
  

 وسایل سمعی و بصري فرم  رزرو 

  )واحدهاي مستقر(
 /INC- FR-07 2: د مدركک

  ٢از       ١فحه   ص
  ٢١/٣/١٣٩١: تاريخ بازنگري

  دو: شماره ويرايش

  

  )به همراه فرم اعالم بدهی(یبانی امور پشت -3    )پس از بازپس دادن(دفتر مدیریت مرکز -2     امور روابط عمومی مرکز -١: يرندگان گ

  .... واحد :از 
  کارشناس مسئول روابط عمومی: به
  

تقاضاي استفاده از وسایل سمعی و بصـري   ................................................... واحدازطرف .......................................................اینجانب با سالم، احتراماً 
خواهشـمند اسـت دسـتور     دارم .......... بـه مـدت  ....... ..... .... نفر در تـاریخ  ...... ........با حضور ...............  .................................زیر را جهت برگزاري  

  .فرمایید وسایل مذکور در اختیار اینجانب قرار گیرد و هزینه آن از اعتبار خدماتی واحد کسر گردد
  فیلمبرداري دیجیتال دوربین .1
 عکاسی دیجیتالدوربین  .2
 ویدئوپرژکتور .3
 الیزراویزو .4
 ویدئو .5
 کامپیوتر .6
  تلویزیون .7

  :امضاءتاريخ و                                                                                                                                                            
  
  
  

  )براي دوربینها از فرم ضمیمه استفاده شود(به صورت سالم تحویل گرفته شد ........ ..................................وسایل ... .....................یخ در تار
  
  

  واحدنماینده امضاء                                                                                                                                    
  

  
  کارشناس مسئول روابط عمومی :از
  دفتر مدیریت: به
  

       . باز پس گرفته شدل فوق الذکر وسای...........  ............در تاریخ  
  ..................................................................................................................................................................: .................................................................................توضیحات

  
  امضاء روابط عمومی                                                                                                                                                                                 

  
  

  دفتر: از 
  امور پشتیبانی: به
  

  .محاسبه گردید....... هزینه وسایل استفاده شده در بدهی ماه 
  

  امضاء دفتر                                                                                                                                                                         
  

  :تاریخ 
 :شماره



  

 وسایل سمعی و بصري فرم  رزرو 

  )واحدهاي مستقر(
 /INC- FR-07 2: د مدركک

  ٢از       ٢فحه   ص
  ٢١/٣/١٣٩١: تاريخ بازنگري

  دو: شماره ويرايش

  

  )به همراه فرم اعالم بدهی(یبانی امور پشت -3    )پس از بازپس دادن(دفتر مدیریت مرکز -2     امور روابط عمومی مرکز -١: يرندگان گ

 
  واحد: از
 مرکز رشد کارشناس مسئول روابط عمومی: به

  .ر تحويل گرفتمموارد مذکور را صحيح وسالم ازا نبا............................. ...... ....... اينجانب
  

یف
رد

  

یف      تعداد  عنوان
رد

  

    تعداد  عنوان

دوربین   ١
  SonyH30فیلمبرداري

      Canon A530دوربین عکاسی  ١      

      کارت حافظه  ٢        کیف دوربین  ٢
      شارژر  ٣        باطري  ٣
      باطري قابل شارژ  ٤        محافظ لنز  ٤
      USBکابل  ٥        دستمال تنظیف لنز  ٥
      ابل ویدیويک  ٦        کارت حافظه  ٦
      قاب کارت حافظه  ٧        شارژروسیم رابطه آن  ٧
      کیف دوربین  ٨        کابل تصویر و صدا  ٨
      دوربین CD  ٩        USBکابل   ٩
      دفترچه راهنما  ١٠        دفترجه راهنما  ١٠
        ١١        هد پاکن  ١١
١٢  CD ١٢        فیلم و تصویردوربین        
        ١٣        کیف کوچک حافظه  ١٣
        ١٤        حافظه مبدل  ١٤
        ١٥        سه پایه  ١٥
                کنترل از راه دور  ١٦
                128Mحافظه   ١٧

  
  

 اءامض                                                                                                                                                                   

  
 
 
 

  


