
 بنام خدا       کد شرکت کننده:

 
 در ل

 

/ نام شرکت:سرگروه نام و نام خانوادگی تاریخ تولد/ تاریخ ثبت:  

 محل تولد / محل ثبت: کد ملی/ شناسه ملی:

ه:شماره تلفن همرا شماره تلفن ثابت:  

  (نزنید عالمت کادر این در لطفاَ)    مدارک مورد نیاز:

                                   نام ثبت فرم -1

                               ملی کارت کپی -2

                                          3×4 عکس قطعه یک -3

و کد پستی:آدرس   

 (. گردد تکمیل توسط اشخاص حقیقی و یا در صورت شرکت به صورت شخص حقوقی گروهی نام ثبت صورت در)      :گروه اعضاء 

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -1 

 ............ء ...........امضا ....................................... : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -2 

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -3

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -4

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -5

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -6

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -7

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -8

 ............ء ...........امضا ........................................ : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -9

 ............ء ...........امضا ...................................... : همراه تلفن ........................مدرک تحصیلیمقطع و ...... .......:................کد ملی..............:............................خانوادگی نام و نام -11

مدارک خواسته شده به دبیرخانه   DVD و سر گروه/ مدیرعامل  پرسنلی کپی کارت ملی و یک قطعه عکس همراه بهسپس امضاء نموده و  ،پرینت را نام ثبت فرم لطفاً :توضیحات

 دیجیتال و اسکن شده مورد قبول نمی باشد.( و مهر ء)امضا. نمایید خودداری نام ثبتفرم  حتی المقدور از تا نمودن  نمایید.مسابقه ارسال 

 

  در نام ثبت درخواست و نموده قبول را آن در مندرج مقررات و قوانین کلیه فراخوان، مطالعه با.................................................. شرکت/  اینجانب

                                           .                                                                                                                            دارم رایس مسابقه پروژه تجاری اداری بر

   :   و مهر امضاء ،م، نا تاریخ                                                                                                                                                                   
 

زه مکاتبات، اعطاء جای جهت انجام مراحل مسابقه،و در خصوص شرکت ها مدیر عامل را تنها فردی را که با عنوان سر گروه ثبت نام می کند، * مطابق فراخوان، برگزار کننده مسابقه 

 و سایر مسئولیت ها به رسمیت می شناسد.

 .اعضاء گروه الزامی می باشد تمامی و امضاء نام فرم ثبت اطالعات خواسته شده در تکمیل *

 

 

چیزی ننویسید. درلطفا در این کا  
  ت در مسابقهفرم شرک

سـریـمسابقه پروژه تجاری اداری ب   


