
  »شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريفمتعلق به دانشگاه صنعتي شريف در فرم تقاضاي خريد سهام «
  03/12/1399سهام مورخ واگذاري پيوست اطالعيه 

  

 :)و كارت ملي (مطابق با شناسنامه مشخصات فردي - 1
 نام خانوادگي:  نام:

 محل تولد:  :)01/01/1345(نمونه  تاريخ تولد
 :صدور شناسنامهمحل   نام پدر:

 كد ملي:  شماره شناسنامه:

  نوع ارتباط با دانشگاه صنعتي شريف: - 2
  )اشتغال پيوسته سال 5(با سابقه  يا پيماني كارمند قراردادي          كارمند رسمي                  آموختهدانش                   عضو هيئت علمي

  سوابق تحصيلي: - 3
  سال اخذ مدرك  دانشگاه محل تحصيل  گرايش تحصيلي  تحصيلي رشته  رديف

1          
2          
3          

  هاي تماس:شماره - 4
  تلفن همراه:    تلفن ثابت (به همراه كد):

  آدرس: - 5
  آدرس پستي محل سكونت:

  آدرس پستي محل كار:
 پستي محل كار:كد  :كدپستي محل سكونت

 ايميل:

  :بانكي مشخصات حساب - 6
  شعبه:نام و كد  بانك: حساب:شماره 

 IR                                                                                                                                                                                              شماره شبا:

  ................... سهم.........: جهت خريدتقاضا تعداد سهام مورد  - 7
تعداد رساند كه آن بسته به ميزان استقبال ساير متقاضيان خواهد بود. همچنين به اطالع ميتعداد و حداكثر  سهم 3000، سهامتقاضاي تعداد حداقل  :تذكر مهم

  .سهم است 6375وني برابر و معادل با شركت تعافعلي اعضاي  تماميسهام 
  :ريال)ميليون  دهوديعه ( مشخصات فيش واريزي - 8

  5022- 2970- 0015- 5056 شماره كارت: --  (بانك پاسارگاد) 227- 8100- 23911- 3شماره حساب جهت واريز: 
  به نام شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف --  760570022781000023911103IRشماره شبا: 

  آخر كارت واريزي: چهاررقم  تاريخ واريزي:  :پيگيريشماره 
 سهامميزان خريد از متقاضي انصراف ولي در صورت  محاسبه خواهد شدارزش سهام بلغ به عنوان بخشي از در صورت پذيرش تقاضا، اين م :مهم تذكر

  به همراه اين فرم الزامي است.وديعه ارسال رسيد واريز  نخواهد بود.استرداد ، اين مبلغ قابل درخواستي
  

  ارزش سهامنحوه پرداخت  - 9
   چكفقره  4در قالب ارائه  پرداخت اقساطي                            پرداخت نقدي 

  الذكر فوقبه حساب ماهيانه پرداخت اقساطي در قالب واريز                              الب كسر از حقوق و مزاياي ماهيانهپرداخت اقساطي در ق
  

ي قاضادر صورت موافقت نهايي با تام و را به طور صحيح تكميل نموده شوم تمامي اطالعات فرم........ متعهد مي....................................................اينجانب 
  را در اختيار شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه قرار خواهم داد.درخواستي ، مستندات مربوطه اينجانب

  
  خ:تاري          امضاء:


