
 (       فرم ثبت نام شرکت در انتخابات مرزبانی ) سال      

 :  تلفن    تاریخ : 

            ........................................................ :نام

 ....................................... خانوادگی: نام 

 سن :    میزان تحصیالت :                                              □همسفر □مسافر 

 --------------------------------------------------------------------------- اطالعات درمان اعتیاد

   :رهاییتاریخ   : تا روز انتخابات مدت رهائی        :مدت سفر   نام راهنما :

 --------------------------------------------------------------------------- سیگاراطالعات درمان 

 مدت رهایی::                مدت سفر        :                  نام راهنما        درحال سفر         درمان شده        وضعیت: نبوده ام 

 را ذکر نمائید:مرزبانی نام نمایندگی و تاریخ دوره        □خیر  □دارید؟ بله  گذراندن مرزبانیسابقه آیا 

        □خیر  □بله   ؟آیا در حال حاضر دارای لژیون فعال هستید    □خیر  □آیا در حال حاضر کمک راهنما هستید؟ بله 

 است.ثبت نام در مرزبانی نمایندگی .................................... این فرم را برای ؟                             درحال حاضر در کدام نمایندگی حضور دارید

   :60در کنگره تمامی سوابق خدمتی 

 

 نام نمایندگی و تاریخ دوره دبیری را ذکر نمائید:                □خیر  □دارید؟ بله  دبیریآیا تا به حال سابقه گذراندن 

 در صورت بله نام نمایندگی، تاریخ و نمره امتحان:     □خیر □؟ بله درآزمون داخلی یا راهنمایی شرکت کرده ایدآیا 

 نام نمایندگی، تاریخ ونمره امتحان : 

  امضاء ایجنت نمایندگیـ 2 ـ نام و امضاء مسافر1
 نظر قوانین مدون بالمانع است.از 

 

 بان خانم های مسافرامضا دیده -3
 (مختص خانم های مسافر)

 (مسافرانامضا دیده بان مرزبانان ) -4

 
 

 : (شما )مسافرمدت رهائی             نام راهنمای مسافر شما :     اگر همسفر هستید، نام مسافر شما : 

 : 60کنگره در تمامی سوابق خدمتی     ا مسافر: بشما  نسبت

 اسیستنت گروه خانوادهامضاء  ـ2 همسفرـ نام و امضاء 1
 از نظر قوانین مدون بالمانع است. 

 

 (همسفرانامضا دیده بان مرزبانان ) -4 امضا دیده بان همسفران -3

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 داده ام، ضمناً صحت نشریات نمایندگی .......................................... فرم ثبت نام در انتخابات مرزبانی را تکمیل و تحویلاینجانب 

  .مطالب فوق را تائید می نمایم

 امضاء داوطلب     مهر نشریات

 محل الصاق

 عکس 

 الزامی است
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گرددتحویل داوطلب   و به عنوان رسید شوداین قسمت جدا    



 

 

 خدمت نامه مرزبانی

 

............... ......نمایندگی ................................. در جایگاه خدمتی مرزبانی....................................... .........................اینجانب 

 های ذیل واقف بوده و به آنها پایبند خواهم بود.به مسئولیت

  

ساعت  -1 ان کشیک در نمایندگی به عنوان مرزب 21صبح تا  12طبق نوبت های صادره ، یک روز کامل از 

 حضور داشته باشم .

جابجایی و تعویض شااال و اتی ت مرزبان کشاایک ام ان نیر نمی باشااد ، مگر در موارد خا  و با  -2

 هماهنگی ایجنت نمایندگی .

سه )  -3 شروع جل ساعت قبل از  صی و عمومی نمایندگی ، حداقل نیم  صو شی خ  5در کارگاه های آموز

 جلسه الزامیست ( 2حضور داشته باشم . ) شرکت حداقل در  بعدازظهر ( در نمایندگی

صورت عنر موجه ، قبالً به ایجنت  -4 شم و در  شته با ضور دا سات لژیون مرزبانی نمایندگی ح در کلیه جل

 نمایندگی اطالع دهم . غیبت غیرموجه در سه جلسه به منزله انصراف از مرزبانی است .

مالی ، بایستی  به صورت منظم هر ماه یک بار شخصاً به امور مالی در صورت خدمت در جایگاه مرزبان  -5

ویه حسااات تنخواه اقدام مرکز در تهران مراجعه نموده و نساابت به تیویل مدارو واریزی خزانه و تساا

 .نمایم

 

 

                داوطلبنام و امضای 

 

 

 

 

سط هر یک از مرزبانان ، کنگره  صورت عدم اجرای موارد فوق تو سبت به جایگزینی مرزبانی که توانایی انجام وظایف و تعهدات  60در  می تواند ن

 خود را ندارد ، اقدام نماید .
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