فرم شماره 1

فرم اعالم آمادگی احراز پست ریاست فذراسیون
الف)مشخصات

ًام:

ًام ذاًَازگی:

آذطیي هسضن تحصیلی
تلفي

ًام پسض:
ضشتِ تحصیلی

شواضُ هلی

تاضید تَلس:
آزضس هحل واض:
تلفي

آزضس هٌعل

پست الىتطًٍیه()e-mail

ّوطاُ

تلفي

ب)سواتق مذیریت ورزشی و فعالیت
ردیف

محل فعالیت

نوع فعالیت

تاریخ خاتمه

تاریخ شروع

1
2
3
4
5
6
ج)اسامی پیشنهادی ترای پست های هیأت رئیسه:
.1

ًایة ضئیس اٍل:

.2

ًایة ضئیس زٍم:

.3

ذعاًِ زاض:

.4

واضشٌاساى ذثطُ:

ضوٌا تِ اطالع هی ضساًس:
تاتعیت هضاعف ،واضت ّای الاهتی آهطیىا (  ،) GREEN CARDواًازا (  ...ٍ ) PRاظ وشَضّای ثالث ضا زاضم

ًساضم

ٍ زض صَضت اثثات عسم صسالت زض تیاى هَضَع فَق ،هطجع شیصالح حك زاضز ًسثت تِ حصف ایٌجاًة زض ّط هطحلِ اظ
اًتراتات السام ًوایس.
تاریخ،امضاء اثر انگشت:

رسیذ:
گَاّی هی شَز وِ فطم زاٍطلثی آلا/ذاًن............تِ ّوطاُ سایط هساضن ثثت ًام زض ساعت ....ضٍظ....هَضخ ..........تِ زتیطهجوع تحَیل گطزیس.
ًام ٍ ًام ذاًَازگی:
شواضُ ثثت:

هْط ٍ اهضاء

تاضید:

1

فرم شماره 2

فرم اعالم آمادگی احراز پست نواب رئیس فذراسیون/خسانه دار/کارشناسان خثره
سمت پیشنهادی:

نام پیشنهاد دهنذه:

الف) مشخصات

ًام:

ًام ذاًَازگی:

آذطیي هسضن تحصیلی
تلفي

ًام پسض:

تاضید تَلس:

ضشتِ تحصیلی

شواضُ هلی

آزضس هحل واض:
تلفي

آزضس هٌعل

پست الىتطًٍیه()e-mail

تلفي

ّوطاُ

ب) سواتق مذیریت ورزشی و فعالیت

ضزیف

هحل فعالیت

ًَع فعالیت

تاضید شطٍع

تاضید ذاتوِ

1
2
3
4
ج) مذارک پیوست
.1اصل ٍ تصَیط ولیِ صفحات شٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی.
.2یه لطعِ عىس6*4تا ظهیٌِ ضٍشي.
.3اصل ٍ تصَیط هساضن هثثتِ سَاتك هسیطیت ٍضظشی.
.4گَاّی عسم سَء پیشیٌِ ویفطی.

ضوٌا تِ اطالع هی ضساًس:
تاتعیت هضاعف ،واضت ّای الاهتی آهطیىا (  ،) GREEN CARDواًازا (  ...ٍ ) PRاظ وشَضّای ثالث ضا زاضم

ًساضم

ٍ زض صَضت اثثات عسم صسالت زض تیاى هَضَع فَق ،هطجع شیصالح حك زاضز ًسثت تِ حصف ایٌجاًة زض ّط هطحلِ اظ
اًتراتات السام ًوایس.
تاریخ،امضاء اثر انگشت:

رسیذ:
گَاّی هی شَز وِ فطم زاٍطلثی آلا/ذاًن............تِ ّوطاُ هساضن شوط شسُ زض ساعت ....ضٍظ....هَضخ ..........تِ زتیط هجوع تحَیل گطزیس.

