بسمه تعالی
فرم درخواست عضویت در انجمن اسالمی دانش آموزان
سال تحصیلی................................. :
لطفا این فرم را با دقت و خوانا تکمیل نموده و در اسرع وقت
به همراه  2قطعه عکس به انجمن اسالمی مدرسه تحویل دهید.

استان....................................... :

مشخصات آموزشگاه
شهرستان................................ :

منطقه /ناحیه....................................... :

نام آموزشگاه..............................:

شهر /روستا............................. :

نام و نام خانوادگی:

مشخصات فردی
جنسیت:

نام پدر:

کد ملی:

محل تولد:

تاریخ تولد:

شماره تلفن منزل با کد شهر:

شماره تلفن همراه:

آدرس دقیق منزل:

/

/

کدپستی 01رقمی:

ایمیل:
مشخصات تحصیلی
پایه تحصیلی:

اول

دوم

سوم

رشته تحصیلی □ :عمومی
□ فنی و حرفهای.....................................:

پیش دانشگاهی
□کار و دانش........................................ :

معدل سال گذشته.............. :

اطالعات خانواده
نسبت

شغل

شماره تلفن

تحصالت

آیا در قید حیات هستند؟

پدر:

□ بله

□ خیر

مادر:

□ بله

□ خیر

تعداد خواهر ..................... :تعداد برادر ................... :فرزند چندم خانواده هستید؟
نحوه آشنایی با انجمن اسالمی
□ شرکت در طرح راهنمایی

□ پوسترهای نصب شده در مدرسه

□ شرکت در برنامهها ،نام برنامه................................. :

□ از طریق دوستان

□ از طریق اولیای مدرسه

□ سایر.........................................:

پرسشنامه
الف) بسیج دانش آموزی □ :عدم همکاری

□ عضو عادی مسئولیت.................... :

□ همکاری□ :عضو فعال

□ عدم همکاری

□ همکاری:

وضعیت همکاری................... :

ج) سازمان دانش آموزی □ :عدم همکاری

□ همکاری:

وضعیت همکاری................... :

ب) هالل احمر:

 .2در کدامیک از موارد زیر آموزش دیده و یا مهارت دارید؟
□ قرآنی

□ ورزشی

□ علمی

□ مباحث اعتقادی

□ مداحی

□ رایانه و اینترنت

□ خبرنگاری

□ آموزش نظامی

□ روزنامه نگاری

□ نویسندگی

□ نقاشی

□ خوشنویسی

□ گرافیک

□ سایر موارد .........................
 .3سابقه تشکیالتی و میزان آشنایی با برنامهها و محصوالت انجمن اسالمی

درصورتی که در تا کنون عضو انجمن اسالمی بودهاید موارد زیر را کامل کنید:
عضو فعال انجمن اسالمی
عضو هیأت مرکزی
نوع عضویت :مسئول انجمن
میزان آشنایی خود را با هر یک از موارد زیر مشخص کنید

خیلی کم

کم

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

حلقههای معرفت
هیأت انصار المهدی (عج)
سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز (ویژه پسران)
لشکر فرشتگان (ویژه دختران)
قرارگاه
مدرسه انقالب
مداد کمرنگ
طرح راهنمایی
نشریه آینده سازان
محصوالت موسسه علمی آینده سازان
 .4در طول هفته چه میزان ساعت میتوانید به صورت حضوری و فعال در انجمن اسالمی مدرسه فعالیت نمایید؟
□ کمتر از یک ساعت

□ دو تا سه ساعت

□ یک تا دو ساعت

□ سه تا چهار ساعت

□ بیش از چهار ساعت

 .5میزان دسترسی به اینترنت و رایانه
□ رایانه شخصی دارم.

□ با رایانه شخصی به اینترنت دسترسی دارم.

□ به رایانه دسترسی ندارم اما از طریق تلفن همراه به اینترنت دسترسی دارم.

تاریخ تکمیل فرم:

/

/

امضا

مسئولیت در انجمن اسالمی
این قسمت توسط مسئول انجمن اسالمی تکمیل میشود.
عضو فعال انجمن اسالمی
عضو عادی انجمن اسالمی
مسئول واحد علمی و امور آموزشی
مسئول انجمن
عضو هیأت مرکزی ،مسئول واحد.......................................... :
نوع انجمن□ :قرارگاهی :نام قرارگاه ..........................

□

غیر قرارگاه

مسئول واحد فرهنگی و امور اجتماعی
تاریخ تأیید / / :
امضا مسئول انجمن

