
 

 

 به وام خذا                                                        

 :................خ یارـــــــــــــــت

 :................ت یضوارُ ػضَ

 راىیا یّا تواضاخاًِ یاًجوي صٌف    

The  society of iran s theatre halls 

 

 رانیا یها تماشاخاوه یت در اوجمه صىفیفرم درخًاست عضً              

 

 تیط عضًیشرا: 

راى یا یاسالم یى جوَْریراى تا حفظ اػتماد تِ لَاىیا یّا تواضاخاًِ یت در اًجوي صٌفیاى ػضَیهتماض

 :ر تاضٌذیط زیضرا یست دارایتا یم

 راى یت ایتاتغ  _1

 نت یهؤسسات ٌّرا یػٌَاى تواضاخاًِ  تِ یارضاد اسالم ت از ٍزارت فرٌّگ ٍیداضتي پرٍاًِ هؼتثر فؼال _2

ر ضذُ نش ریًوا یاجرا یاز فضا یتردار ت آًْا هجَز تْرُیُ در هَضَع فؼالن یا ا چٌذ هٌظَرُیهٌظَرُ 

 .تاضذ

 یجوي صٌفىاى انار یىهات ٍ هصَتات لاًَیهمررات اساسٌاهِ ٍ تصن یلثَل ٍ تؼْذ اجرا _3

 .عَر هرتةُ ت ساالًِ بیُ ٍ حك ػضَیپرداخت ٍرٍد _4

 یل در صٌف ٍ اهَر صٌف فؼا _5

 

 ازیمًرد ن کمذار:  

 تیػضَ درخَاست ترگ لیمنت( 1



 

 

 رػاهلیهذ یهل ارتن ٍ ضٌاسٌاهِ اٍل صفحِ یجن( 2

. هرتَعِ هٌظَرُ چٌذ ای هٌظَرُ نت هؤسسِ ای تواضاخاًِ اساسٌاهِ ٍ سیتأس یآگِ ٍ یرسن رٍزًاهِ یجن( 3

 3*4 سنع دٍلغؼِ( 4

 عثك الیر 12000000 ساالًِ تیػضَ حك ٍ الیر 10000000( تاریه یترا فمظ) ثاتت ُیٍرٍد حك( 5

. 13/۷/۹5 هَرخ یػوَم هجوغ هصَب

 

 یمشخصات متقاض: 

 

 13:    /    /   خ تَلذیتار                :        ًام پذر                :        یخَاًَادگ ًام             :          ًام

 :                            یدهلنضوارُ         :       صادرُ از:                             ضوارُ ضٌاسٌاهِ

 :اًطگاُد                        :تِرش                      :یلیتحص نى هذریآخر         :ت تأّلیٍضغ

 :   یسوت ضغل

 :ارنهحل  یًطاى

 :ًٍتنهحل س یًطاى

 :ًٍتنتلفي هحل س                 :              ارنتلفي هحل                    :            ضوارُ تلفي ّوراُ

 :لیمیآدرس ا

 

 

 ت مؤسسهیوًع فعال: 

 

          هٌظَرُ نهؤسسِ ت                       هٌظَرُ هؤسسِ چٌذ            تواضاخاًِ                        

 



 

 

 

 تیمشخصات پرياوه فعال: 

 :                                   خ ثثتیتار                      :              ضوارُ ثثت                      :          ًَع هؤسسِ

 :هذت اػتثار            :                    ثثتهحل 

 :رُیئت هذیاػضاء ُ

 :هذت اػتثار:                                   سوت:                          یخاًَادگ ًام:                       ًام _1

 :      هذت اػتثار:                                    سوت:                          یخاًَادگ ًام:                       ًام _2

 :    هذت اػتثار:                                    سوت:                          یخاًَادگ ًام:                       ًام _3

 :    هذت اػتثار:                                    سوت:                          یخاًَادگ ًام:                       ًام _4

 

 رانیا یها مىشًر صىف تماشاخاوه 

 .یهؼٌَ ٍ یهاد تویهال حك تِ احترام ،یا حرفِ اصَل تیرػا تؼاٍى، ٍ تؼاهل _1

. یاًساى یّا ارزش ٍ یهل هٌافغ تِ تَجِ _2

. ىیزم راىیا ٌّر ٍ فرٌّگ اػتالء ٍ ارتماء جْت در ٍضصن _3

. ٌّرهٌذاى ٍ ٌّر ىیهخاعة احترام ٍ میرنت _4

. یا حرفِ رفتار ٍ اخالق اىیتي تِ تَجِ _5

ت را دارا یط ػضَیٍ ضراام ٍ تِ آى هتؼْذم  ردُنهٌطَر صٌف را هغالؼِ  ..............فرزًذ ............... ًجاًة یا

راى یا یّا تواضاخاًِ یت در اًجوي صٌفیػضَ یفرم هتماضى یٍ اهضاء ا ناهل هذارنل یتَدُ ٍ تا تحَ

 .ّستن

 

 

 :ًام ٍ هْر هؤسسِ:                                                                             یاهضاء هتماض


