فشم ضماسٌ  : 1اعالم َمکاسی کاسکىان حامی طشح اکشام ایتام ي محسىیه
مطخصات کاسمىذ حامی

وام حامی  ......................... :وام خاوًادگی  ............................................. :وام پذس ..................... :کذ ملی ....................................... :
تاسیخ تًلذ 13..... /..... /.... :

ضماسٌ ضىاسىامٍ ........................................ :

جىسیت :هزد  سى 

دیه  :اسالم هسیحیت یَْدی کلیوی مزَة  :تطیع تسٌي يضعیت تأَل :هتأّل هجزد
وسة :سیذ  عام  تحصیالت :تی سَاد  سیزدیپلن  دیپلن  کارداًی  کارضٌاسی  کارضٌاسی
ارضذ  دکتزا ٍ تاالتز  حَسٍی 
ضغل  ......................................... :وطاوی محل سکًوت استان  .......................................... :ضُشستان......................................... :
تخص  /ضُش  ..................................... :دَستان  /سيستا ................................... :
آدسس . .................................................................................................................................................................................................. :
وطاوی سایاوامٍ ( ........................................................ :)Emailتلفه َمشاٌ  ..................................... :تلفه ثاتت .......................... :
تمایل تٍ حمایت اص فشصوذ معىًی دس صمیىٍ َای دیگش؟ تلِ  خیز 
تمایل تٍ دسیافت گضاسش َای اسسالی دس خصًظ يضعیت فشصوذ تحت حمایت خًد سا داسیذ؟ تلِ  خیز
ضیًٌ َای استثاطی :تلفي ثاتت تلفي ّوزاُ پیاهک هکاتثِ رایاًاهِ  Emailتَضیحات............................ :
مطخصات فشصوذ معىًی مىتخة
تمایل حامی ًَ :ع سزپزستی :دارای سزپزست (هحسٌیي)  فالذ سزپزست (ایتام) 
وام خاوًادگی

وام

حامی (کاسمىذ)

کذ فشصوذ

استان محل

ضُشستان محل

سشاوٍ ياسیض

سکًوت

سکًوت

(سیال)

تأییذ کىىذٌ (ومایىذٌ دستگاٌ)

تصًیة کىىذٌ (کاسضىاس کمیتٍ امذاد)

وام ي وام خاوًادگی:

وام ي وام خاوًادگی:

وام ي وام خاوًادگی :

تاسیخ :

تاسیخ:

تاسیخ:

امضا :

امضا :

امضا :

تَجِ :در صَرت اًتخاب تیص اس یک ًفز فزسًذ هعٌَی السم است تِ تعذاد آى ّا ایي فزم تکویل گزدد.

فشم ضماسٌ  : 2تعُذ کسش اص حقًق ي مضایا تًسط ریحساتی ي امًس مالی دستگاٌ تٍ صًست ماَاوٍ

امام صادق علیٍ السالم فشمًد:
«خذای عشٍجل خلمی را آفزیذ کِ آى ّا تزای تزآٍردى حاجات فمزای ضیعیاى ها تزگشیذُ ضذُ اًذ ٍ اّل
تْطت ّستٌذ چٌاًچِ تَ ًیش هی تَاًیذ اس آى ّا تاش»
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ریحساب محتشم  /سئیس محتشم امًس مالی
ایٌجاًببببة  ....................................فزسًببببذ  .......................دارای کببببذ هلببببی  ٍ .....................................کببببذ
پزسٌلی  .........................................تبا ٍضبعیت اسبتخذام  ....................................ضبارل در ....................................
رضایت خَد را هثٌی تز ضزکت در طزح ایتام ٍ هحسٌیي کویتِ اهذاد خویٌی (رُ) استاى کزهاى اس تباری
 1399/9/1لغایت  1400/12/29اعالم هی ًواین.
لذا تماضا هی ًواین هاّاًِ هثلغ (تِ عذد)  ...................................ریال تِ حزٍف  ............................................ریال
اس حمَق ٍ هشایای ایٌجاًة کسز ٍ اس طزیك کارت هجاسی ایجاد ضذُ ام تا هطخصات سیز هستمیواً تِ ضوارُ

کارت فزسًذ هعٌَی اًتخاب ضذُ ام ٍاریش گزدد.
مطخصات فشصوذ معىًی تًسط حامی:
وام ي وام خاوًادگی فشصوذ

کذ فشصوذ

مثلغ ياسیضی ماَیاوٍ (سیال)

ضماسٌ کاست مجاصی خیش (حامی) دسیافتی اص ساماوٍ اکشام

وام ي وام خاوًادگی:
تاسیخ ي امضاء:

تَجِ :در صَرت اًتخاب تیص اس یک ًفز فزسًذ هعٌَی السم است تِ تعذاد آى ّا ایي فزم تکویل گزدد.

