ضروري -٢١
با دقت و به طور كامل متقاضي جذب ورود دانشگاه صنعتي شريف، متن آگهي مربوطه را ......................................... اينجانب  -٢٢

  . گيرمام و مسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده ميمطالعه و سپس تقاضاي فوق را تكميل نموده
هر گونه حقي را براي استخدام در آن دستگاه از ) قبل و بعد از اشتغال(در صورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني 

  .نمايمخود سلب مي
  :اريخ تنظيم فرمت -٢٣

  امضاء متقاضي                                                                                     
  

 


