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 فرم همکاری مشترک

 

 :ی متقاضی( ها)مشخصات انجمن  -1
 لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید** 

 
 انجمن متقاضی

 

 
 انجمن متقاضی همراه

 

 نام انجمن 
 

  نام انجمن  

 شماره ثبت
 

  شماره ثبت 

 نام مسئول
 

  نام مسئول 

 تلفن 
 

  تلفن 

 آدرس پستی
 

  آدرس پستی 

 ایمیل
 

  ایمیل 

 شماره حساب
 

  شماره حساب 

 

 ادامه در صفحه بعد
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 :اطالعات بیشتر در مورد پروژه مورد نظر -2

 نام پروژه
 

 

 تاریخ شروع پروژه
 

  تاریخ پایان پروژه 

 
 
 

 هدف پروژه
 
 
 
 
 

 

 بودجه درخواستی
 

 

 
 

سایر انجمنهای 
 همراه با این پروژه

 

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

 

 اسری ایرانیان واحد غرب، لطفا به تحادیه سربه منظور سهولت و تسریع در همکاری با ا

: کلیه سئواالت باال پاسخ داده و به دفتر اتحادیه تحویل و یا به آدرس ایمیل 

 relsen@irisvast.comsty ارسال فرمایید : 

 امضا تاریخ نام

 
 
 

  

 

PIMF 2
Sticky Note
در صورتیکه دارای امضای الکترونیکی نیستید می توانید فرم را پرینت نموده و پس از امضا برای اتحادیه سراسری واحد غرب ارسال نمایید.همچنین می توانید پس از امضا، فرم را اسکن نموده و به آدرس ایمیل هیات مدیره ارسال نماییدآدرس ایمیل هیات مدیره اتحادیه : styrelsen@irisvast.com 

PIMF 2
Sticky Note
اهداف این پروژه را بصورت خلاصه تیتر نویسی نمایید

PIMF 2
Sticky Note
مبلغ درخواستی خود را به واحد رسمی کشور سوئد وارد نمایید

PIMF 2
Sticky Note
در صورتیکه انجمن ها یا نهادهای دیگری با شما در این پروژه مشارکت می کنند نام آنها را بنویسید

PIMF 2
Sticky Note
نام کامل خود را بنویسید

PIMF 2
Sticky Note
تاریخ تکمیل این فرم را یادداشت نمایید فرمت تاریخ : yyyy/mm/dd
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 پروژه این تصمیم مسئولین اتحادیه در مورد  -3
 این قسمت توسط مسئولین اتحادیه پر می شود **

ه اتحادیه سراسری بررسی شد و مدیردر هیات .................. این پروژه در تاریخ 

 :تصمیم گرفته شد

 

 

 امضا تاریخ نام مسئول

   

 

 : دیگر شرائط 

1 -
2 -
3 -
4 -

 

PIMF 2
Sticky Note
قسمت های زیر توسط مسئولین اتحادیه تکمیل و برای شما مجددا ارسال می گردد

PIMF 2
Sticky Note
نام مسئول در اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب 
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