
 بسمه تعالی

 فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران

(تسویه حساب مالی)   

 

                                                      قرارداد فدراسیون هندبال نقل و انتقاالت  مسابقات و آئین نامه مفاد با آگاهی کامل از

.........................................  کارت ملی:به شماره فرزند ......................  / خانم .................................... یآقا

متولد ................................... به شماره قرارداد ...................................... مورخ  صادره از ............................

تسویه حساب مالی فی ما  وبه اتمام رسیده   با این باشگاه در پایان فصل....................... ........................

فوق آزاد و مجاز به عقد قرارداد با دیگر باشگاهها  انجام پذیرفته است و بازیکن  بازیکن بین باشگاه و

                                                                                                             .می باشد 

 مهر و امضاء                                                          امضاء و اثر انگشت   

               بازیکن                                                         باشگاه                      مدیر

 

تأیید کمیته مسابقات فدراسیون                                     تأیید هیئت هندبال استان   

..........شماره : ...............   

تاریخ : ......................... 

::..............................  

 شماره : .............................

 تاریخ : ..............................



  

 بسمه تعالی

 فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران

(رضایت نامه)   

 

                                                      قرارداد فدراسیون هندبال نقل و انتقاالت  مسابقات و آئین نامه مفاد با آگاهی کامل از

.........................................  کارت ملی : به شمارهفرزند ......................  / خانم .................................... یآقا

متولد ................................... به شماره قرارداد ...................................... مورخ  صادره از ............................

و بازیکن فوق آزاد و مجاز به عقد قرارداد  به اتمام رسیدهبا این باشگاه  ........................ .......................

                                                                                        .با دیگر باشگاهها می باشد 

امضاء و اثر انگشت                         مهر و امضاء                                      

               بازیکن                                                         باشگاه                      مدیر

 

تأیید کمیته مسابقات فدراسیون                                     تأیید هیئت هندبال استان   

..........شماره : ...............   

تاریخ : ......................... 

::..............................  

 شماره : .............................

 تاریخ : ..............................



 بسمه تعالی

 فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران

(فسخ قرارداد)  

و انتقاالت مصوب فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی  نقلمسابقات و حتراماً , با آگاهی کامل از مفاد آئین نامه ا

....................  نمایندگی آقای / خانمقرارداد بین باشگاه فرهنگی ورزشی ............................... به ایران اعالم می دارد . 

ملی   و آقای / خانم ............................................ فرزند ................................. شماره کارتمدیرعامل / وکالتاً به عنوان 

                                که به طور شخصاً / وکالتاً ........ ...................با سمت       ...................................................... متولد     /    /

............................................ لغایت فصل ..................................... فصل از تاریخ ............به مدت ...........قطعی/ قرضی   

در فدراسیون هندبال ایران به ثبت رسیده  13بادله گردیده , و به شماره ......................... مورخ     /    /    تنظیم و م

 فسخ می گردد .  به دلیل توافق طرفین 13/        است  , در تاریخ       /    

 

 

 

طرف قرارداد امضاء و اثر انگشت    مهر و امضای مدیرعامل                                                     

 

 

کمیته مسابقات و سازمان لیگ هندبال                                   هیئت هندبال استان  مهر و امضای  

 



  

 بسمه تعالی

 فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران

(انتقال موقت)   

فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی نقل و انتقاالت  مسابقات و آئین نامه مفاد با آگاهی کامل از

باشگاه ...........................  عاملایران و توافق صورت گرفته بین آقای / خانم  : ......................  بعنوان مدیر

باشگاه گیرنده و بازیکن آقای / خانم عامل انتقال دهنده و آقای / خانم : .......................... بعنوان مدیر 

                                 ......... : ..........................کارت ملی ................................ فرزند : ....................... به شماره :

             قرارداد : ..................................................  صادره از : ......................... متولد : ........................  به شماره

....... فصل توافق گردید تا عضویت باشگاه : ............................. مورخ : ............................ به مدت : ..............

به باشگاه قبلی جهت انجام تعهدات , خود  بپذیرد و در پایان مدت قرارداد مجدداًبصورت موقت را 

                                                                                                    را معرفی نماید . 

    امضاء و مهر باشگاه گیرنده بازیکن    باشگاه دارنده بازیکن                 مهر  و امضاء

 

 امضاء و اثر انگشت بازیکن

 

تأیید کمیته مسابقات فدراسیون                                     تأیید هیئت هندبال استان   

 

  

..........شماره : ...............  

تاریخ : ......................... 

::..............................  

.............................شماره :   

 تاریخ : ..............................


