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 کبدی  احراز پست ریاست فدراسیون اعالم آمادگیفرم 

 دی فر  الف(مشخصات

                                 تاریخ تولد:                                                          نام پدر:                                           خانوادگی:  نام                             نام: 

                                                                                                                           :رشته تحصیلی                  :مدرک تحصیلی  آخرین                      : شماره ملی

  :منزل تلفن  و  آدرس

                                                                                                                                     محل کار:  تلفن  و  آدرس

 : همراه  تلفن                                                                                    (e-mailپست الکترونیک) 

 ب(سوابق مدیریت ورزشی و فعالیت 

 تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  محل فعالیت  نوع فعالیت  ردیف 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

 

 : هیأت رئیسه ج(اسامی پیشنهادی برای پست های 

 نایب رئیس اول: .1

 نایب رئیس دوم: .2

 خزانه دار:  .3

 کارشناسان خبره: .4

 

 ضمنا به اطالع می رساند: 

دارم      ندارم     و   ... از کشورهای ثالث را( و  PR(، کانادا )    GREEN CARDتابعیت مضاعف، کارت های اقامتی آمریکا )     

حق دارد نسبت به حذف  اینجانب  در هر مرحله از مرجع ذیصالح  در صورت اثبات عدم صداقت در بیان موضوع فوق،  

 انتخابات اقدام نماید. 

 تاریخ،امضاء اثر انگشت:  

 

 
  

1فرم شماره   
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 خزانه دار/کارشناسان خبره  /پست نواب رئیس فدراسیون آمادگی احراز اعالمفرم 
 

 پیشنهاد دهنده:                                                                                              سمت پیشنهادی:  نام ❖

 

 دی فر  الف(مشخصات

                                 تاریخ تولد:                                                          نام پدر:                                           خانوادگی:  نام                             نام: 

                                                                                                                           :رشته تحصیلی                  : مدرک تحصیلی آخرین                 : شماره ملی

  :منزل تلفن  و  آدرس

                                                                                                                                     محل کار:  تلفن  و  آدرس

 : همراه  تلفن                                                                                    (e-mailپست الکترونیک) 

 

 سوابق مدیریت ورزشی و فعالیت   ب(

 تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  محل فعالیت نوع فعالیت ردیف 

1     

2     

3     

4     
 

 مدارک پیوست  ج(

 کارت ملی. .اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و 1

 با زمینه روشن.6*4قطعه عکسیک .2

 .اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق مدیریت ورزشی. 3

 .گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.4

 

 ضمنا به اطالع می رساند: 

دارم      ندارم     و   ... از کشورهای ثالث را( و  PR(، کانادا )    GREEN CARDتابعیت مضاعف، کارت های اقامتی آمریکا )     

حق دارد نسبت به حذف  اینجانب  در هر مرحله از مرجع ذیصالح  در صورت اثبات عدم صداقت در بیان موضوع فوق،  

                                                                                     انتخابات اقدام نماید.
 تاریخ،امضاء اثر انگشت:                                                                                                                                                        
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 ت رئیسه هیأ یت درعضو اعالم آمادگیفرم 

هاان عامل باشگاههای استانی/نماینده مدیرتسای هیأؤنماینده ر  

 دی فر  الف(مشخصات

                                 تاریخ تولد:                                                          نام پدر:                                           خانوادگی:  نام                             نام: 

                                                                                                                           :رشته تحصیلی                  :مدرک تحصیلی  آخرین                      : شماره ملی

  :منزل تلفن  و  آدرس

                                                                                                                                     محل کار:  تلفن  و  آدرس

 : همراه  تلفن                                                                                    (e-mailپست الکترونیک) 

 سوابق مدیریت ورزشی و فعالیت   ب(

 تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  محل فعالیت نوع فعالیت ردیف 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

 مدارک پیوست  ج(

 .اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی. 1

 با زمینه روشن.6*4عکسقطعه یک .2

 .اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق مدیریت ورزشی. 3

 .گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.4
 

 ضمنا به اطالع می رساند: 

دارم      ندارم     و   ... از کشورهای ثالث را( و  PR(، کانادا )    GREEN CARDتابعیت مضاعف، کارت های اقامتی آمریکا )     

حق دارد نسبت به حذف  اینجانب  در هر مرحله از مرجع ذیصالح  در صورت اثبات عدم صداقت در بیان موضوع فوق،  

 انتخابات اقدام نماید. 
 تاریخ،امضاء اثر انگشت:                                                                                                                                                                                   
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 " تعهد نامه" 

 

 متولد                                   با شماره ملیاینجانب                          فرزند                          

 نمایم:تعهد می  کبدی فدراسیون دارخزانه/ ریاست فدراسیون احراز پست  داوطلب

ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش    )چهار( و )نُه(های  اینجانب در حال حاضر بر اساس تبصره -1

      نمی شوم     مجلس شورای اسالمی شاغل محسوب می شوم   11/10/1373از یک شغل مصوب 

نع تصدی بیش از یک شغل در صورت موفقیت در انتخابات فدراسیون  در صورت شاغل بودن با توجه به م -2

 گردم برابر قوانین و مقررات عمل نمایم و تنها شغل اینجانب ریاست فدراسیون باشد.  متعهد می 

نمایم در صورت و بازخرید شده تعهد می   بازنشستگان  منع بکارگیریاصالح قانون  با عنایت به قانون   -3

نیاز انصراف خود از شرکت در انتخابات را اعالم و در این صورت حق    ونی موردعدم ارائه مجوزهای قان

 هیچگونه اعتراضی به مراجع ملی و بین المللی را نخواهم داشت. 

های ورزشی در فدراسیون  انین و مقررات مربوط به انتخاباتاینجانب با اطالع و آگاهی کامل نسبت به قو -4

 انتخابات ثبت نام می نمایم.  

 

 

 نام و امضاء 

 داوطلب احراز پست   

 / خزانه دار فدراسیون   ریاست فدراسیون 

 

 

 

 

 

 

 

4فرم شماره   


