
 بنام خداوند بخشنده مهربان
 

   (真 禅 会 館 )         (Shinzenkaikan) 
 

  
     المللی شیرزاد کیوکوشینسازمان بین

International Shirzad Kyokushin Organization 

Established: May.06.1994 Org. (ISKO) Style (Shinzen)  6131.اردیبهشت. 61تأسیس  
 اد همیشه باید فكر و قلبي پاك، بدن و لباسي تمیز داشته باشدشیرز كاراتهیك عضو مكتب 

  تاریخ : در ایران (ذن کای کانشین) سازمان از تقاضانامه اخذ نمایندگي                
 

  :التین هب                                                                                       :به فارسي نام كامل متقاضي

  تاريخ شروع ورزش رزمي:                                         :             وضعیت تأهل: سنقد:             وزن:            

  :محل سکونت شهرنام                       :                                        مورد نظر جهت نمايندگي استاننام 

  :(ذنشین) كیوكوشینرد نظر جهت نمايندگي:                                تاريخ شروع كالسهاي شیرزاد نام مو

 توجه:

 :مرحله اول

با يك كپي از مدارك  ( كه شامل بیوگرافي شخصي و كلیه فعالیت هاي ورزشي شما توأمکای کانذن شین)تقاضا نامه ي كتبي براي سازمان  الف:

  باشد.مربوطه مي هايورزشي و عکس

 .جهت تمديد نمايندگي به سازمان پرداخت میگردد (هزار تومان 600)مبلغ كه ساالنه میباشد  (هزار تومان 500)مبلغ  نمايندگي اخذ هزينه ب:

دگي خود را تمديد نمايندگان موظفند در ابتداي هرسال نمايندر صورت عدم توافق وجه پرداختي متقاضي به ايشان عودت داده خواهد شد. همچنین 

  نمايند.

  پاسپورت 2و6يك كپي از صفحه ي  و:                   يك كپي از صفحه ي اول شناسنامه     د:                                  1×4 قطعه عکس شش ج:

اطالعات ارسالي كه در  تاییدجهت  (کمیته گزینش نمایندگی) : بازديد از شهر و استان مورد نظر متقاضي توسط يکي از اعضاءمرحله دوم

 مرحله اول توسط متقاضي نمايندگي اعالم گرديده.  

طي حضور در سازمان و برگزاري جلسه  دعوت به عمل مي آيد و متقاضياز ، (کمیته گزینش نمایندگی) مثبت پس از اعالم نظر : مرحله سوم

  و همچنین انتظارات سازمان از وي مطرح خواهد شد. (ذن کای کانشین) الملليانتظارات متقاضي از سازمان بیندوجانبه بین طرفین، 

امضاء  وي بادو فرم قرارداد  ،گري و داوريديپلم دان، حکم مربيو پرداخت هزينه هاي مربوطه در صورت مثبت بودن مذاكرات  طرفین  :درنهایت

 كیوكوشینشیرزاد  سازمانبه  میتواند و ماندخواهد ( ذن کای کانشین) الملليبینسازمان  نزد ايشان و ديگري نزدكه يکي از آنها  خواهد شد

  .به عنوان نماينده مورد تايید اين سازمان فعالیت نمايد بپیوندد( ذنشین)

شركت  اعم ازمجاز به فعالیت در سبکهاي ديگر )( ذن کای کانشین)المللي الزم به ذكر است كه نماينده پس از شروع همکاري با سازمان بین

و به شرط حضور  سازمان ( نمیباشد و تنها در شرايط خاص و در صورت موافقت كتبي و صدور مجوز از دفتر مركزي، استاژ و مسابقاتدر آزمون

 مجاز به اين امر میباشد.  با نام و حفظ منافع نماينده كشوري و سازمان

 محل امضاء متقاضی                                                                                                                            

 : آدرس

  :ایمیل                                         :فكس و تلفن
 

 باشندباآرزوي سالمتي و موفقیت براي كلیه عالقمنداني كه در جستجوي یافتن حقیقت هنرهاي رزمي مي


