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ر شرکت تعاونی عضویت د و متقاضی در حال حاضر اینجانب                                                              عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری همدان بوده

 ها از جمله موارد ذیل:با آگاهی از شرایط عضویت در تعاونیباشم و مسکن کارشناسان رسمی دادگستری همدان می

 عدم وجود هرگونه ممنوعیت قانونی برای متقاضی .1

 . عدم عضویت همزمان در تعاونی های مسکن مشابه به طور همزمان2

کارشناسان  مسکن یتعاون یبرا یتعهد گونهچیه جادیمسکن موجب ا ینام تعاونثبت ییدرمرحله نها یمتقاض رشیعدم پذبا علم به این موضوع که و 

گردم مبلغ اعالمی مصوب توسط هیات مدیره تعاونی مسکن را بدون قید و شرط به شماره حساب اعالمی از طرف تعهد میم، دینماینم رسمی دادگستری

با تومان را به عنوان آورده اولیه، در مرحله خرید زمین گردم حداقل مبلغ سیصد میلیونتعاونی واریز و رسید آن را تحویل تعاونی نمایم. همچنین متعهد می

  فراهم نمایم. )صرفا جهت ساخت مسکن(مسکونیری کارب

 مشخصات فردی

 نام خانوادگی: نام:

 شماره شناسنامه: کد ملی:

 تاریخ تولد: نام پدر:

 محل صدور شناسنامه: محل تولد:

 آخرین مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:

 :ی که به نام متقاضی استشماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت:

 نت:آدرس محل سکو

 :)مهم(کد پستی محل سکونت

 اطالعات محل اشتغال

 نام سازمان / اداره:

 شماره تلفن محل کار: سمت/ پست:

 آدرس محل کار:

 وضعیت کارشناسی

                                         :شماره پروانه اشتغال:                            دارای پروانه:  رشته کارشناسی 

 حوزه جغرافیایی:                          تاریخ شروع کارشناسی:                                                             

                      :در حال کارآموزی:  رشته کارشناسی 

 حوزه جغرافیایی:                                       تاریخ شروع کارآموزی:                                                     

 حوزه جغرافیایی:             :  رشته کارشناسی:                              های قبلسال شدهپذیرفته 

 :ارسال گردید taavoni.maskan.karshenas.hamadan@gmail.com  مدارک زیر در تاریخ .....................................به پست الکترونیک به آدرس

 1کپی رنگی از اصل صفحات اول و دوم شناسنامه + توضیحات شناسنامه. 

 2. )کپی رنگی از اصل کارت ملی)پشت و رو 

 3.  و به بعد 1354مرد کپی رنگی از اصل کارت پایان خدمت)پشت و رو( برای متولدین 

 4. کپی رنگی از اصل آخرین مدرک تحصیلی 

 5شده موجود به شماره .اسکن فرم تکمیل و امضاKKRDH-T-10  03ویرایش 

 داشته باشند.( 300kbبوده و کیفیت باالی  jpgها )تصاویر( بایستی در قالب )همه کپی

 امضای متقاضی:                                              :اریخ تکمیل فرمت                                                                                                                                                           
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