هب انم خدا وند بخشنده و بخشایش رگ

سال 1041
سال « تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین» گرامی باد.
در پی احسبس هسئَلیت جوعی از هسئئَلیي اائبدیذ ٍ ربررٌئبى خیّئ داًشئابُ آزاد
ااالهی خویٌی شْ ٍ در رااتبی اًجبم ف یضِ دیٌی اّتوبم ثِ رفع ًیئبز افئ اد هَاسئِ
خی یِّ « رّپَیبى ف ٍغ هحجّت » در ابل  1388پبیِریزی ٍ دأایس گ دیذ.
پس از رست هجَزّبی الزم ٍ پ ٍاًِ دأایس ّیأت اهٌبء خی یِّ ثب رأیگی ی اقئذام ثئِ
دعییي ّیأت هذی ُ ٍ ثبزرابى ًوَدًذ.
ّیأتهذی ُ ثب عضَگی ی فعبلیت خَد را آؼبز ر د ٍ ثب یبری خذاًٍذ هتعبل هَفق ثِ جلت
ًظ اعضبء خیّ گ دیذ ٍ دَاًست از جوع هجلػ  1/501/326/750ریبل اّذائی شوب عزیزاى دب
پبیبى ابل ً 1400سجت ثِ ارائِ خذهت ثِ ًیبزهٌذاى اقذام ًوبیذ.
در فبصلِ زهبًی دأایس دب پبیبى ابل  1400دعذاد  611درخَاات روک ٍاصلِ ثب دشئيی
 56جلسِ ّیأتهذی ُ ث رای گ دیذ ٍ هتقبضیبى دارای اٍلَیت جْت دریبفت روئکّئبی
دحصیلی ٍ ؼی ُ هشخص شذُ ٍ ثِ آًبى پ داخت گ دیذ.

اّتوبم ّیأتهذی ُ اهبًتذاری ٍجَُ دریبفتی ٍ حفظ آث ٍ ٍ شأى هتقبضئیبى ٍ رائبًیذى
هجبلػ دریبفتی ثِ اف اد ًیبزهٌذ ثِ ٍیژُ داًشجَیبى هیثبشذ رِ اهیذ اائت ائعی ٍ دئال
ّوِ اف اد اعن از خیّ یي ارجوٌذ ٍ ّیأت اج ائی ه ضی رضبی خذاًٍذ هٌبى ق ار گی د.
ضوٌبً در پبیبى ابل  1400ثب رای گی ی ٍ ثِ د دیت آراء ّیبت هذی ُ ٍ ثبزرابى ثئِ شئ
ری اًتخبة گ دیذًذ:
رديف

وام ي وام خاوًادگي

سمت

1

سیدمحسه مًسًی زادٌ

رئیس

2

عليمحمد حاجیان

وائةرئیس

3

حجت الٍ پًرمحمدی

مديرعامل

4

جعفر علیشاَي

خساوٍدار

5

محمد زماوي

مىشي

6

رسًل وًرمحمدی

عضً علي الثدل

7

فاطمٍ سرخي

عضً علي الثدل

8

عثدالرسًل عشقي

تازرس اصلي

9

مُرداد آقاجاوي

تازرس عليالثدل

در پبیبى ثب دشي ٍ قذرداًی هجذد از ّو اّی اف اد خیّ ٍ ضوي دقبضبی ّویبری ثیشئت
از اابدیذ ٍ ّويبراى ارجوٌذ یبدآٍری هیگ دد هتقبضیبى جْت افزایش هجلػ یب عضَیت ثِ
آقبی هٌْذس علیشبّی (هجتوع اداری) ه اجعِ ٍ یب ف م پیَات را ديوی ٍ ارابل ًوبیٌذ.
خیّ یي هحت م هی دَاًٌذ هجبلػ اّذائی را ثِ شوبرُ ربرت یب حسبة ری ٍاریز ًوبیٌذ:

شمارٌ کارت 6937-9975-9919-3174
شمارٌ حساب سیثای تاوك ملي 9196525425992
هَاسِ خی یِّ آهبدُ دریبفت پیشٌْبدات ٍ اًتقبدات شوب عزیزاى از ط یق ساماوٍ پیاامیي

شمارٌ  5999291999273جْت خذهترابًی هیثبشذ.
موسسه خیریّه رهپویان فروغ محبّت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر

ًوًَِ ف م پ داخت ٍجِ اّذائی ثِ ًیبزهٌذاى

نیکی کن ،همانگوهن هک خدا هب تو نیکی کرده است.
« سوره مبارهک قصص »

َیأت مديرٌ محترم خیريٍّ رَپًيان فريغ محثّت

احتراماً ،تاتوجه ته عضویت اینجانة .........................................
در موسّسه «خیریّه رهپویان فروغ محثّت» مستدعی است درخصوص
کسر ماهیانه ته مثلغ

ریال از حقوق اینجانة و واریس ته

حساب سیثاي شماره  1015606206110خیریّه ،دستور مقتضی صادر
فرمائید .
تاریخ :
امضاء :

