
 

 

اسپانیا های باشگاه از فوتبال دعوتنامه اخذ درخواست فرم  

Application form to obtain an invitation Football clubs of Spain 

 

   :Name & Surname-1 نام و نام خانوادگی:  -1

  :Date & Place of Birth -2  تاریخ و محل تولد: -2

  :Passport No-3 شماره پاسپورت:  -3

  :Education-4 تحصیالت:  -4

 آدرس و تلفن محل سکونت:  -5

 

5- Address & Resident’s:  

  :Tel.No. &Cellular phone -6 تلفن همراه و ایمیل:  -6

 پست تخصصی در فیفا:  -7

 

7-Professional post: 

  

  :Play’s ‘s Background( years)-8  :سابق بازی )به سال(  -8

 

 Familyهمراهان 

 نام ,نام خانوادگی 
    Name& Surname 

 نسبت
   kinship 

Passport No     
 شماره پاسپورت     

تاریخ تولد                                 
Date & Place of Birth 

    

    

    

    

 

  

 



 

 

 

 نام باشگاه هایی که سابقه بازی دارید )از جدید به قدیم(
Name of clubs that have backgrounds  ( from recent to preliminary) 

 نام باشگاه

Name of clubs 
 

 نام لیگ
Name of League 

 

 سال ورود
year of enter 

 سال خروج
year of exit 

 رده سنی
Category 

     

     

     

     

     

     

 

سابقه بازی در صورتی که در تیم های ملی نیز دارای 

 هستید در جدول زیر ذکر کنید

If you have previously played in the National Team, you have to list 

them at below table: 

Category 
 رده سنی

Year of center 
 سال ورود

year of Exit          
 سال خروج

Name & Date of 

Competition            
 نام و تاریخ مسابقات

The organizing country               
 کشور میزبان

     

     

     

     

     

     

 

 مهر و امضاء موسسه

االمکان به  ها یا فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران را داشته باشید )حتی نکته: الزم به ذکر است که در رزومه فوتبالی باال باید مستندات الزم اعم از نامه از باشگاه

االمکان با زیرنویس مختصر انگلیسی  های حین بازی نیز حتی خود و عکس های از گلچین بازی DVDنامه یک  انگلیسی یا با ترجمه انگلیسی آن( و همچنین در زمان اقدام به اخذ دعوت

 )نام مسابقه، تاریخ و شماره بازیکن(  نیز همراه خود بیاورید.

www.nasrjavid.ir 

Unit 6‚ Two Floor‚ Mahna 1‚Dd end‚ next to Theran Municipality region one‚ Shariyati ave 

‚Qods sq‚ tajrish‚ Tehran-Iran.Tel: +9821-26850553‚ 26850546 

 


