ج
ن
م
ا ن پاژین
اتسیس

عكس

برگه عضویت

8731

شماره ثبت 44

انجمن پارێزەرانی ژینگەی بانه سازمانی غیر دولتی ،غیر انتفاعی و غیر سیاسی است و در راستای حفاظت از محیط زیست فعالیت مینماید.
مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد

میزان تحصیالت
/

/

رشته تحصیلی

87

نام پدر

شغل

کد ملی

تلفن منزل
مرد □

جنس

زن □

موبایل
ایمیل

شماره شناسنامه
آدرس و کد پستی
نوع عضویت:
.8

.2

عضویت رسمی :کسانیكه فعاالنه در هر زمان آماده همكاري هستند و یا اینكه تنها با پرداخت حق عضویت یاور انجمن میباشند .این افراد داراي کارت عضویت سبز خواهند شد و میتوانند در رأي گیريها
شرکت کنند .حداقل عضویت ماهانه  0555تومان میباشد.
عضویت غیررسمی (هوادار) :افرادي که تنها عالقه نشان دادهاند و حق عضویت نمیپردازند و نیز افراد زیر  81سال .این افراد داراي کارت نارنجی (هواداري) خواهند شد و بالطبع حق شرکت در رأيگیريها را
نخواهند داشت.
انتخاب نوع عضویت:

عضویت رسمی □ عضویت غیر رسمی□

مبلغ پیشنهادي حق عضویت ماهیانه اینجانب :

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

تومان

شماره حساب :

 4305221542بانک ملت شعبه مرکزي بانه

مدارک الزم جهت تکمیل پرونده -8 :یک برگ فتوکپی شناسنامه  -2یک برگ فتوکپی پشت و روي کارت ملی  -7یک قطعه عكس -4 7×4تكمیل دقیق همین فرم  -0ارئه ماهیانه فیش بانكی
عضویت.

مهارتها و تواناییهاي خود را در هر زمینه که دارید بنویسید.

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

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

در پشت همین برگه چارت انجمن ترسیم شده است .دوست دارید در کدام کمیته به فعالیت بپردازید .؟ لطفا یادداشت نمایید.

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

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

اینجانب با آگاهی کامل از اساسنامه و نظامنامه داخلی انجمن پاژین با طیب خاطر و میل شخصی و در صحت کامل روانی به منظور تالش در جهت حفاظت از محیط زیست و
توسعه و اشاعه فرهنگ آن مایل به همكاري و متقاضی عضویت در انجمن پارێزەرانی ژینگەی بانه میباشم .لذا خود را موظف به رعایت کلیه قوانین اساسنامه و نظامنامه
دانسته و در صورتی که اقدامی مغایر با آنها از اینجانب سربزند مطابق با مقررات اساسنامه با من برخورد شود.
تاریخ:

نشانی :کردستان ،بانه ،خ بیمارستان  ،پاساژ امینی  ،انجمن پارێزەرانی ژینگەی بانه ) پاژین(
سایت رسمی انجمن www.pajin.org :ایمیل انجمن info@pajin.org :موبایل پاژین52814153722 :

امضا:

