بسمه تعالی
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

شماره.........................:
تاریخ........................:
پیوست....................:

برگ درخواست صدور گواهینامه نقل و انتقال بین المللی بازیکن
𝑪𝑻𝑰

احتراماً ،با آگاهی کامل از مفاد آیین نامه نقل و انتقاالت مصوب فدراسیون فوتبال اعالم میداردکه:
قرارداد فی مابین باشگاه فرهنگی ورزشی  ----------------به نمایندگی آقای  ----------------به عنوان مدیر عامل و
آقای  ----------------فرزند  -----------دارای کارت ملی به شماره  ----------------متولد  79 / /با سمت
بازیکن  ---------------که به صورت

قطعی
قرضی

از تاریخ

 79 / /لغایت  79 / /تنظیم و مبادله گردید .و طی شماره -

-------مورخ  79 / /در سازمان لیگ کشور به ثبت رسیده است و در تاریخ  79 / /به صورت توافقی و دو جانبهفسخ گردیده است.

.

به اتمام رسیده است.

امضاء و اثر انگشت بازیکن:

مهر باشگاه و امضاء مدیر عامل:

گواهی میشود اظهارات فوق طی شماره  --------------در تاریخ  79 / /در دفتر هیات فوتبال استان  -------------به
ثبت رسیده است.
مهر ،نام و امضاء رییس هیات فوتبال

گواهی می شود با تایید اظهارات فوق طی شماره  ------------در تاریخ  79 / /در سازمان لیگ به ثبت رسیده است.
مهر،نام و امضاء رییس سازمان لیگ
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فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای ........................
دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال
با سالم،
با توجه به عقد قرارداد اینجانب به صورت

حرفه ای
آماتوری

)فارسی(

با باشگاه

)التین(

 ----------------------------------------کشور

 -------------از تاریخ  ------------لغایت  ------------طبق مدارک پیوست ،خواهشمند است دستور فرمایید نسبتبه صدور گواهینامه نقل و انتقال بین المللی اقدام فرمایند.
با تشکر /امضاء:

دپارتمان امور بین الملل
باسالم،
با توجه به درخواست بازیکن فوق الذکر نسبت به صدور مجوز نقل و انتقال( )ITCنامبرده طبق مقررات و ضوابط فدراسیون و
آیین نامه نقل و انتقاالت بازیکن فیفا اقدام فرمایند.
ابراهیم شکوری
سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال

توضیحات:

تذکر:
 .7تکمیل قسمت های مربوط به افراد ذیربط با دقت و خوانا انجام شده و حتی اال امکان به صورت ماشینی نوشته شود.
 .3مسئولیت صحت و سقم اظهارات مندرج در فرم به عهده افراد تکمیل کننده می باشد.
رونوشت:
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