
 دوستانه های برنامه در شرکت اقرارنامه نمونه

 

..... ....................................... ملی شماره با 31متولد         /          /          .... .................................................. اینجانب

 از بنده رشد عدم یا َحجر خصوص در حکمی و ام رسیده سال هجده باالی انونیق سن به که دارم می اعالم کامل اختیار با و عقل صحت در

  که   نمایم می  اقرار نیز  و  دارم را دوستانه برنامه یک  در  شرکت  در  تصمیم برای قانونی اهلیت  و  است نشده صادر قضایی مراجع

 بوده خودجوش و دوستانه کامال و رسمی غیر برنامه ، ................................ رخمو...  ................................................ برنامه

 بر آن احتمالی اتفاقات وو نخواهد گرفت  نگرفته عهده بر را برنامه این مسئولیت کسی و باشد نمی رسمی غیر و رسمی گروه هیچ قالب در و

 . می باشد .... .................................................. اینجانب

 شرکت برنامه این در خودم های توانایی به توجه با و دارم رادوستانه  برنامه این در شرکت توانایی دارم می اعالم کامل اطمینان و علم با بنده

.  پذیرم میشخصا  را بازگشت یا مسیر در ماندن تبعات و نخواهم داد ادامه را مسیر است خارج من توانایی از بدهم احتمال که جا هر و نمایم می

 و  شرکت نکرده ام برنامهاین  در کسی هیچ امید و اتکا به بنده و نیستآن اتفاق  مسئول خودم جز کسی هیچ احتمالی اتفاقات برای صورت هر در

 مسیر و خوانده را برنامه این به مربوط یگزارشها قبال و هستم بلدمی دانم و  خوبی به را برنامه این در الزم مهارتهای تمامینیز شخصا  خودم

 تنهایی به صورت هر در که هستم خودجان  نجات و مسیر یافتن به قادرنیز  هوایی و آب شرایط بدترین در و هستم بلدمی دانم و  خوبی بهنیز  را

 . برآیم تیمشکال گونه هر پس از توانم می

 ولئمس یا سرپرست اسم به کنندگان شرکت از یک هیچبنده و  و شده انتخاب خرج مادر عنوان بهفقط  نفر یک مرج و هرج از جلوگیری باب از

 . کنیم نمی نگاه وی به

 برنامه از قبل هک ای هزینه از و کند خرجبرای ایاب و ذهاب و سایر هزینه های این برنامه  بنده ازجانب دهم می وکالت مادرخرج به در ضمن

 . بگیرد بنده از را دانگ و هزینه مابقی نیز برنامه از بعد نیاز صورت در و نماید کسر نموده ام پرداخته

 . نمودم صلح وی به را مبلغ آنکامل  اختیار با و هستم آن تابعبنده صد در صد  کند اعالم مادرخرج که ای هزینه هر صورت هر در

 . کنیم می دوره را آن فراموشی از جلوگیری برای و هستیم دبل را آن همهبنده و  که است مباحثی مرور ، شود می داده برنامه در آموزشی اگر

 . دارمصد در صد  آنها از استفاده نحوه از کامل آگاهی و بوده استانداردصد در صد  من وسایل و ابزار

 بایا مریضی  بیماری نه هر گو داشتن صورت در و ندارمنداشته و  غیره و موقتی و دائم ، شدید ، خفیف از اعمیا مریضی  بیماری گونه هیچ بنده

 .نموده ام  شرکت دوستانه برنامهاین  در مخود اختیار

 بهبه دور هم  نفر چند آمدن هم گرد برای ابزاری عنوان به فقط دیگری رسانی اطالع وسیله هر یا و پیامک ، اجتماعی های شبکه ، سایت

 . نیست برنامهو معرفی سرپرست یا مسئول این  بودن رسمی و کیالتیتش بیانگر عنوان هیچ هب و شود می استفاده خودجوش و دوستانه صورت

با  را کلیه مطالب این اقرارنامه ذیلدر  و ندارمنداشته و  آن در ابهامی هیچ و ام خواندهدر صحت عقل و منطقم  آرامش کمال دراقرارنامه را  این

 . مایمی نم تاییدامضا و اثرانگشت خود 

 

 

 یخ :امضا و اثر انگشت و تار


