
تان اداره                                                جمهوري اسالمی ایران         ی  ا ما ه  عاون ، کارو ر نل    و

ناداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی                                          وزارت       و تان  ی  ما ه                                                                عاون ، کارو ر

ی  وا د  د ت  وا   داد

تجدید نظر 

  خواه

                              و نام خانوادگی :    نام

  نوع شغل  :                                                           میزان سابقه کار در کارگاه : 

  تلفن –...                                                                                                       اقامتگاه  :

نماینده 

تجدید نظر 

  خواه

  نام و نام خانوادگی:                                            نام پدر :                                سال تولد :

  نی :                                                                                                            نشا

تجدید نظر 

  خوانده

نام و نام خانوادگی :

اقامتگاه یا نشانی کارگاه : 

  

تجدید نظر 

  خواسته

  هیات تشخیص   ....ختاری     ....   تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره

  شرح دادخواست

  ....محترم اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  رئیس

غ ابال ....ت تشخیص که در تاریخ صادره از هیأ ....پرونده کالسه  موضوع ....تاریخ  ....نسبت به دادنامه شماره  احتراماً

  و بدلیل .................... ،گردیده اعتراض داشته

  ت حل اختالف را دارد.هیأونده به قاضاي ارجاع پرت 

  امضاءو اثر انگشت                                                                                                                                                      

  

  

  * درصورت توضیح بیشتر پشت کاربرگ درج شود . 

  ده :کالسه پرون

تاریخ تنظیم :





        جمهوري اسلامي ايران                                               اداره كل تعاون ، كارو رفاه اجتماعي  استان قزوین 

     وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعي                                          اداره تعاون ، كارو رفاه اجتماعي شهرستان قزوین                                                            

دادخواست تجديد نظرخواهي 

		تجديد نظر خواه

		نام و نام خانوادگي :                                

نوع شغل  :                                                           ميزان سابقه كار در كارگاه : 


اقامتگاه  : ...                                                                                                       –تلفن 



		نماينده تجديد نظر خواه

		نام و نام خانوادگي:                                            نام پدر :                                سال تولد :


نشاني :                                                                                                            



		تجديد نظر خوانده

		نام و نام خانوادگي : 

اقامتگاه يا نشاني كارگاه : 






		تجديد نظر خواسته

		تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره   ....     تاریخ....   هيات تشخيص 



		شرح دادخواست


رئیس محترم اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی .... 


احتراماً نسبت به دادنامه شماره .... تاریخ .... موضوع پرونده کلاسه .... صادره از هیأت تشخیص که در تاریخ .... ابلاغ گردیده اعتراض داشته،  و بدلیل ....................


 تقاضای ارجاع پرونده به  هیأت حل اختلاف را دارد.


                                                                                                                                                      امضاءو اثر انگشت







* درصورت توضيح بيشتر پشت كاربرگ درج شود . 

كلاسه پرونده :


تاريخ تنظيم :