شواضُ ثثت:

هْط ٍ اهضاء

تاضید:

2

فرم شماره 3

فرم اعالم آمادگی عضویت در هیأت رئیسه
نماینذه روسای هیأت های استانیا
الف) مشخصات

ًام:

ًام ذاًَازگی:

آذطیي هسضن تحصیلی
تلفي

ًام پسض:

تاضید تَلس:

ضشتِ تحصیلی

شواضُ هلی

آزضس هحل واض:
تلفي

آزضس هٌعل

پست الىتطًٍیه()e-mail

ّوطاُ

تلفي

ب) سواتق مذیریت ورزشی و فعالیت

ضزیف

هحل فعالیت

ًَع فعالیت

تاضید ذاتوِ

تاضید شطٍع

1
2
3
4
5
6
ج) مذارک پیوست
.1اصل ٍ تصَیط ولیِ صفحات شٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی.
.2یه لطعِ عىس6*4تا ظهیٌِ ضٍشي.
.3اصل ٍ تصَیط هساضن هثثتِ سَاتك هسیطیت ٍضظشی.
.4گَاّی عسم سَء پیشیٌِ ویفطی.

ضوٌا تِ اطالع هی ضساًس:
تاتعیت هضاعف ،واضت ّای الاهتی آهطیىا (  ،) GREEN CARDواًازا (  ...ٍ ) PRاظ وشَضّای ثالث ضا زاضم

ًساضم

ٍ زض صَضت اثثات عسم صسالت زض تیاى هَضَع فَق ،هطجع شیصالح حك زاضز ًسثت تِ حصف ایٌجاًة زض ّط هطحلِ اظ
اًتراتات السام ًوایس.
تاریخ،امضاء اثر انگشت:

رسیذ:
گَاّی هی شَز وِ فطم زاٍطلثی آلا/ذاًن............تِ ّوطاُ هساضن شوط شسُ زض ساعت ....ضٍظ....هَضخ ..........تِ زتیط هجوع تحَیل گطزیس.

شواضُ ثثت:

هْط ٍ اهضاء

تاضید:

3

فرم شماره 4

" تعهذ نامه "

ایٌجاًة

فطظًس

هتَلس

تا شواضُ هلی

تعْس هی ًواین:

زاٍطلة احطاظ پست ضیاست فسضاسیَى  /ذعاًِ زاض فسضاسیَى

 -1ایٌجاًة زض حال حاضط تط اساس تثصطُ ّای (چْاض) ٍ (ًُِ) شیل هازُ ٍاحسُ لاًَى هوٌَعیت تصسی
تیش اظ یه شغل هصَب  1373/10/11هجلس شَضای اسالهی شاغل هحسَب هی شَم

ًوی شَم

 -2زض صَضت شاغل تَزى تا تَجِ تِ هٌع تصسی تیش اظ یه شغل زض صَضت هَفمیت زض اًتراتات
فسضاسیَى هتعْس هی گطزم تطاتط لَاًیي ٍ همطضات عول ًواین ٍ تٌْا شغل ایٌجاًة ضیاست
فسضاسیَى/ذعاًِزاض فسضاسیَى تاشس.
 -3تا عٌایت تِ لاًَى اصالح لاًَى هٌع تىاضگیطی تاظًشستگاى ٍ تاظذطیس شسُ تعْس هی ًواین زض صَضت
عسم اضائِ هجَظّای لاًًَی هَضز ًیاظ اًصطاف ذَز اظ شطوت زض اًتراتات ضا اعالم ٍ زض ایي صَضت حك
ّیچگًَِ اعتطاضی تِ هطاجع هلی ٍ تیي الوللی ضا ًرَاّن زاشت.
 -4ایٌجاًة تا اطالع ٍ آگاّی واهل ًسثت تِ لَاًیي ٍ همطضات هطتَط تِ اًتراتات فسضاسیَى ّای ٍضظشی
زض اًتراتات ثثت ًام هی ًواین.

نام و امضاء
داوطلة احراز پست
ریاست فذراسیون  /خسانه دار فذراسیون

4

