باسمٍ تعالی
فرم دعًت بٍ َمکاری با گريٌ جُادی ريح ا..
ًام ٍ ًام خاًَادگی .................................................................... :
آدرس پست الکترًٍیکی ...................................... .................. :

تاریخ................... ..... :
ضوارُ فرم............... :

ضوارُ داًطجَیی ............................................. :
ضوارُ تواس ..................... ............................... :

گرٍُ جْادی رٍح ا ...در زهیٌِ ّای ػلوی/پژٍّطی ،آهَزش تحصیلی ،فرٌّگی ٍ حفظ ٍ ًطر دػَت تِ ّوکاری هی ًوایذ.
الف) کارگروه علمی/پژوهشی:

ایي کارگرٍُ تِ هٌظَر تْرُ گیری از تَاى ػلوی ٍ ػولی اساتیذ داًطگاّی ،داًطجَیاى ٍ هتخصصیي رضتِ ّای هختلف ٍ ُ

هچٌیي حل

ػلوی هطکالت هٌاطق هحرٍم تطکیل گردیذُ است ٍ .در سِ حَزُ فؼالیت هی کٌذ -1 :ایجاد تٌگاُ ّای کَچک -2آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای
 -3هطالثِ گری

توایل ّوکاری تا کارگرٍُ ػلوی /پژٍّطی دارم:
تَضیحات............................... ..................................... ..................................................................................................................................................... :

ب) کارگروه آموزش تحصیلی:

داىضجَیاًی کِ ػالقِ هٌذ هی تاضٌذ زکات علن خَد را از طریق آهَزش

تِ افراد کن تضاػت تپردازًذ هی تَاًٌذ تا کارگرٍُ آهَزش

تحصیلی ّوکاری ًوایٌذ.

توایل ّوکاری تا کارگرٍُ آهَزش تحصیلی دارم :
سَاتق تذریس ام (کذام هقطغ ٍ درٍسّ ،وچٌیي هذت زهاى تذریس):
....................................... ......................................................................... .............................................................................................................................
قادر تِ تذریس کذام درٍس هی تاضن:
...................................................... .......................................................... .............................................................................................................................

د)کارگروه حفظ و نشر:

ج) کارگروه فرهنگی:

از هْوتریي هاهَریت ّای گرٍُ جْادی رٍح ا ...جْاد در ػرصِی فرٌّگی

هاهَریت ایي کارگرٍُ ضاهل دٍ تخص هی تاضذ

اشد  .ػوذُ فؼالیت ایي کارگرٍُ تر اساس دٍ هخاطة اصلی
ٍ ترتیتی هی ب

هطکالت ٍ ًیازّای هٌاطق هحرٍم (جْت پیگیری )  -2حفظ ٍ ًطر

هی تاضذ  -1 :فرٌّگی داخلی (داًطجَیاى ٍ افراد هرتثط تا

حرکت

جْادی)  -2فرٌّگی خارجی (اّالی رٍستاّا)

 -1 :هستٌذ سازی

فرٌّگ جْادی .جْت ّوکاری هی تَاًیذ در تخص ّای هختلف ػکاسی،
فیلن ترداری ،طراحی ،هقالِ ًَیسی ... ٍ ،فؼالیت ًواییذ.

توایل ّوکاری تا کارگرٍُ فرٌّگی دارم:

توایل ّوکاری تا کارگرٍُ حفظ ٍ ًطر دارم:

تَضیحات.................................................. .................................................................. :

تَضیحات ...................................................................................................................:

...................................................................................

....................................................................................

فقرا ي متديىيه بىبضاعت گرداوىدگان ي برپادارودگان ياقعى اوقالبُا َستىد .ما بايد تمامتالشمان را بىماييم تا بٍ َر صًرتى كٍ ممکه است خط اصًلى دفاع از
مستضعفيه را حفظ كىيم .رَبر آزادگان جُان (رٌ)

