ریاست محترم هیات ورزش های همگانی استان ( کلیه استان ها )
سالمعلیکم
به آگاهی میرساند بنا به درخواست انمنتگ گشدرت شر شر رتی در نستش است دشر " کارگتا
آمو ری راهننار گشدر شر شر رتی ست  " 3در نینته دشم بمنتگ متا ستایمارر بته فککیت
در دش بخت بتتانوا ش آاا تا بشابتتش فوبتیشاح بتته رتشو تتش بته رتتورح سشاستشر در فمتتشا
رمشستا رمش ار ) بشگزار گشدد.
خواهشنند اس دستور فشما ید متقابیا رشک در دشر به رشو ش اادام ننا ند.
 – 1 مدارک ش رشا ط مورد نیا جم ثب نام:
أ .فصو ش بشابش ارل رد رناسنامه ش کارح ملی
ب .حداال سگ  11سال فنام
ج .فصو ش بشابش ارل رد آخش گ مدرک فشصیلی بشابش آ یگ نامه)
د .چمار ا عه عکس  3* 4فنام رخ ،مینه سکید رنگ ش پش نو سی رد )
 .ارتتل فتتی هتتار شار تتزر مبلتت  2/000/000ر تتال بتته حستتاب فدراستتیو بتته رتتنار
 21011001112033931بان پاسارگاد
ش .معشفی نامه ا سور هیاح شر رمار هن انی استا
 .فتوکپی کارح بینه حوادث شر ری سال 1304
بشگ فتوکپی کارح دانشمو ی ا گواهی ارتغال به فشصیل ش ژ دانشمو ا )
و.
–2 نشو ثب

نام:

أ .ا متقابیا فا فار خ  04/11/10به دش طش ق ش پی ثب نام بعنل می آ د .
 . 1ارسال مدارک ش رشنور فی شار زر رمش ه دشر با پس پیشتا به آدرس  :فمشا ،رمشستتا
رمش ار ،اند شه ،بیگ فا  2اند شه ش سه را ماریی  ،ساختنا ادارر پشریگ  ، 9طبقته اشل ،شاحتد 1
دفتش انمنگ گشدر شر شر ری )
 . 2ارسال اسکگ متدارک ش رشنورت فتی شار تزر رتمش ه دشر بته آدرس پست ایکتششنیکتی :
khoshsorour.iran@gmail.com
ب .رتتنار فنتتاس جمتت انمتتام هنتتاهن یهتتار م م بتتا راتتیس انمنتتگ- 00120232039 :
00120232031
ج .ثب نام ا عی در رش اشل دشر منوط به انمام پی ثب نام) با در اف متدارک کامتل انمتام
خواهد رد.
د .ا متقابیانی که شاجد رشا ط نبود ش ا مدارک آنا نااص بارد ،ثب نام ا عی رورح نخواهد
گشف .
 – 3 فوبیشاح:
أ.
ب.

کنندگا متی

هز نههار مشبوط به جزشاح آمو ری ،ا اب ش ذهاب ،فغذ ه ش اسکا بعمد رشک
بارد.
در رورح فنا ل متقابیا جم استکاد ا خواب ا هز نه آ بصورح جداگانه به مبل هش رب
 200/000ر ال مشاسبه ش فوسط مسئول خواب ا ا متقابیا در اف خواهد گشد د یذا رشنورت

فا فار خ  04/11/10به آدرس فکس 02115549492ش  02115543100ارسال

اعالم نیا میبا س
گشدد.
ج .آدرس مکا فشکیل دشر  :فمشا ،رمشستا رمش ار ،اند شته ،بتیگ فتا  2اند شته ش سته را
ماریی  ،ساختنا ادارر پشریگ  ، 9طبقه اشل ،شاحد 1
ما دایق بشگزارر دشر متعاابا اعالم میگشدد.

