جم
هوری اسالمی اریان

محل الصاق
عکس

بسیج دهها میلیونی

بسیج در واقع عبارت است از همه ملت (مقام معظم رهبری)
برگ درخواست عضویت بسیج
مشخصات فردی

نام ......................................:
نام خانوادگی .......................................:
نام پدر .......................................:
کد ملی ....................................:
ت.ت ......./......../......:
گروه
AB
خونی:
وضعیت خدمت وظیفه :

ش.ش..........................:
+
+
A
B
دارای کارت پایان خدمت 

دین ................. .:
محل تولد.............. .:
محل صدور...............:
وضعیت جسمانی  :سالم جانباز کم توان 
+
O
خرید خدمت 
معاف 
معافیت تحصیلی 

متاهل :مجرد:
تاهل:
مذهب.................. :
فعالیت ویژه  ):هالل احمرngo ،و ........................ :)....
جنسیت

زن

مرد

شغل:

تحصیالت
رشته.................................................:
آخرین مدرک تحصیلی ....................................:
وضعیت تحصیلی فعلی (حاص افراد در حال تحصیل ) :دانشجو :مقطع  .....................................................:رشته ..................................................................:

سال دریافت مدرک تحصیلی
سال ورود .....................................:

................................................:

نوع همکاری :
به کدام یک از فعالیت های زیر عالقمند بوده و یا حاضر به همکاری هستید ؟
علمی  ،پژوهشی  سازندگی  ،امدادی نظامی فرهنگی و هنری  امر به معروف و نهی از منکر  ورزشی  قرآنی  فناوری اطالعات  اداری پشتیبانی 
ساعت در ماه ............................................. :
ساعت در هفته ..................................
سطح و مدت همکاری خود را اعالم کنید ؟ ساعت در روز......................................
چنانچه عالوه بر عضویت اصلی در این قشر تمایل دارید د ر قشر دیگری بعنوان همکار فعالیت نمایید نام قشر مورد نشر را ذکر نمایید...............................................:
نشانی محل سکونت
استان  ..................................:شهرستان  .................. ....................:شهر ...... ......................:محله /روستا ........................................... :خیابان  .................... ...............:کوچه .......................... :
طبقه ..............................:واحد ........................:پالک  ....................................:کد پستی  ....................................................:تلفن ثابت  ............................... :تلفن همراه ...........................................................:
Email:…………………………………………………………..
آدرس محل کار ............................................................................................ :تلفن محل کار................................................................. :
درخواست عضویت عادی
تاریخ تکمیل برگ درخواست عضویت و ورود به بسیج  ......./......../...... .می باشد وطی نامه شماره  ........................تاریخ  ....../......../......به معاونت تعلیم و تربیت معرفی شد .

امضاء داوطلب

امضاء مسئول سرمایه انسانی پایگاه مقاومت بسیج .........................................................

در خواست عضویت فعال
اینجانب که از تاریخ  ...../....../.......با عضویت بسیج عادی فعالیت می نمایم در خواست ارتقاء به عضویت فعال دارم .

امضاء داوطلب

طی نامه شماره  ...............تاریخ  ....../...../......به معاون تعلیم و تربیت معرفی شد .
امضاء مسئول سرمایه انسانی حوزه مقاومت بسیج .........................................................

درخواست عضویت کادر
اینجانب که از تاریخ  ...../......./..........با عضویت بسیج فعال  ،فعالیت می نمایم درخواست ارتقاء به عضویت کادر دارم.
طی نامه شماره  ...............تاریخ  ....../...../......به معاون تعلیم و تربیت معرفی شد .
امضاء مسئول سرمایه انسانی حوزه مقاومت بسیج .........................................................

امضاء
داوطلب

