
 

 

 تشويقفرم درخواست    
 جشنواره خوارزمي و جشنواره جوان خوارزمي/ جشنواره رازي/ المپياد/ پژوهشگر نمونه كشوري/ اكتشاف/ثبت اختراع

 مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين المللي/ آثار بديع فرهنگي و هنري
 مدير عامل محترم موسسه كارآفرينان آوا سالمت

به شرح ذيل ايفاد و مدارك و اطالعات ذيل را ارسال  اثر ثبت شدهيله درخواست خود را مبني بر تخصيص پاداش براي با سالم و احترام، بدينوس
 :دارد و اعالم مي

  :اثر مربوطهمشخصات  -1
     انفرادي يا همكاران به ترتيب اسامي نويسندگان( مشترك:( 
 استاني داخلي         داخلي كشوري   بين المللي 
   :اثر وانعن

   سال           ماه  :)شمسي/ميالدي( اثر يا گواهي مربوطهتاريخ ثبت                          :اثر يا گواهي مربوطهشماره ثبت 
   :يا تأييد كننده نام سازمان ثبت كننده

 :)شاغل در موسسه كارآفرينان آوا سالمت(درخواست كننده براي پاداش مشخصات  -2
شاغل در استان ....... ......................رشته  در ....................................مدرك تحصيلي با  .........................................انوادگي خ  نام و نام

آدرس پست الكترونيكي .. .................................. سمت ................................... دانشگاه/واحد/مركز .................................
 ............ .......................تلفن همراه  .....................................تلفن محل كار  ......................................................

 :مدارك الزم -3
موسسه كارآفرينان نام درخواست كننده با  كه مستند و معتبر ارائه مدركي ز ثبت آن نگذشته است وسال ا يككه بيش از اثر تصوير گواهي ثبت  -

 .براي ثبت اثر اقدام كرده باشد آوا سالمت
 :اطالعات الزم -4

 :نمايم گواهي مي
  .نشده است شده است      انجام و ثبت  "شاغل در موسسه كارآفرينان آوا سالمت"با عنوان  اثراين  -
در صورت مثبت بودن پاسخ، بفرماييد (.نشده است  شده است  و يا موسسات ديگر تشويق / دانشگاه ها/قبالً اين مقاله از سوي موسسه -

 : ....................................................................)كدام مرجع تقدير كرده و به چه ميزان بوده است
   كد بانك                  شعبه                   شهرستان                نام بانك   :مشخصات بانكي -5

  ...........................................شماره حساب 
  تاريخ     امضاء                 : درخواست كنندهنام 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 

در ...................................................................... با عنوان .............. .........مورخ  ........................ ثبت شده به شماره  اثربا سالم،     
امتياز تعلق گرفت و مبلغ پاداش معادل    ..........  برابر موسسهطبق مقررات جاري كميته تجليل از برگزيدگان آوا سالمت بررسي و 

 .باشد  ريال مي............................. 
 تاريخ             امضاء                  دبير كميته تجليل از برگزيدگان آوا سالمت                          
  موسسه كارآفرينان آوا سالمتمدير محترم مالي  

      ثبت شده را به حساب  اثرپاداش ريال                            ريال به حروف                لطفاً دستور فرمائيد مبلغ به عدد     
 .واريز نمايند                     خانم / آقاي 

 
 تاريخ          امضاء                    مديرعامل                                                                                                                                     

 .جهت اطالع                                                       جناب آقاي / سركار خانم : رونوشت -  : رونوشت 
  .دبيرخانه كميته تجليل از برگزيدگان آوا سالمت  -

1فرم شماره
  :شماره ثبت در دبيرخانه موسسه

  :تاريخ ثبت درخواست
 ندارد دارد     : پيوست


