
 فرم ثبت نام اردو

 الف( مشخصات فردی متقاضی : 

 شماره دانشجویی :                  : نام و نام خانوادگی :                                             نام پدر :                      سال ورود

 وضعیت تأهل :      دوره :    روزانه          شبانه               مقطع تحصیلی :                        رشته تحصیلی :                

                        کد ایثارگری :              غیر خوابگاه            خوابگاه  محل سکونت :                          ایمیل :                                           تلفن تماس :                              

 خیر    :    بله           هستیدضو طرح پشتیبان ع    شده :               معدل :        گذرانده اد واحدهایتعد

 سوابق شرکت در اردو :

1- ..............................               ...........   2-  ..............................................                       3-  .............................................           

4-                 ...........................................5-                          ..............................................6-  ............................................ 

امور  اینجانب خود را موظف به شرکت در اردو می دانم و درصورت عدم شرکت در اردو )موجه یا غیر موجه( متعهد می گردم هزینه تعیین شده از طرف

 دانشجویان شاهد و ایثارگر را پرداخت نموده و از امکانات واگذاری محروم شوم.

  و آمار تکمیل می گردد. ب( این قسمت توسط و احد اطالعات

 امتیازات شاهد و ایثارگری نام برده به شرح زیر می باشد.

 مهر و امضای واحد اطالعات و آمار                                                                                                                                                   

 ج( وضعیت ایثارگران :

همسر  -7آزاده                -6فرزند جانباز                     -5همسر جانباز                    -4جانباز                -3همسر شهید               -2فرزند شهید                -1

 فرزند رزمنده  -11رزمنده               -9   فرزند آزاده              -8آزاده              

 : )درصد از کار افتادگی جانباز ) در کمیسیون تعیین درصد بنیاد شهید و امور ایثارگران 

  : در چه عملیاتی شرکت داشته اند و جانباز شده اند 

 : از چه ناحیه ای جانباز شده اند 

 ده اند :مدت اسارت آزادگان و در چه منطقه ای به اسارت در آم 

 : در چه عملیاتی و در چه سالی به شهادت رسیده اند 

 : چند سال و در چه عملیاتی های در جبهه به عنوان رزمنده حضور داشته اند 

 د( مقررات اردو :

 رعایت شئونات اسالمی  -1

 حقیقی و حقوقی رعایت احترام و حرمت اشخاص -2

اردوهمکاری در تأمین امنیت و حفظ آرامش در طول  -3  

رعایت کلیه ضوابط و مقررات اردو و همکاری با مسئولین -4  

 

 اینجانب ............................... متعهد می شوم کلیه ضوابط و مقررات مذکور ربا رعایت نمایم .

امضاء                                                                                                                                                                              

 

 


