
 

  

  آبي  فرم درخواست صدور حکم کمربند تا   

ف
ردي

  

  باشکاه  کمربند  تکواندوکار

مھلت   کد بانک اطالعاتی  نام و نام خانوادگی
  مھلت اعتبار  کد  نام  تاريخ اخذ  درجه جديد  تاريخ اخذ  درجه فعلی  اعتبارعضويت

          / /    / /        

          / /    / /        

          / /    / /        

          / /    / /        

          / /    / /        

          / /    / /        

          / /    / /        
   

      :شھرستان / نام حوزه                                       :         درجه مربيگری                                               :نام و نام خانوادگی مربی     
                                                             :                     تاريخ                                      :کد بانک اطالعاتی مربی                   ١٣     :   اعتبار دوره ھماھنگی ساليانه مربيان     
  :امضاء                                                                                                                                       :تاريخ     

                                                                                                                                                                                                                                :امضاء    
   



 

  بانك اطالعات  جهت تاييد عضويتفرم درخواست                       

ف
ردي

  

درجه   تاريخ تولد  شماره ملي  نام  و نام خانوادگي
  فيش واريزي  باشگاهنام   نام مربي  شماره و تاريخ حكم  كمربند

  )سهم هيئت(

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

       

  .و باالتر در سيستم ثبت شده اند ، تصوير احكام مربوطه نيز جهت تاييد عضويت بايد ارسال گردد هنرجوياني كه با درجه كمربند زرد الزم به توضيح است: توجه مهم   
  

  

  

  مسئول سايت هيئت تكواندو استان تهران                                                                 :شهرستان / حوزه  مسئول :                                                               تنظيم كننده نام و نام خانوادگي     
  تاريخ و امضاء                                                                                                       مهر و امضاء                                                                                                       :شماره تماس                        



 

  فرم درخواست تغيير مربي در سامانه بانك اطالعاتي
  :درخواست متقاضي

  ...........استاد ارجمند جناب آقاي
............................................................................................................. بـه علـت   ........................................ به شـماره كـد بانـك اطالعـاتي      ................. ...............فرزند .................. اينجانب 

ضمناً از زحمات . را دارم، خواهشمندم نسبت به انتقال و تغيير بانك اطالعاتي و باشگاه اينجانب موافقت فرماييد..................... بيگري استادبا مر....................... تقاضاي انتقال به باشگاه 
  . جنابعالي براي اينجانب صميمانه تشكر و قدرداني مي نمايم

  امضاء متقاضي                                                                                                                                                                             
  تاريخ و شماره تماس                                                                                                                                                                          

  

  :تاييد مربي اوليه

با توجه به درخواست ايشان ، با تغيير استاد ، باشگاه و ..............................................  خانم / مربي هنرجو آقا........................................... با كد ملي ............................................... اينجانب 
  . وافقت مي نمايمبانك اطالعاتي مشاراليه م

  مهر و امضاء                                                                                                             
  شماره تماس                                                                                                            

  :تاييد مربي ثانويه
................................. خــانم/ بــا تقاضــاي هنرجــو آقــا ....................................بــا كــد بانــك اطالعــاتي ........................................ مربــي باشــگاه ............................................ اينجانــب 

  .موافقت مي نمايم.................................... شاگرد
  مهر و امضاء                                                                                                               

  شماره تماس                                                                                                                
  نظريه هيئت

  :كميته محترم سايت بانك اطالعات
  .اقدامات الزم معمول فرماييد......................و موافقت مربي اوليه نسبت به تغيير بانك اطالعاتي نامبرده به نام استاد ................................................... با توجه  به درخواست آقاي 

  
  تاريخ و امضاء                                                                                                                    



 

                                                                                               


