
 
 
 

 ی »با من بخوان«اری با برنامه کهم
 

نامه نیست، در بخش کنید در پرسش گرامی، خواهشمند است موارد زیر را به دقت مطالعه کرده و مواردی را که فکر می دوست

 دهید.توضیحات شرح 

 مشخصات فردی ❖
 سال تولد:  نام و نام خانوادگی: 

  ی تحصیلی:تحصیالت/ رشته

 شهر محل سکونت:  آدرس ایمیل: 

 شماره تلفن ثابت:   شماره تلفن همراه: 
 

 سابقه کار   ❖

 مدت زمان شرح فعالیت سمت نام سازمان

    

    

    
 

 اکنون در چه سازمانی مشغول به کار هستید؟هم ❖

 های خارجیمیزان دانش و تسلط شما بر زبان ❖
 

 خوب  عالی   خوب  عالی   خوب  عالی  

زبان 

 انگلیسی 

زبان    مکالمه

.......... 
زبان    مکالمه

.......... 
   مکالمه

   ترجمه از فارسی    ترجمه از فارسی    ترجمه از فارسی 

   ترجمه به فارسی    ترجمه به فارسی    ترجمه به فارسی 

 کودکان تا چه میزان و از چه راهی بوده است؟آشنایی شما با ادبیات، کتاب و کتابخوانی، فرهنگ و هنر در پیوند با  ❖

 در کدام شهر؟  اید؟شرکت کردهیا موضوع های در پیوند های آموزشی ادبیات کودکان  در کدام یک از کارگاه ❖



 
 
 

 ی »با من بخوان«چگونگی آشنایی با برنامه ❖

  از طریق سایت با این برنامه آشنا شدم.

  من معرفی کردند. دوستان و آشنایان این برنامه را به 

  شود.ام این برنامه اجرا میی نزدیکی محل زندگیدر کتابخانه یا مدرسه

  ام. های با من بخوان شرکت کردهدر کارگاه

 سایر )نام ببرید(: 

 
 عالمت بزنید: ی کاری که مایل به همکاری در آن هستید را با توجه به میزان عالقه و توانمندی خود خواهشمند است زمینه ❖

 

 

 

 

 

 

 هاکتابخانه

   هابندی سنی و موضوعی کتابطبقه

  گیری و نظارت(  اندازی، پی)راه ها های کتابخانههمکاری در پروژه

  ها کتابخانه طراحی فضاهای داخلی

 بخش گرافیک

  Photoshopافزار کار با نرم

  Illustratorافزار کار با نرم

  InDesignافزار کار با نرم

  بندیصفحه

 مستندسازی 

  عکاسی 

  برداری فیلم

  تهیه کلیپ   – تدوین فیلم

  )آرشیو(   هاها و عکسبندی و ارزیابی کیفی فیلمدسته

 ها  پروژه 
های سوادآموزی و ترویج  گیری پروژهریزی، اجرا، نظارت و پیهمکاری در برنامه

 خوانی در مناطق گوناگونکتاب
 

 کتابشناسی 
  های مناسب برای مناطق بررسی و معرفی کتاب و تهیه لیست 

  های ویژه هر کتاب تهیه دستنامه

 های مجازی  کارگاه

  ( BigBlueButtonها )آشنایی با کنندگان کارگاهپشتیبانی آنالین از شرکت 

های  ها یا منابع برای کارگاهنویسی افراد در سامانه، ساخت فعالیت دهی نامسامان

 (moodleآنالین )آشنایی با 
 

  (Wordpressروزرسانی سایت خوانک )آشنایی با تولید محتوا و به سایت خوانک 

 .در اینجا بنویسید ، دارید  توانمندی و مهارت باال موارد از غیر دیگری هایر زمینه در صورتی که د



 
 
 

 یط همکاری با برنامه اشر ❖

  ی با من بخوان همکاری خواهم کرد.  به صورت داوطلبانه با برنامه

  ی »با من بخوان« همکاری خواهم کرد.  به صورت غیرداوطلبانه و در ازای دریافت دستمزد با برنامه
 

 چند روز در هفته امکان همکاری دارید؟ و چه روز/ روزهایی؟   -1

 حضوری کار کنید یا مجازی؟  دهید ترجیح می -2

 آیا امکان سفر به شهرهای مختلف برای شما وجود دارد؟ در صورت لزوم  -3

 


