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 بسوِ تعبلی

 

 ....................جنبة آقبی 

 .............................  هیأت پششکی ورسشیمحتزمریبست 

 ببسالم

 ...................................؛ ایٌجبًباحتزاهب

هسئَل فٌی ........................................................... بِ شوبرُ ًظبم پششکی

هتعْد هیگزدم در اٍلیي دٍرُ پششک تین ..........................................ببشگبُ 

فدراسیَى پششکی ٍرسشی جوَْری اسالهی ایزاى شزکت ًوَدُ ٍ هدرک 

پششک تین ذَد را جْت تکویل هدارک بِ ّیأت پششکی ٍرسشی استبى 

 .ذزاسبى رضَی ارائِ ًوبین

 بب تشکز

 مهز پششک/تبریخ/                      امضبء

 

 

 

 

 102فزم



 

 

 بسوِ تعبلی

 

  ….……جنبة آقبی

 …….…  هیأت پششکی ورسشیمحتزمریبست 

 ببسالم

 .....................................هبسَر ببشگبُ.......................................... ؛ ایٌجبًباحتزاهب

دارای هدرک هبسبص فدارسیَى پششکی ٍرسشی جوَْری اسالهی ایزاى بِ 

بب . هی ببشن...................................تبرید صدٍر.....................................شوبرُ

تَجِ بِ اتوبم اعتببر هدرک هتعْد هیگزدم در اٍلیي دٍرُ ببس آهَسی هبسبص 

ٍرسشی فدراسیَى پششکی ٍرسشی جوَْری اسالهی ایزاى شزکت ًوَدُ ٍ 

هدرک هبسبص ٍرسشی ذَد را جْت تکویل هدارک بِ ّیأت پششکی 

 .ٍرسشی استبى ذزاسبى رضَی ارائِ ًوبین

 بب تشکز

 تبریخ/                      امضبء

 

 

 103فزم



 

بسوِ تعبلی 

 

  ......................... جنبة آقبی

 .…….…  هیأت پششکی ورسشیمحتزمریبست 

 ببسالم

 .......................................  هَسس ببشگبُ...................................؛ ایٌجبًباحتزاهب

 ............................تبرید صدٍر..................................................... بِ شوبرُ هجَس

لطفب دستَرات السم را هبذٍل . درذَاست راُ اًداسی هزکش هبسبص را دارم

 . فزهبیید

 بب تشکز

 مهز ببشگبه/تبریخ/امضبء

 
 
 

 

 
 

 
 

 101فزم 



 مذارک مورد نیبس جهت اخذ مجوس مزکش مبسبص                       104فزم

 : نبم ببشگبه 

 خزاسبن رضوی : آدرس
 مذارک موسس-1

 □ًدارد                  □دارد          اصل ٍکپی هجَس ببشگبُ
  □ًدارد                  □دارد          (پشت ٍ رٍ)اصل ٍ کپی کبرت هلی

 □ًدارد                  □دارد (توبم صفحبت)اصل ٍ کپی شٌبسٌبهِ 

 □ًدارد                  □دارد  توبم رخ               4*3دٍ قطعِ عکس 

 □ًدارد                  □دارد (        101فزم  )درذَاست راُ اًداسی هزکش هبسبص 

 □ًدارد                  □دارد لیست ٍرسشکبراى سبسهبى یبفتِ ببشگبُ     

  :شوبرُ تلفي

 مذارک مسئول فنی-2

 □ًدارد                  □دارد کپی کبرت ًظبم پششکی                     

 □ًدارد                  □دارد کپی پزٍاًِ هطب                             

در صَرت ًداشتي )گذراًدى دٍرُ صد سبعتِ پششک تین 

 ((102فزم  )تعْد بزای گذراًدى ایي دٍرُ 
 □ًدارد         □دارد :تعْد / هدرک 

 □ًدارد                  □دارد                  (پشت ٍ رٍ)کپی کبرت هلی

 □ًدارد                  □دارد  توبم رخ             4*3دٍ قطعِ عکس 

  :شوبرُ تلفي 

 □ًدارد                  □دارد )پششک یب فیشیَتزاپ بب ببشگبُ)قزار داد هسئَل فٌی 

 مذارک مبسبصورهب-3

هبسبص فدراسیَى  هدرک)اصل ٍ کپی هدارک هبسبصٍرّب 

در صَرت پبیبى   ؛پششکی ٍرسشی جوَْری اسالهی ایزاى

 ((103فزم )اعتببر تعْد بزای شزکت در دٍرُ ببس اهَسی

:آقبیبى  

:شوبرُ تلفي  

 □ًدارد□ دارد:تعْد/اعتببر

 :ببًَاى

 :شوبرُ تلفي

 □ًدارد □دارد:تعْد/اعتببر

 □ًدارد                  □دارد گَاّی عدم سَء پیشیٌِ                   

 □ًدارد                  □دارد گَاّی عدم  اعتیبد                         

(پشت و رو)اصل و کپی کارت ملی  □ًدارد                  □دارد 

 □ًدارد                  □دارد   (توبم صفحبت)اصل ٍ کپی شٌبسٌبهِ 

 □ًدارد                  □دارد  توبم رخ            4*3دٍ قطعِ عکس 

 □ًدارد                  □دارد                                   فزم ببسرسی مخصوص مزاکش مبسبص-4

 


