فزم درخواست عضويت

« باسنشستگان ومستمزی بگیزان »

خانه كارگر جمهوري اسالمي ايران
تشكيالت استان يزد

روسی که گزدونه همیشه پوينده مبارسه مکتبی ملت در خط تشکیالت وساسماندهی اسالمی درست و استوار بیفتد ،ديگز اطمینان بايد داشت که جزثومه های
(شهید مظلوم آيت ا ...بهشتی)

ضد انقالب نمی توانند به آن نشديک شوند وآنزا تهديد کنند.

 -1ايٌجبًت .............................................فزسًد ...........................شوبرُ شٌبسٌبهِ.....................هحل صدٍر

هتَلد

/

/

85

کد هلی  ..............................................................ثبسًشستِ  /هستوزی ثگیز اس ( شزکت ٍ /احد)...............................................................
ٍضعیت تبّل:

هجزد 

 -2هیشاى تحصیالت :ثیسَاد 

هتبّل 
سيز ديپلن 

ديپلن 

فَق ديپلن 

لیسبًس 

فَق لیسبًس 

دکتزی 

رشتِ تحصیلی ................................................ :
 -3شوبرُ هستوزی ......................................................... :
ًَ -4ع ّوکبری کِ هی تَاًن اًجبم دّن :
ًَ - 5ع عضَيت :

شزکت در جلسبت ٍ ًشستْب 

يک سبلِ 

گزٍُ خًَی............. :
ّوکبری حضَری 

سِ سبلِ 

 -6آدرس هٌشل  :استبى /..................... :شْزستبى..................................................................................................................../...................:
کدپستی  .................................................. :تلفي هٌشل ................................................. :تلفي ّوزاُ 90...................................................... :
تذکز  :عضَيت در خبًِ کبرگز اختیبری است  ،لذا اس سهبى شزٍع عضَيت تب لجل اس اًصزاف رسوی حك عضَيت هحبسجِ هی شَد.
ايٌجبًت ثب تأيید صحت هزاتت فَق ضوي آشٌبيی ثب آيیي ًبهِ ّبی تشکیالت خبًِ کبرگز ،توبيل خَد را ثزای عضَيت در تشکیالت
هذکَر طجك ضَاثط ٍهمزرات هصَة اعال م هی دارم.

نام ونام خانوادگی:

مدارک الزم جهت عضویت :
*کپی شناسنامه از صفحات اول ودوم

تاریخ :
امضاء متقاضی :

*کپی پشت و روی کارت ملی
*کپی دفترچه بیمه از صفحه عکسدار
*دوقطعه عکس رنگی 3*4
*مبلغ عضویت :طبق تعرفه هرسال

ایه قسمت توسط مسئولیه اموراعضبء تکمیل شود:
شمبره فـیـــش:

شمبره ســىــد:

تبریخ عـضویــت:

آدرس  :یزد – اوتهبی خ اوقالة – تقبطع ثلوار جمهوری – جىت مسجد اثوالفضل (ع ) – خبوه کبرگر استبن یزدتلفه هبی تمبس) 2558( 5252555 -5252558:

آدرس  :یزد – اوتهبی خ اوقالة – تقبطع ثلوار جمهوری – جىت مسجد اثوالفضل (ع ) – خبوه کبرگر استبن یزدتلفه هبی تمبس) 2558( 5252555 -5252558:

ايي لسوت تَسط هسئَلیي اهَراعضبء تکویل شَد:

ايي لسوت تَسط هسئَلیي

اهَراعضبء تکویل شَد

شوبرُ سٌد:

شوبرُ فیش:
تبريخ عضَيت:

شوبرُ ســٌــد:
شوبرُ فیــش:
تبريخ عضَيت:

آدرس  :یزد – اوتهبی خ اوقالة – تقبطع ثلوار جمهوری – جىت مسجد اثوالفضل (ع ) – خبوه کبرگر استبن یزدتلفه هبی تمبس) 2558( 5252555 -5252558:

