
 باسمه تعالي 

 " وظيفهكاركنان نامه  فرم تعهد "

........ صادره ..................ملي ........... كدداراي  .....................فرزند ....... ......................................................اينجانب آقاي 

. ................................... رشته .............تحصيلي...........داراي مدرك  13..... ../.... .../.تاريخ تولد .. ..................از.........

به نشاني  (.......................همراه ........... ..................................ثابت) :تلفنشماره  ................. (مجرد/متاهل)وضعيت تاهل

داراي كسر  شوم متعهد ميبدينوسيله  )محل سكونت(....................................................................................................

وابع بخش خدمت نبوده و در صورت صدور مجوز امريه جهت خدمت در پايگاه آتش نشاني روستاي ....................... از ت

ه خدمت وظيفه خود .............................. شهرستان...................... استان........................... به طور كامل در پايگاه مذكور دور

نسبت به  ،نشاني روستايي هاي آتش نامه جذب و بكارگيري كاركنان وظيفه در پايگاه شيوهضمن رعايت را طي نموده و 

مقررات نسبت به قوانين و تواند برابر  مي دستگاه مربوطهدر غير اينصورت  نمايم. اقدام به نحو احسن نجام وظايف محولها

  همچنين متعهد مي شوم: .امريه اينجانب اقدام نمايدمجوز لغو 

  در زمان هاي تعيين شده در پايگاه آتش نشاني روستاي محل خدمت و تحت امر فرمانده پايگاه به طور منظم حضور

 .كنمرعايت را نشاني  مورد عمل در دهياري و پايگاه آتش تمامي قوانين و مقرراتيابم و 

  به نحو  نشاني روستايي آتش هاي نامه جذب و بكارگيري كاركنان وظيفه در پايگاه شيوهبه كليه وظايف مندرج در

 احسن عمل نمايم.

  وقت خود را به محل مورد نظر رسانده و تحت امر  در اسرعدر هر زمان دهياري به همكاري اينجانب نياز داشته باشد

 مافوق خود انجام وظيفه نمايم.

 رعايت نمايم. هاي محوله ماموريت هنگام انجامو  محل خدمتدر  را اخالق و شئونات اسالمي 

 مراعات كنم مال مردم جان ونگهداري صحيح از اموال عمومي، تجهيزات در اختيار و نسبت به  را داري اصل امانت. 

 كمك كنم حين خدمت در مكاني به شهروندان حادثه ديده در هر موقعيت زماني و.  

  محل خدمت در اسرع وقت اعالم نمايم. به دهياريرا هرگونه تغيير در شماره تماس و نشاني محل سكونت 

 تواند از ادامه همكاري اينجانب جلوگيري و  در صورتيكه خالف اظهارات مندرج در فرم ثابت گردد دهياري مي

 امريه نمايد. مجوز درخواست لغو

  نام نام خانوادگي

 امضاء و اثر انگشت

 

 


