باسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي

تبريخ :

واحد ارسنجان

شمبرٌ :
فرم درخواست هسينه هاي مازاد درمان

تًسظ وبرمىذ تىميل گزدد

ثٍ شمبرٌ پزسىلي

وبرمىذ شبغل در لسمت
ايىجبوت
َشيىٍ َبي ( وًع َشيىٍ مشخص شًد).
ريبل ( ثٍ حزيف
ثٍ مجلغ
مزثًط ثٍ
مذارن پيًست را دارم .
صندوق عادي

درخًاست دريبفت
ريبل ) عجك

صندوق ويژه

امضبء ي تبريخ :

تلفه تمبس :

تًسظ امًر وبروىبن تىميل شًد

ثذيىًسيلٍ گًاَي مي شًد ثيمٍ شذٌ اصلي ي ثيمبر فًق در سبل گذشتٍ ي جبري ويش عضًيت پًشش ثيمٍ مبساد
وبروىبن داوشگبٌ را داشتٍ اوذ  /وذاشتٍ اوذ.
صندوق عادي  :شمبرٌ وذَبي عضًيت در پًشش سبل گذشتٍ :ثيمٍ شذٌ اصلي
شمبرٌ وذَبي عضًيت در لزارداد جذيذ  :ثيمٍ شذٌ اصلي

  160ثيمبر 160-ثيمبر

صندوق ويژه  :شمبرٌ وذَبي عضًيت در پًشش سبل گذشتٍ :ثيمٍ شذٌ اصلي
شمبرٌ وذَبي عضًيت در لزارداد جذيذ  :ثيمٍ شذٌ اصلي

160 -

 160 -ثيمبر

 160160 -

 160-ثيمبر

160 -

مُز– امضبء – تبريخ

تىميل شًد

حسبة صىذيق تًسظ امًرمبلي

مشخصبت مجبلغ ياريشي ثٍ

حك ثيمٍ متعلك عي حًالٍ شمبرٌ  85499مًرخ  93/7/30اس عزيك ثبوه ملي ثٍ مجلغ  1.020.480.000ريال
( ثٍ حزيف يک میلیاردو بیست میلیون و چهارصدو هشتاد هسار ريال ) ثٍ حسبة جبري0114171417009
ثٍ وبم صىذيق تبميه َشيىٍ مبساد درمبن وبروىبن داوشگبٌ وشد ثبوه ملي شعجٍ داوشگبٌ آساد ياريش ي رسيذ آن عي
وبمٍ شمبرٌ  8514مًرخ  93/8/4ثٍ ادارٌ ول مىبثع اوسبوي يسيبستُبي رفبَي داوشگبٌ ارسبل گزديذٌ است .
مُز _ امضب _ تبريخ

نظريه كمیته بیمه و رفاه واحد

وبم ثيمٍ شذٌ اصلي :
وًع َشيىٍ  /عمل
صًرت َشيىٍ َبي ارائٍ شذٌ ثٍ مجلغ :
ثيمٍ گز ايل ( تبميه اجتمبعي ) ثٍ مجلغ :
مًافمت وميتٍ ثٍ مجلغ :

وب م ثيمبر :
وذ عمل جزاحي
تبريخ َشيىٍ :
ريبل ( ثٍ حزيف
ريبل ( ثٍ حزيف
ريبل ( ثٍ حزيف

ريبل )
ريبل )
ريبل )

مُز ي امضبي اعضبي وميتٍ
تًسظ امًرمبلي ياحذ

مشخصبت چه صبدرٌ

تبييذ ي امضبء
وبرشىبس ثيمٍ سبسمبن مزوشي َ /يئت امىبي استبن

تذوز :در تعييه عضًيت ثيمٍ شذٌ در يىي اس صىذيلُبي عبدي يب ييژٌ وُبيت دلت ثعمل آيذ .

ثزي شمبرٌ 53/117

وسًرات :
مجلغ لبثل پزداخت :

