
 فشم ادػای ساتقِ  

 :شواسُ

 :تاسیخ

 هشخظات َّیتی  (الف

 :شواسُ شٌاسٌاهِ:                                    ًام خاًَادگی:                                            ًام

 :تاسیخ تَلذ:                                     ًام پذس:                              شواسُ تیوِ

 :سشی ٍ سشیال شٌاسٌاهِ:                                              شواسُ هلی

 ٍضؼیت فؼلی  (ب

 :ػلت فَت:                   تاسیخ فَت:      تیوِ شذُ      هستوشی تگیش       هقشسی تگیش تیکاسی      هتَفی

 :تاسیخ حادحِ یا ششٍع تیواسی :     هشوَل سایش طٌذٍق ّا       اصکاسافتادُ کلی

 :رکش شَد:      ًاشی اص کاس        غیشًاشی اص کاس         سایش

 هذػی اشتغال فؼلی (ج

 :تلفي:                                       ًام ٍ ًام خاًَادگی:      خَد شخض         ٍکیل قاًًَی

 : ٍکالتٌاهِ/شواسُ اًحظاس ٍساحت:                                ًام ٍ ًام خاًَادگی                                        ًسثت:     ٍاسث قاًًَی

 هشخظات َّیتی  (د

 :ًام کاسفشها:                                    کذ کاسگاُ:                                       ًام کاسگاُ

 :حقیقی     حقَقی            شغل:      شخظیت:                             ًَع فؼالیت

 تلی       خیش:  کاسگاُ دائش هی تاشذ

 :تلفي کاسگاُ:                                                                              ًشاًی کاسگاُ

 اص تاسیخ                     لغایت : اظْاس هذػی -1

 تا تَجِ تِ هذاسک هَجَد، هشاتة هَسد تائیذ     ًوی تاشذ      هی تاشذ: ًظشیِ کاسفشها
 .ٍ دستوضد هاّاًِ             سیال هَسد تائیذ است:               کاسکشد ًاهثشدُ اص تاسیخ                   لغایت                  تا شغل

 

 اص تاسیخ                     لغایت : اظْاس هذػی -2

 تا تَجِ تِ هذاسک هَجَد، هشاتة هَسد تائیذ     ًوی تاشذ      هی تاشذ: ًظشیِ کاسفشها
 .ٍ دستوضد هاّاًِ             سیال هَسد تائیذ است:               کاسکشد ًاهثشدُ اص تاسیخ                   لغایت                  تا شغل

 

 اص تاسیخ                     لغایت : اظْاس هذػی -3

 تا تَجِ تِ هذاسک هَجَد، هشاتة هَسد تائیذ     ًوی تاشذ      هی تاشذ: ًظشیِ کاسفشها
 .ٍ دستوضد هاّاًِ             سیال هَسد تائیذ است:               کاسکشد ًاهثشدُ اص تاسیخ                   لغایت                  تا شغل

                                                                                                  ًام، هْش ٍ اهضای کاسفشها

 اطالػات َّیتی سایش کاسکٌاى کاسگاُ   (ُ

 شغل ًام خاًَادگی ًام

    

    

 هذاسک ٍ هستٌذات(ٍ

1                            -2                         -3                               -ٍ... 

 احشاًگشت ٍ اهضاء هذػی:                      تلفي:                                                       ًشاًی هحل سکًَت هذػی

 قاًَى تاهیي اجتواػی، ّش کس تِ استٌاد اسٌاد ٍ گَاّی ّای خالف ٍاقغ یا تا تَسل تِ ػٌاٍیي ٍ ٍسایل تقلثی اص هضایای هقشس دس ایي قاًَى 97هادُ 
تِ ًفغ خَد استفادُ ًوایذ یا هَجثات استفادُ افشاد خاًَادُ خَد یا اشخاص حالج سا اص هضایای هزکَس فشاّن ساصد، تِ پشداخت جضای ًقذی هؼادل دٍ 

 .تشاتش خساست ٍاسدُ تِ ساصهاى ٍ دس طَست تکشاس تِ حثس جٌحِ ای اص شظت ٍ یک سٍص تا شش هاُ هحکَم خَاّذ شذ


