فرم معرفی و ارزیابی مهارت های دانشجویان؛ حوزه بسیج دانشجویی حضرت بقیه ا ...االعظم (عج)
دانشجو سالم؛ طرح استقبال دانشجویی بسیج دانشجویی
* این فرم به منزله عضویت در بسیج دانشجویی نمی باشد.
جنسیت  :مرد 

زن 

 .1نام .2 ................................. :نام خانوادگی .3 ................................. :نام پدر .4 ................................. :شماره شناسنامه................................. :
 .5کد ملی .6 ................................ :تاریخ تولد .7 ................................. :محل تولد .8 ................................. :وضعیت تاهل :مجرد 

متاهل

 .9دین .11 ................................. :مذهب .11 ................................. :رشته قبولی .12 ................................. :نام دانشکده................................. :
 .13مقطع تحصیلی  :دکتری 

کارشناسی ارشد 

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

 .14آدرس منزل................................................................................................................................ :

 .15تلفن منزل............................................ :

 .16آدرس محل کار .17 ......................................................................................................................... :تلفن محل کار............................................ :
 .18آدرس ایمیل............................................................................................................................... :
 .21آیا سابقه ایثارگری،آزادگی یا جانبازی دارید؟ بلی خیر

 .19تلفن همراه............................................ :

 .21آیا شما عضو خانواده شاهد و ایثارگر میباشید؟ بلی خیر

 .22نسبت شما با ایثارگر :همسر شهید فرزند شهید خواهر یا برادر شهید همسر جانباز فرزند جانباز همسر آزاده فرزندآزاده

 .23آیا شما دارای سابقه عضویت در بسیج مساجد و محالت می باشید؟ بلی خیر

نوع عضویت  :عادی فعال کادر

 .24سابقه عضویت و مسئولیت خود را ذکر فرمایید...................................................................................................................................... :

 .25درکدام یک از بخش ها و موضوعات ذیل دارای تخصص و مهارت می باشید ؟
 قرآنی و دینی

 فضای مجازی

 تحلیل سیاسی و اجتماعی

 فعالیتهای هنری و اجرایی

 نویسندگی

 شعر و ادبیات

 تربیت بدنی و اردو

 خبرنگاری و عکاسی

 مستند سازی (تدوین ،فیلم برداری)

 گرافیک (طراحی ،صفحه آرایی)

 زبان های خارجه ( ترجمه  ،ویرایش)

 علم رایانه ( نرم افزار  ،سخت افزار)

 .26درصورتی که تخصص دیگری دارید ذکر بفرمایید ........................................................................................................................................... :
 .27چنانچه با مراکز و نهادهای مختلف علمی  ،فرهنگی  ،ورزشی و سیاسی در ارتباط هستید  ،در این قسمت ذکر بفرمایید.........................................:
.................................................................................................................................................................................................................................
 .28چنانچه با چهره های علمی  ،فرهنگی  ،ورزشی و سیاسی کشور در ارتباط هستید  ،ذکر بفرمایید...........................................................................:
.................................................................................................................................................................................................................................
 .29در صورت داشتن رتبه یا مقام علمی و یا مدارک معتبر دیگر ذکر فرمایید............................................................................................................:
.................................................................................................................................................................................................................................
 .31چنانچه تواناییهای دیگری را دارا هستید  ،ذکر بفرمایید.....................................................................................................................................:
.................................................................................................................................................................................................................................
امضاء

تاریخ تکمیل فرم :

وبگاه اطالع رسانی بسیج دانشجویی؛ www.basijutn.ir

