محل الصاق
عکس

وجود این مجموهع (بسیج اساتید) ربای نظام اسالمی یک نعمت است یک نعمت زبرگ (امام خامنه ای)

برگ درخواست عضویت
در این قسمت چیزی ننویسید

مدارک مورد نیاز:
 -1عکس رنگی تمام رخ زمینه روشن  2قطعه
 -2تصویر کارت ملی وشناسنامه از تمام صفحات

شناسه عضویت:

-3تصوووویر کس اسووو وآامی ومدرین مآر

:

تحصیلی

 )1مشخصات فردی وایثارگری

نام ......................... :نام دانوادگی ............................. :نام پآر .......................... :کآ ملی................................................................................................... :
شماره شناسنامه.............................. :تاریخ تولآ ....... /....... /....... :محل تولآ ......................... :محل صآور ............... :جنسیت.............................. :
مذهب ............:وضعیت تأهل ................ :تعآاد فرزنآ ............................. :پست الک رونیکی.................................. :گروه دونی................................ :
نشانی منزل ........................................................................................................ :کآپس ی ......................................... :تلفن منزل................................... :
نشانی محل کار ................................................................. :تلفن محل کار ........................................ :تلفن همراه........................................................... :
مآت ضور بسیجی به ماه.........:درصآ جانبازی................. :مآت اسارت به ماه .............. :دانواده شهیآ............ :دانواده جانباز........................ :

 )2سوابق تحصیلی و آموزشی

وزوی :سطح   1سطح   2سطح   3سطح (  4اتمام لمع ین ،سطح ،کفای ین ،درس دارج) وزه محل تحصیل......................... :
مدرین مآر

دانشگاهی ادذ شآه :پسا دک ری دک ری کارشناسی ارشآ کارشناسی سال ادذ مآر ....................................... :

دانشگاه محل تحصیل ..................................................... :کشور /شهر محل ادذ مآر ......................................... :
رش ه تحصیلی  .............................. :گرایش ....................... :عنوان پایان نامه/رساله .......................................................................................... :
تسلط کامل به زبانهای دارجی :انگلیسی  عربی فرانسوی  اسپانیایی  ملمانی روسی سایر ........................

 )3سوابق پژوهشی

تعآاد مقاالت نمایه شآه  ............ :ISIتعآاد مقاالت نمایه شآه  .............. :ISCتعآاد مقاالت علمی  -پژوهشی ............ :تعآاد مقاالت در
کنفرانسهای بین المللی ............. :تعآاد مقاالت ارائه شآه درکنفرانسهای دادلی و مجالت توصصی ............. :تعآاد طرحهای پژوهشی
داتمه یاف ه ............... :تعآاد ک ابهای تألیف شآه ............ :تعآادک ابهای ترجمه شآه .......... :تعآاد اد راعات دارای گواهی ثبت............ :
تعآاد ضور در سمینارهای دارجی .............. :تعآاد برگزاری نشس های علمی................ :تعآاد برگزاری همایشهای ملی/بین المللی............:

 )4سوابق شغلی

اس ان ........................... :شهر .............................. :دانشگاه محل تحصیل............................................................................................................................ :
دانشکآه محل تحصیل..................................... :گروه علمی....................... :زمینه توصصی اصلی................................................................................. :
مرتبه علمی :اس اد تمام دانشیار اس ادیار مربی مربی مموزشیار مآرس(مآعو ،قراردادی ،قال آریس) 
وضعیت اس وآامی :رسمی -قطعی رسمی -مزمایشی پیمانی قراردادی ق ال آریس تاریخ اس وآام...................................... :

 )5زمینههای همکاری

نوع همکاری  :ضوری  مکاتبهای  شبکه مجازی  نام سایر اقشار بسیج در صورت همکاری.................................................................... :
زمی نه های هم کاری :کارگروه م طال عاتی ل قه های علمی علوم انسوووانی سوووورانی  فرهنگی تحقی قاتی مآیری ی
مشاورهای سایبری سیاسی اج ماعی تربی ی راهبردی اجرایی تألیف ترجمه تشکلهای مردم نهاد) (NGO
سایر........................................................................................................................................................ ..................................................................................... :

اینجانب  ................................صوووحت موارد فوا را تأییآ و عالقهمنآی دود را برای

نام مسئول نیروی انسانی:

عضویت در بسیج اساتیآ اعالم مینمایس.

تاریخ و امضا:

تاریخ تکمیل فرم.............................. :

محل امضاء

تاریخ تکمیل فرم.............................. :

محل امضاء

