
 بسمه تعالی

 

  :مشخصات فردي) الف

 

  :وضعیت تحصیلی وشغلی)ب

 

  : وضعیت ایثارگري)ج
  □برادر شهید          ) 3  □همسر شهید         ) 2  □فرزند شهید          )1
  □همسر جانباز         )6  □جانباز                )5  □خواهر شهید        ) 4
   □همسر آزاده          ) 9  □آزاده                  )8  □فرزند جانباز        )7

  □همسر رزمنده      )12    □رزمنده             )11  □فرزند آزاده        )10
      □!)    افتخاري(غیر ایثارگر)14  □فرزند رزمنده     )13
  به عدد                      به حروف  : در صد ازکارافتادگی)15
  ماه:             مدت اسارت آزادگان  )16
  ماه:         جبهه در )رزمنده -آزاده -جانباز( مدت حضور ایثارگران)17
 

ان دسته از ایثارگران و خانواده هاي انان که داراي چند نوع ایثارگري میباشند الزم است همه ي موارد را تکمیل کرده و : تبصره *
 .در قسمت توضیحات توضیح الزم را منظور فرمایند

 

  :سابقه عضویت در تشکلهاي دانشجویی )د
 

  
  فرم درخواست عضویت در کانون علمی فرهنگی ایثار

  دانشجویان شاهد وایثارگر

  :نام پدر  :نام خانوادگی  :نام
  :کد ملی  استان       شهرستان  :محل تولد   روز     ماه       سال:تاریخ تولد

    :وضعیت تاهل  :ش شناسنامه

  :رشته  :شماره دانشجویی  :مقطع تحصیلی
  :دانشکده  :دانشگاه  :گرایش

  :تعداد ترم گذرانده  :تعداد ترمهاي مشروطی  :تعداد واحدهاي گذرانده

  □:     شاغل در بخش غیر دولتی  □:       شاغل در بخش دولتی       □صرفا شاغل به تحصیل     
  :محل اشتغال / عنوان شغل 



  سمت  نوع عضویت   مدت عضویت  بسیج دانشجویی
  سمت  نوع عضویت  مدت عضویت  انجمن اسالمی

  سمت  نوع عضویت  مدت عضویت  :سایر
  سمت  نوع عضویت  مدت عضویت  :سایر

  

  

  □خیر                     □بله    :     داشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی )ه
   

  :متقاضی و قابلیت هاي اعضا در خواست عضویت در کانون بر اساس نوع فعالیت ونیاز )و
 

  :بخش علمی  :بخش فرهنگی 
  □عضویت د رانجمن نخبگان                         ) 1  □عضویت د رانجمن قرآن و عترت                             )1
  □عضویت د رانجمن مخترعین و مبتکرین          ) 2  □عضویت د رانجمن ادبی و هنري                             ) 2
  □پژوهشی              –عضویت د رانجمن علمی ) 3  □عضویت د رانجمن تربیت بدنی و ورزشی                  ) 3
  □عضویت د رانجمن کارآفرینی                      ) 4  □عضویت د رانجمن مراسمات  و اردوهاي علمی فرهنگی ) 4
 

 

  نشانی محل سکونت )ي
  استان         شهرستان            خیابان                               کوچه              پالك          کد پستی

  
  تلفن ثابت   کد         شماره                                          تلفن همراه

 

 

  :توضیحات ضروري

 

 

  : نام و نام خانوادگی  

 امضا                                                                                                                                                


