
 باسمه تعالی

 های بسیج کارکنان دانشگاه ارومیهالیتفرم درخواست عضویت در فعّ

 پایگاه شهید یعقوبی

 ها(ها، حلقهگذاری، کارگروه)شورای سیاست                                                

های مختلف و  گذاری، کارگروهضمن تشکیل شورای سیاستبا رویکردی جدید،  6931بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه از سال 

های نظام مقدس جمهوری حلقه مزین به نام شهدا، با تأسی از منویات مقام معظم رهبری در راستای کمک به صیانت از ارزش

ره عضویت اعضای لذا با توجه به اتمام دو است الیت خود ادامه دادههای دانشگاه، به فعّدیگر بخشراستا با اسالمی ایران هم

باشند، عضوگیری می هاالیت در این عرصه، در نظر دارد از بین کارکنان محترم دانشگاه که متقاضی فعّمحترم شورای مرکزی

اطالعات  باغ؛ قسمتفرم به مسؤول سرمایه انسانی بسیج )جناب آقای حجت قرهاین توانند با تکمیل و تحویل همکاران می نماید.

  Basij@urmia.ac.ir ه ایمیل بسیج کارکنان به آدرسبو یا ارسال ( در پردیس نازلو ساختمان ستاد مرکزی ستاد دانشگاه

 ، درخواست عضویت خود را اعالم نمایند. 67/1/6011حداکثر تا تاریخ 

ها باشند امّا همکارانی که ها و یا حلقهمتقاضی عضویت در یکی از کارگروهفقط توانند الزم به توضیح است همکاران محترم می

 بایست در یک کارگروه و یک حلقه نیز درخواست عضویت نمایند.باشند میمتقاضیان عضویت در شورای مرکزی می

 با سمت .......................... و شماره تلفن همراه ................................ ........................................ کارمند حوزه .........................این جانب ......

)مندرج ضمن مطالعه شرح وظایف و رسالت بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه  و شماره تلفن فضای مجازی ................................

 باشم: نشگاه ارومیه( متقاضی عضویت در آن با شرایط زیر میبسیج درسایت دا لینکدر

 باشم:زیر می هایسؤولیتمدر یکی از  بسیج کارکنان دانشگاه ارومیهمرکزی شورای  عضویت در متقاضی( 6

باشد لذا الزم است ها میحلقههم در یکی از ها و در یکی از کارگروههم الیت و فعّبسیج مستلزم عضویت  مرکزیتبصره: عضویت در شورای 

  .ها نیز عضو شودهر دوی آن، در مرکزیمتقاضی عضویت در شورای 

 یمرکز یدر شورا تیمسؤول ردیف یمرکز یدر شورا تیمسؤول ردیف یمرکز یدر شورا تیمسؤول ردیف

  بازرس 9  نیجانش 2  فرمانده 6

  سرمایه انسانی 1  اتیعمل 5  فاوا و فضای مجازی 0

  فرهنگی و سیاسی 3  تعلیم و تربیت 8  پشتیبانیاداری  7

  برنامه ریزی مالی 62  تربیت بدنی 66  اردویی و گردشگری 61

  امور قرآنی 65  سازندگی 60  علمی پژوهشی 69

  امور بسیج خواهران  68  امر به معروف  67  بررسی و تحلیل 61

   26   21  رابط دفتری  63
 

 تواند زمینه همکاری را پیشنهاد دهد.متقاضی با توجه به عالیق و تخصص خود می 26و  21در ردیف 

 باشم:زیر می هایکارگروه ر یکی ازعضویت د متقاضی (2

های مصوب شورای باشد که به اجرایی شدن تصمیات و برنامهعضو می 5یک دبیر و توضیح: هر کارگروه حداقل متشکل از 

 کند.کمک می مرکزی

 عنوان کارگروه ردیف عنوان کارگروه ردیف
  فرهنگی، اردویی، رسانه و فضای مجازی 2  قرآن و عترت 6

  آفرینی و کارآمدسازی نظام اداریاجتماعی،نقش 0  نیروی انسانی و برنامه ریزی 9

  عملیات پدافند عامل و غیر عامل 1  ارتقای سالمت اداری 5

  تربیت بدنی 7

 

 

 محل الصاق عکس

 

mailto:Basij@urmia.ac.ir


 

 باشم: زیر می هایحلقهعضویت در یکی از متقاضی  (9

هر یک از کنند. الیت میهای مختلف فعّها به صورت تخصصی به منظور بصیرت افزایی در حوزهحلقهدر این  اعضاءتوضیح: 

قابل افزایش  هاحلقه )متناسب با تعداد متقاضیشوند. نفر بوده و بعد از عضویت سازماندهی می 21یک دبیر و ها متشکل از حلقه

توانند متقاضی حضور و افراد دارای فرصت و توانایی کافی می البته توانند عضو شوند.هر یک از اعضا فقط در یک حلقه می (.است

 خواهرانویژه ششم شود اما حلقه میخواهران و برادران تشکیل از بین  پنجمل تا های اوّاعضای حلقهالیت در دو حلقه باشند. فعّ

  است.در نظر گرفته شده  و محل تشکیل جلسات پردیس نازلو

 عنوان حلقه ردیف عنوان حلقه ردیف
  )عقیدتی(شهید احمدی روشن 2  )سیاسی(شهید تهرانی مقدم 6

  اجتماعی( –)فرهنگی  شهید آوینی 0  )گفتمان انقالب و مقاومت(شهید سلیمانی 9

 حلقه ویژه پردیس شهر 5

 ایرانی( –)سبک زندگی اسالمی 

 اختصاصی خواهران در پردیس نازلوحلقه  1 

 ایرانی( –)سبک زندگی اسالمی 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی 

 امضا و تاریخ 


