
 :تاریخ                                                                                                                                                                                    کمیته آزمون -هیأت تکواندو استان خراسان رضوی: به

 سالم علیکم؛

 برای با شماره بیمه معتبر ورزشی                                                                                   کد ملی                                                 خانم              /احتراماً بدینوسیله آقا

               . خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول گردد. معرفی می شودعضو باشگاه                                                         دوره                 شرکت در آزمون کمربند     

 .می باشد                                   مبلغ     برای ثبت نام آزمون کمربند زینه دریافتی از هنرجوه -1 .و کلیه شرایط آزمون را دارد استسالمتی کامل  درضمناً نامبرده 

 .برگزاری توجیه و راهنمایی شدند وبدون این برگه به هیچ عنوان برای آزمون پذیرش نمی شوندنسبت به مقررات و قوانین آزمون ومکان  خانوادههنرجو و-2

  

 مهر و تأیید هیأت شهرستان                                     نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه                               وادگی مربی       نام و نام خان                              نام و نام خانوادگی ولی        

 نام و نام خانوادگی                                                       امضاءو باشگاه مهر                      امضاء                                                              امضاء                                                

 امضاء                                                                             تلفن                   تلفن                                                                تلفن                                                  

 
 :تاریخ                                                                                                                                                                                    کمیته آزمون -هیأت تکواندو استان خراسان رضوی: به

 سالم علیکم؛

 برای با شماره بیمه معتبر ورزشی                                                                                   کد ملی                                                 خانم              /احتراماً بدینوسیله آقا

               . خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول گردد. معرفی می شودعضو باشگاه                                                       دوره                   شرکت در آزمون کمربند     

 .می باشد                                   مبلغ     برای ثبت نام آزمون کمربند از هنرجو زینه دریافتیه -1 .و کلیه شرایط آزمون را دارد استسالمتی کامل  درضمناً نامبرده 

 .نمی شوند هنرجو وخانواده نسبت به مقررات و قوانین آزمون ومکان برگزاری توجیه و راهنمایی شدند وبدون این برگه به هیچ عنوان برای آزمون پذیرش-2

  

 مهر و تأیید هیأت شهرستان                                     نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه                               وادگی مربی       نام و نام خان                              نام و نام خانوادگی ولی        

 نام و نام خانوادگی                                                       امضاءو باشگاه مهر                      امضاء                                                              امضاء                                                

 امضاء                                                                             تلفن                   تلفن                                                                تلفن                                                  

 
 :تاریخ                                                                                                                                                                                    کمیته آزمون -هیأت تکواندو استان خراسان رضوی: به

 سالم علیکم؛

 برای با شماره بیمه معتبر ورزشی                                                                                   کد ملی                                                 خانم              /احتراماً بدینوسیله آقا

               . خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول گردد. معرفی می شودعضو باشگاه                                                       دوره                   شرکت در آزمون کمربند     

 .می باشد                                   مبلغ     برای ثبت نام آزمون کمربند زینه دریافتی از هنرجوه -1 .و کلیه شرایط آزمون را دارد استسالمتی کامل  درضمناً نامبرده 

 .ین برگه به هیچ عنوان برای آزمون پذیرش نمی شوندهنرجو وخانواده نسبت به مقررات و قوانین آزمون ومکان برگزاری توجیه و راهنمایی شدند وبدون ا-2

  

 مهر و تأیید هیأت شهرستان                                     نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه                               وادگی مربی       نام و نام خان                              نام و نام خانوادگی ولی        

 نام و نام خانوادگی                                                       امضاءو باشگاه مهر                      امضاء                                                              امضاء                                                

 امضاء                                                                             تلفن                   تلفن                                                                تلفن                                                  

 
 :تاریخ                                                                                                                                                                                    کمیته آزمون -هیأت تکواندو استان خراسان رضوی: به

 سالم علیکم؛

 برای با شماره بیمه معتبر ورزشی                                                                                   کد ملی                                                 خانم              /احتراماً بدینوسیله آقا

               . دام مقتضی مبذول گرددخواهشمند است اق. معرفی می شودعضو باشگاه                                                       دوره                   شرکت در آزمون کمربند     

 .می باشد                                   مبلغ     برای ثبت نام آزمون کمربند زینه دریافتی از هنرجوه -1 .و کلیه شرایط آزمون را دارد استسالمتی کامل  درضمناً نامبرده 

 .رگزاری توجیه و راهنمایی شدند وبدون این برگه به هیچ عنوان برای آزمون پذیرش نمی شوندهنرجو وخانواده نسبت به مقررات و قوانین آزمون ومکان ب-2

  

 مهر و تأیید هیأت شهرستان                                     نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه                               وادگی مربی       نام و نام خان                              نام و نام خانوادگی ولی        

 نام و نام خانوادگی                                                       امضاءو باشگاه مهر                      امضاء                                                              امضاء                                                

 امضاء                                                                             تلفن                   تلفن                                                                تلفن                                                  

 


