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 و تعهدنامه در جایزهدرخواست ثبت نام 

 

 شود.تايید و امضا  مديرعامل تعاونیاين بخش توسط 

 

 

  مديرعامل شرکت تعاونی    اينجانب                    

 ام.  را بطور کامل مطالعه کرده " مديريت تعاونی تعالی جايزه شرايط ثبت نام مشارکت در فرايند"

هاا، ارزياابی اولیاه، که شامل ارسال اظهارنامه، انتخاا  ارزيا  یتعاون تيريمد یتعال از فرآيند ارزيابی جايزه

علمای و داوری و  های تیم ارزيابی در کمیتاهسازی يافتهبازديد از محل، اجماع پس از بازديد، بررسی و نهايی

 مل دارم. باشد، اطالع کامی خانهدبیر نهايی پس از طی تمامی مراحل قبل توسط  اعالم نتیجه

ممکن است به  دبیرخانه جايزهرحله قبل از نهايی شدن و اعالم رسمی مدانم که نتايجی که در هر همچنین می

 تيريماد یتعاالصورت غیررسمی انتشار يابد غیرقابل اتکا است. لذا با اطالع کامل از اين فرآيناد در جاايزه 

 پذيرم.شود میمی می اعالمام و نتیجة نهايی را که توسط نامه رسشرکت کرده یتعاون

 و در سطح یتعاون تيريمد یتعال در جايزه ند است نسبت به ثبت نام اين شرکتبر اين اساس خواهشم

ها      سيتند یتعال یبرا رنامهيتقد اقدامات مقتضی صورت پذيرد.  یتعهد به تعال یگواه 

 

 

 نام و نام خانوادگی: 

 

 امضاء:      تاريخ :                        
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 تعاونی ايمشخصات شناسنامه
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 :واهی ها و لوح ها درج خواهد شد(دقت فرمايید چون دقیقا بر اين اساس در گ تعاونی)در درج نام تعاونی نام 

  : تعاونینام فارسی 

  :    تعاونینام انگلیسی 

 شناسه ملّی:          شماره ثبت :                                         

 کد پستی: کد اقتصادی:       

 :سطح مورد تقاضا

 تنديس هاتقديرنامه برای تعالیگواهی تعهد به تعالی 

 : با توجه به موضوع فعالیت تعاونی بخش مورد تقاضا

 یتولید     توزيعی     خدماتی 

 : تعاونی گروه

  (     نفر 500خیلی بزرگ )دارای تعداد کارکنان بیشتر از  تعاونی های 

  (     نفر 500وکمتر از  نفر 150بزرگ )دارای تعداد کارکنان بیشتر از  یها یتعاون 

 نفر(  150و تا  50متوسط )دارای تعداد کارکنان بیشتر  یها یتعاون 

 نفر( 50کوچك )دارای تعداد کارکنان حداکثر  یها یتعاون 

 .................  نفر :در زمان درخواست  تعاونی نیروی انسانیکل تعداد 
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 :تعاونینوع 

    سهامی عام  متعارف       

 

 خیر بلی           عضو بورس اوراق بهادار: 3

 برداری :سال بهره 4

5 

 شهر : شهرستان : استان : آدرس دفتر مرکزی

 نشانی کامل :

 
 

 نمابر  تلفن ) با ذکر کد محل( :
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 آدرس کارخانه

 شهر: شهرستان: استان:

 نشانی کامل:

 

 

 نمابر: تلفن)باذکر کد محل(:

Web site: 

e-mail: 
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 مدير تعالیات مشخص  

 نام و نام خانوادگی:

 کد ملی:

 تحصیالت:

 تلفن تماس )باذکر کد محل(:

 تلفن همراه:

 نمابر:
e-mail: 
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 )مدير عامل(تعاونیعالی ترين مقام اجرايی مشخصات 

 نام و نام خانوادگی:

 تلفن تماس)باذکر کد محل(:

 نمابر:

e-mail: 
 خیر     بلی آيا تعاونی عضو خانه تعاونگران است؟ 9

 ریخ   □  یبل  □ نموده است؟  افتيدر یتعاون تيريمد یتعال زهيجا یتعاونتا کنون  ايآ 

 ........ : ....زهيجا افتيدر سال □ یتعال ینامه برا ريتقد □ یتعهد به تعال یگواه □ سي: تندیافتيدر زهيجا
 

 تذکر:
ر دمحترم خواهشمند است هرگونه تغییر  عاونیتبا آن   يريت تعاونیمدجايزه تعالی دبیرخانه باتوجه به لزوم ارتباط مستمر -

 اطالعات مندرج در اين فرم را از طريق مکاتبه رسمی به دبیرخانه جايزه اطالع دهید.

به کاری و خطوط تولید را به پیوست اين فرم، عکس از محیط های همچنین خواهشمند است عکس لوگوی فارسی شرکت،-

 .فرمايید Taavonaward49@gmail.com ايمیل 

 


