بسمه تعالی

مسئول محترم دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان گیالن
سالم علیکم
احتراما  ،به استحضارجنابعالی می رساند با توجه به مشغله کاری آقای  /خانم .......................................
مسئول قبلی کانون فرهنگی و هنری  ....................................شهرستان  .....................بدینوسیله طی نشست
مشترک امام جماعت و هیات امناء مسجد  .............................آقای  /خانم

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

با شماره ملی  .....................................و شماره شناسنامه  ..............................صادره ...............
نام پدر  ..................کدپستی منزل  ..............................شغل  ....................تحصیالت ....................
آدرس منزل ←
شماره همراه  ...................................تلفن منزل ...........................

بعنوان مسئول جدید کانون

و آقای  /خانم  ..............................با شماره ملی  ................................شماره شناسنامه ................
صادره از  .....................نام پدر  .................کدپستی منزل  .................................شغل ..................
تحصیالت  .........................شماره همراه  ...............................تلفن منزل ......................................
آدرس منزل ←

بعنوان رابط فرهنگی (جانشین) کانون معرفی می گردند.

محل مهرمسجد

توجه  :ارائه کپی = شناسنامه  ،کارت ملی پشت ورو  ،آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس برای مسئول و رابط کانون الزامی است

امام جماعت

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

شماره همراه

نام پدر

تاریخ تولد (روز/ماه /سال)

شماره شناسنامه

تحصیالت

کدپستی منزل

شغل

محل امضاء

آدرس
منزل ←

رئیس امناء
مسجد
آدرس
منزل ←

نام و نام خانوادگی

شماره ملی

شماره همراه

نام پدر

تاریخ تولد (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

تحصیالت

کدپستی منزل

شغل

محل امضاء

فرم تغییروتحول وسایل اموالی کانون
اینجانب  ..............................مسئول جدید کانون فرهنگی وهنری ......................
مسجد  ........................شهرستان  ....................اقالم ذیل را از مسئول قبلی کانون آقای  /خانم
 ..............................درمورخ  ...................در حضور افراد ذیل دریافت نمودم.

تحویل دهنده

ردیف
1

تحویل گیرنده

نام اموال

شاهد

شماره برچسب اموالی (سالم & معیوب)

شاهد

توضیحات

2
3
4
5
6
7
مهر کانون و دفترچه حساب کانون با شماره  ........................با حق برداشت توسط =
)1

)2

توسط مسئول جدید کانون دریافت گردید و مسئول جدید ملزم به مراجعه به بانک و تغییر صاحب حق برداشت
می باشد وپس ازانجام تغییرمی باید کپی دفترچه تحویل دبیرخانه گردد و درضمن کلیه اموالی که دارای

برچسب دبیرخانه می باشد وچه بصورت مشارکتی یا اهدایی به کانون تحویل داده شده است به
صورت امانت نزد مسئول کانون نگهداری می شود و می باید درکانون نگهداری گردد و نسبت به
حفاظت ازآن نهایت دقت بعمل آید وکلیه عواقب درصورت عدم تحویل اموال بعهده مسئول کانون
می باشد.
نام وامضاء مسئول مسئول جدیدکانون

تغییروتحول وسایل اموالی کانون صحیح و مورد تائید است.

مسئول اموالی دبیرخانه

