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<<اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال>>

ریاست محترم هیات تنیس روي میز استان

با سالم
احتراماً فدراسیون تنیس روي میز ج.ا.ایران طی مکاتبه با فدراسیون جهانی و اخذ مجوز هاي الزم ، آزمون داوري بین المللی تنیس روي میز 

را تحت نظر آن فدراسیون در تاریخ 24 فروردین ماه 1397 در تهران برگزار می نماید.
لذا متقاضیان می توانند درصورت دارا بودن شرایط ذیل ، مدارك درخواستی را تا تاریخ 96/11/28 به پست الکترونیک  فدراسیون 

iu.exam2018@gmail.com ارسال نمایند.
بدیهی است این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

**شرایط آزمون و مدارك مورد نیاز :
1- فعالیت مستمر و همکاري با کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روي میز

2- ارسال معرفی نامه از هیات مربوطه حداکثر تا تاریخ  1396/12/20 به فدراسیون تنیس روي میز
3- آشنایی کافی به زبان انگلیسی(صد درصد سؤاالت به زبان انگلیسی می باشد)

4- واریز مبلغ هشت میلیون ریال براي هر نفر تا تاریخ 96/11/28 به شماره حساب  1869557770 نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزي 
بنام فدراسیون تنیس روي میز ج.ا.ایران (ثبت نام در فدراسیون جهانی بعهده فدراسیون می باشد) 

5- ارسال تصویر کارت داوري درجه ملی به ایمیل فدراسیون.
6- ارسال تصویر صفحه مشخصات گذرنامه متقاضی به ایمیل فدراسیون (افرادي که فاقد گذرنامه می باشند باید نام و نام خانوادگی خود را 

به التین و تاریخ تولدشان را به میالدي در فرم پیوست درج نمایند)
7- تکمیل و ارسال فرم هاي پیوست ( التین و فارسی) به همراه تصویر گذرنامه ، یک قطعه عکس 4×3 و فیش واریزي به ایمیل فدراسیون 
و اطمینان از کامل بودن مدارك و اخذ رسید از سرکارخانم تبریزي فر مدیر امور بین الملل فدراسیون و مسئول ثبت نام آزمون داوري بین 

المللی با شماره تماس: 09124438332( از ساعت 8 صبح لغایت 6 بعد ازظهر تماس حاصل فرمائید) 
8- روز بیست و سوم فروردین 1397 صبح و بعد از ظهر جلسات رفع أشکال برگزار می گردد که حضور در آن اختیاري و صبح روز بیست و 
چهارم فروردین ماه راس ساعت 10 صبح آزمون برگزار می گردد که حضور افراد یک ساعت قبل از برگزاري آزمون در محل الزامی می باشد 

9- محل برگزاري آزمون و جلسات پرسش و پاسخ و ساعت آن متعاقبا اعالم و همچنین اسکان و تغذیه بعهده ثبت نام کنندگان می باشد.
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