درخواست صدور گواهینامه نقل و انتقال بین المللی بازیکن ()ITC
متقاضی محترم

مرحله یک

پیش از انجام فرآیند صدور درخواست  ITCحتماً وضعیت عضویت خود را در کمیته عضوگیری فدراسیون بررسی نموده و در صورت اخذ کد عضویت از
سامانه مربوطه نسبت به تکمیل و ارائه درخواست مربوطه اقدام فرمایید .در صورت عدم اخذ کد عضویت امکان رسیدگی به درخواست مربوطه و صدور
 ITCمیسر نمیباشد( .دسترسی به سامانه عضوگیری از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال امکان پذیر میباشد).

اطالعات اصلی بازیکن( :تکمیل اطالعات ذیل به صورت کامل الزامی است)
با توجه به عقد قرارداد اینجانب  .................. ...................................با شماره ملی  ....................................و شماره همراه
 ............................................با باشگاه  ................................................................................از کشور  ............................از تاریخ / /
لغایت  / /درخواست صدور  ITCرا دارم.

مرحله دو

تاریخ/ / :
امضاء و اثر انگشت بازیکن

در صورت دارا بودن باشگاه قبلی این بخش الزام ًا تکمیل گردد.
احتراماً ،با آگاهی کامل از مفاد آیین نامه نقل و انتقاالت مصوب فدراسیون فوتبال اعالم میدارد که:
قرارداد فیمابین باشگاه فرهنگی ورزشی  .............................................................به نمایندگی آقای  .............................................به عنوان
قطعی

تنظیم و مبادله گردیده بود و طی مکاتبه
لغایت / /
مدیرعامل با بازیکن مذکور که به صورت قرضی از تاریخ / /
به صورت
در سازمان لیگ کشور به ثبت رسیده است ،در تاریخ / / .
/ /
شماره  ...................................مورخ
فسخ گردیده است

مرحله سه

توافقی و دوجانبه به اتمام رسیده است .

تاریخ:

/

/

مُهر باشگاه و امضاء مدیرعامل

 بازیکن فوق تاکنون با هیچ باشگاهی در استان  ................................قرارداد همکاری نداشته است.
بوده است و
لغایت / /
/ /
 آخرین قرارداد ثبت شده بازیکن فوق با باشگاه  ......................................از تاریخ
اظهارات مرحله دو این فُرم با شماره  ......................................در تاریخ  / /در دفتر هیأت فوتبال استان ......................................
تاریخ/ / :
به ثبت رسیده است.

مرحله چهار

مُهر ،نام و امضاء رییس هیأت فوتبال

 بازیکن فوق تاکنون با هیچ باشگاهی در استان  ................................قرارداد همکاری نداشته است.
بوده است و
لغایت / /
/ /
 آخرین قرارداد ثبت شده بازیکن فوق با باشگاه  ......................................از تاریخ
در دفتر هیأت فوتبال استان
/
/
اظهارات مرحله دو این فُرم با شماره  ......................................در تاریخ
 ......................................به ثبت رسیده است و اظهارات مرحله دو این فُرم با شماره  ..............................در تاریخ  . / /در
فوتبال

سازمان لیگ فوتسال به ثبت رسیده است.

تاریخ:

/

/

مُهر ،نام و امضاء رییس سازمان لیگ فوتبال  /فوتسال

مرحله هفت

مرحله شش

مرحله پنج

وکیل

اینجانب  .......................................................ولی  ...........................................................مسئولیت صحت و سقم تمامی مطالب مندرج
در این فرم را تأیید مینمایم و در مقابل هر مرجعی پاسخگو میباشم.
تاریخ/ / :
مُهر ،نام و امضاء

دبیرکل محترم
عضویت بازیکن مذکور در سامانه عضوگیری فدراسیون فوتبال ایران مورد تأیید است  مورد تأیید نیست .
تاریخ/ / :
امضاء رییس کمیته عضوگیری

دپارتمان امور بین الملل

نسبت به صدور مجوز نقل و انتقال ( )ITCنامبرده طبق مقررات و ضوابط فدراسیون و آیین نامه نقل و انتقاالت بازیکنان فیفا اقدام گردد.
تاریخ/ :
امضاء دبیرکل

/
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