
 

 تشويقرم درخواست ف                                 
 مسابقات ورزشي

 مدير عامل محترم موسسه كارآفرينان آوا سالمت
به شرح ذيل  شده موفقيت ورزشي كسببدينوسيله درخواست خود را مبني بر تخصيص پاداش براي  اينجانب                                      با سالم و احترام،

 :دارد ميرا ارسال و اعالم  يفاد و مدارك و اطالعات ذيلا
  :عنوان مسابقه ورزشي  -1
 درون دانشگاهي       درون شهري      درون استاني   كشوري   بين المللي 
  انفرادي تيم كه نقش اصلي و بيشتري در كسب مقام داشته است )يا كاپيتان/يامربي/نام سرپرست( مشترك 

 
  سال             ماه  :)شمسي/ميالدي( به كسب مقام گواهي مربوطتاريخ                           :واهي مربوط به كسب مقامگشماره 

  :كسب شده مقام تأييد كنندهنام سازمان 
 
 :)آفرينان آوا سالمتدر موسسه كاريا شاغين شاغل ( موفقيت در مسابقات ورزشي درخواست كننده براي پاداشعضويااعضاي تيم مشخصات  -2
 

 شاغل در كدام واحد سمت سازماني شماره تلفن عنوان نقش يا مسئوليت در تيم نام و نام خانوادگي رديف
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 ه بفرماييدپيوست اضافنفر باشد، در يك ليست جداگاه مطابق جدول فوق به  6اگر تعداد اعضاي تيم بيشتر از : تذكر. 
 :مدارك الزم -3
وسسه شاغل در م"نام درخواست كننده با  كهمستند و معتبر ارائه مدركي  سال از ثبت آن نگذشته است و يككه بيش از  يا مقام كسب رتبهتصوير گواهي  -

 .اقدام كرده باشد مسابقاتبراي  "كارآفرينان آوا سالمت
 :اطالعات الزم -4

  .نشده است شده است    انجام   "شاغل در موسسه كارآفرينان آوا سالمت"با عنوان  مسابقهاين ر حضور د - :نمايم گواهي مي
 در صورت مثبت بودن پاسخ، بفرماييد كدام ( .نشده است  شده است  و يا موسسات ديگر تشويق / هادانشگاه/از سوي موسسه براي اين مسابقهقبالً  -

 :)تقدير كرده و به چه ميزان بوده استمرجع  
 اريخت         امضاء                           :درخواست كنندهسرپرست تيم نفر اصلي يا نام و نام خانوادگي 

 
 دبير محترم كميته تحليل از برگزيدگان آوا سالمت

 تاريخ          امضاء                     :مديرعامل                                                               ،جهت بررسي و اعالم نظر      
 
  مديرعامل محترم موسسه كارآفرينان آوا سالمت 

 دگان در كميته تجليل از برگزي با عنوان                                              مورخ                   در مسابقات رتبه كسب شدهبا سالم،     
 براي يك نفر يا كليه اعضاي تيممبلغ پاداش سرجمع امتياز تعلق گرفت و              برابر موسسهطبق مقررات جاري آوا سالمت بررسي و 

 .باشد  ريال مي                                              معادل 
 تاريخ          امضاء                     رگزيدگان آوا سالمتدبير كميته تجليل از ب                                      
  موسسه كارآفرينان آوا سالمتمدير محترم مالي  

 به صورترا فوق الذكر  مسابقاتكسب مقام در ريال پاداش                          ريال به حروف  دستور فرمائيد مبلغ به عدد               لطفاً      
 .نمايندو رسيد واريز  2ليست مندرج در بند براي اعضاي  كارت هديه

 تاريخ         امضاء                  :مديرعامل                                                                                                                                          
 .جهت اطالع                                                              جناب آقاي / سركار خانم : ترونوش -  : رونوشت 

  .دبيرخانه كميته تجليل از برگزيدگان آوا سالمت  -

 .......... :شماره ثبت در دبيرخانه موسسه3فرم شماره
 ..../..../ ................ :تاريخ ثبت درخواست

 اردند دارد     : پيوست


