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 2فرم شماره 

 فرم تقاضای عضویت ویژه پروژه سیب

 

 ...................:.......تاریخ تولد..........................:...شماره شناسنامه ..................................:.......نام خانوادگی  ...................نام:.............     مشخصات متقاضی-1

 ..............:.............کوچه ......................:.....کوی ......................:......خیابان :......................آدرس محل سکونت: شهر ....................................:............شماره ملی

 ................................................................. تلفن همراه:................................................ تلفن منزل:...........................................ی:........پالک:...................... کدپست

 ....................................................................... نوع استخدام:...........................................................................................................عضو هیات علمی گروه:...............

 :...................... عنوان پست سازمانی:......................مدرک تحصیلی ........:..............سابقه خدمت :......................تاریخ استخدام :......................میمرتبه عل

 ..........................................................................................................................................................................................:.................آدرس محل خدمت بطور دقیق

 شغل متقاضی -2

کارمند           الف( عضو هیات علمی             پزشک            پرسنل بهداشت و درمانی           مدیران و روسا              کارشناس            

 بازنشستگی ...................................... بازنشسته            شغل و سمت قبل از

 ب( نوع استخدام : رسمی           پیمانی            قراردادی              آزمایشی 

 مجرد       وضعیت تاهل: متاهل -2

 .....................................شماره شناسنامه:......................... فرزند:...................................... نام خانوادگی:...............:........درصورت تاهل مشخصات همسر: نام

 شاغل       صادره: :...................... تاریخ:...../......./....... شماره ملی:...................... شغل همسر: خانه دار 

 .................................................................................................................................................................................: حل کار همسرمدرصورت شاغل بودن آدرس 

 کنند )فرزندان(افراد تحت تکلف که با متقاضی زندگی می -3

 ......... صادره:...................... شغل:........................................... شماره شناسنامه:...................... کدملی:............................. نام خانوادگی:..........................نام:.....

 ......... صادره:...................... شغل:........................................... شماره شناسنامه:...................... کدملی:............................... نام خانوادگی:...............نام:..............

 ......... صادره:...................... شغل:.............................شناسنامه:...................... کدملی:........................... شماره ................ نام خانوادگی:.................نام:..............

 ......... صادره:...................... شغل:................................................ شماره شناسنامه:...................... کدملی:........................ نام خانوادگی:.................نام:..............

 وضعیت منزل مسکونی خود و همسر -4

 ...................................................................................................................................................مدت سکونت در شهر اصفهان:.........        ملکی       اجاره ای 

های مسکن دیگر ادارات دریافت های دولتی و یا شرکت تعاونیها یا ارگانای از سازمانمسکن یارانه عطای تسهیالتاآیا خود و همسر از 

 خیر           بلی :ایدکرده

 ها و شرکت تعاونی مسکن.................... نوع دریافت تسهیالت...................... محل دریافت تسهیالت......................سازماناید از کدام اگر دریافت کرده

 .....................................کدام تعاونی.........          خیر        . بلیها عضویت داریدهای مسکن دیگر ادارات و یا سازمانآیا خود و یا همسر در تعاونی -5

تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی  های اجرایی شرکتنامه...... با اعالم و تایید مفاد باال و قبول اساسنامه و آیین............اینجانب...........................

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی  -1رد نیاز باشم. )مدارک مواصفهان متقاضی مشارکت در پروژه سیب شرکت تعاونی می

 فتوکپی حکم حقوقی( -2

 نام و نام خانوادگی متقاضی

 امضا                                                                                                                                                                                                                            

 نظر هیات واگذاری:

مندرجات مورخ ........................ واحد مربوطه بر اساس .................. جلسه هیات واگذاری براساس معرفی نامه شماره  درخواست متقاضی باال در

 موافقت گردید / بررسی قرار گرفت و درنتیجه با تقاضای نامبرده جهت مشارکت در پروژه سیب مخالف دمور 2شماره فرم 
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