
  شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

 کد شرکت کننده                                    فرم ثبت نام                                                         

 المللی طراحیمسابقه بین

 "راهی سرزمین ایرانیانرفاهی بین-خدماتیمجتمع "

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

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

 شماره تلفن ثابت: شماره تلفن همراه:

 مدارک مورد نیاز: )لطفا عالمت نزنید( آدرس و کدپستی: 

 4*3کارت ملی      یک قطعه عکس  نام     کپیفرم ثبت

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

 ................................ امضاء ............................... ..................... مقطع و مدرک تحصیلی:............. کد ملی: .................................نام و نام خانوادگی: ...............-1

 .........امضاء ................... ............................................... مقطع و مدرک تحصیلی: ...................... کد ملی: .................................نام و نام خانوادگی: ...............-2

 ......................... امضاء .......................................... مقطع و مدرک تحصیلی: .......................... کد ملی: ......................................نام و نام خانوادگی: .........-3

 ......................... امضاء ................................................... مقطع و مدرک تحصیلی: ...................... کد ملی: ....................................نام و نام خانوادگی: ............-4

 ......................... امضاء ................................................... مقطع و مدرک تحصیلی: ...................... کد ملی: .................................نام و نام خانوادگی: ...............-5

 ......................... امضاء ............................................................ مقطع و مدرک تحصیلی: ............. کد ملی: .................................نام و نام خانوادگی: ...............-6

 مضاء ......................................... ا................................... مقطع و مدرک تحصیلی: ...................... کد ملی: .................................نام و نام خانوادگی: ...............-7

 ......................... امضاء ............................................... مقطع و مدرک تحصیلی: ......................... کد ملی: .............................نام و نام خانوادگی: ...............-8

 ......................... امضاء ................................................... مقطع و مدرک تحصیلی: ...................... کد ملی: ................................................نام و نام خانوادگی: -9

 ......................... امضاء ................................................ مقطع و مدرک تحصیلی: .................ملی: .............. کد ........................نام و نام خانوادگی: ...............-10

مدارک  DVDها و ی و عکس پرسنلی سرگروه / مدیرعامل و شیتللطفا فرم ثبت نام را پرینت، امضا نموده و به همراه کپی کارت م توجه:

به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایید. )از تا نمودن  و نیز فرم تعهد مالکیت معنوی اثر که به امضای تمامی اعضای گروه رسیده باشد سته شدهخوا

 (باشد.و اسکن شده مورد قبول نمیفرم خودداری نمایید. امضا و مهر دیجیتال 

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

 را دارم. "رفاهی بین راهی سرزمین ایرانیان-طراحی مجتمع خدماتی"نام در مسابقه و درخواست ثبت

 مهر: تاریخ، امضاء و 

 ها مدیرعامل را جهت انجام مراحل مسابقه، کند و در خصوص شرکتنام میمطابق فراخوان، برگزارکننده مسابقه تنها فردی را که با عنوان سرگروه ثبت

 شناسد.ها به رسمیت میمکاتبات، اعطاء جایزه و سایر مسئولیت

 ای گروه الزامی است.نام و امضاء تمامی اعضتکمیل اطالعات خواسته شده در فرم ثبت 

 نام، امضای آن و ارسال اصل فرم به دبیرخانه الزامی است.باشد و تکمیل نسخه چاپی فرم ثبتنام آنالین در وبسایت مسابقه کافی نمیثبت 

 

چیزی ننویسید کادرلطفا در این   


