باسمه تعالی

دااگشنه آزاد اسالمی

اترخی :
شماره :
فزم درخًاست َشیىٍ َای ماساد درمان

توسط کارمنستکمیل گرزز

اینجانة

ته شماره پرسنلی

کارمنس شاغل زر قسمت

زرذواست زریافت هزینه های ( نوع هزینه مشرص شوز ) .
نام و نام ذانوازگی تیمار:

نسثت تا تیمه شسه اصلی

..................................

نوع هزینه
................

.................................

تلفن تماس :

مثلغ هزینه

تارید هزینه

........................

...................
امضاء و تارید :تحویل:

تسین وسیله گواهی می شوز تیمه شسه اصللی و تیملار فلور زر سلاش گ شلجه و نلاری نیلز ػضلویت پوشلر ملاکاز زرملاا کارکنلاا زانشل اه را
زاشجه انس /.نساشجه انس.

توسط امور ازاری تکمیل شوز

شماره کسهای ػضویت زر پوشر ساش گ شجه  :تیمه شسه اصلی

تیمار

صنسور ػازی
شماره کسهای ػضویت زر قرارزاز نسیس  :تیمه شسه اصلی

تیمار

شماره کسهای ػضویت زر پوشر ساش گ شجه  :تیمه شسه اصلی

تیمار

صنسور ویژه
شماره کسهای ػضویت زر قرارزاز نسیس  :تیمه شسه اصلی

تیمار
مهر – امضاء – تارید :

امورمالی تکمیل شوز

حساب صنسور توسط

مشرصات مثالغ واریزی ته

حق تیمه مجؼلق طی حواله شماره  257497مورخ 96/07/30اک طریق تانک ملی مرکزی تیراا ته مثلغ  262/440/000ریاش (تله حلرو  :زویسلت
وشصت و زومیلیوا وچهارصسو چهل ریاش) ته حساب ناری  0114171417009ته نام صنسور تیمه ماکاز زرماا کارکناا زانشل اه نلزز تانلک مللی
شؼثه زانش اه آکاز کس  1017واریز و رسیس آا طی نامه شماره 40-1/1097مورخ  96/08/01ته ازاره کلل منلاتغ انسلانی وسیاسلجهای رفلاهی
زانش اه ارساش گرزیسه است .
مهر – امضاء – تارید :
نام تیمار :

نام تیمه شسه اصلی :
نظریه کمیجه تیمه و رفاه واحس

نوع هزینه  /ػمل

کس ػمل نراحی :

تارید هزینه :

هزینه های ارائه شسه ته مثلغ :

ریاش ( ته حرو :

ریاش )

تیمه گر اوش ( تأمین انجماػی ) ته مثلغ :

ریاش ( ته حرو :

ریاش )

موافقت کمیجه ته مثلغ :

ریاش ( ته حرو :

ریاش )

غالمحسین رنة کازه

غالمحسین رنة کازه

زتیر کمیجه تیمه و رفاه واحس

مؼاوا ازری ومالی

زکجر کامراا امینی
رئیس واحس تیراا

شماره حساب واحس

تانک ملی

نام شؼثه

کس شؼثه

شماره حساب

شناسه واریز

تیراا

مرکزی

3228

0105730573007

-

تکمیل گرزز

هیات امنای اسجاا

رفاهی ویازتیرذانه

انسانی وسیاسجهای

توسط ازاره کل مناتغ

کسورات :
مثلغ قاتل پرزاذت :
تأیید ي امضاء کارشىاس

تذکز  :در تعییه وًع عضًیت بیمٍ شدٌ در یکی اس صىديق َای عادی یا يیژٌ وُایت دقت بٍ عمل آید مسؤيلیت َزگًوٍ خسارت در صًرت بزيس مشکل بٍ عُددٌ
دبیز کمیتٍ بیمٍ ي رفاٌ می باشد.

