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قبل از هر اقدامی توجه به این نکته ضروري است چنانچه هر یک از مشخصات مورد نظر غلط  : درج کد ملی  
پر شود درخواست شما تایید نمیگردد لذا اطالعات مورد نظر را شخصا و با دقت کافی پر نموده و قبل از واریز 

 وجه مجددا چک نماید

چنانچه پس از درج کد ملی مشخصات شما در سایت از قبل ذخیره بود حتما 
نسبت به اصالح و تکمیل مشخصات خود اقدام نمایید در غیر اینصورت گزینه  

.صحت اقدام و نخست را انتخاب وفایل را از ابتدا پر نمایید  



 :نکتھ 
شماره موبایل حتما متعلق بھ شما باشد تا از طریق پیامک در جریان روند 

 کلیھ مراحل، پیگیریھا و رویدادھای آتی قرار بگیرید



بھ بعد یعنی از زمان شروع فعالیت  85لطفا دقت نمایید تاریخ صدور احکام فقط از سال : مھم
 .تاریخ پیش از این  برررسی نمیگردد ثبت پیش بینی گردیده است لذا ITFرسمی 

 
 گزینه دارید  4در انتخاب مرجع صادره شما 

که صرفا از سال  :فدراسیون تکواندو گزینه اول *
و  .امکان انتخاب این گزینه را خواهید داشت 95

 .نیاز به ثبت شماره حکم نیست
این انتخاب  : هیات تکواندو استان گزینه دوم * 

فقط مختص کمربند هاي سفید تا آبی میباشد که 
پس از درج تاریخ اخذ و شماره حکم استان صادر 

 .کننده نیز می بایست انتخاب گردد
در  : فدراسیون ورزشهاي رزمی گزینه سوم *

صورت دریافت حکم از این مجرا میبایست حتما  
مهر و امضاء رِئیس فدراسیون ورزشهاي رزمی در 

درج تاریخ اخذ ، شماره حکم و .حکم ثبت باشد 
 .ارسال کپی گواهینامه الزامیست

سازمانها و انجمن هاي رسمی و و گزینه چهارم *
که زیر نظر فدراسیون فعالیت داشته یا :  معتبر

درج تاریخ اخذ ، شماره  .دارندتمایل به همکاري 
 .حکم و ارسال کپی گواهینامه الزامیست



 درج عدد تصادفی انتخاب شده 



قبل از ورود به درگاه بانک یکبار دیگر مشخصات مورد نظر را چک نمائید در صورت اطمینان  
.نسبت به واریز مبلغ ده هزار ریال اقدام نمائید  

 تکمیل این سامانھ در مراحل بعدی شامل احکام مربیگری و داوری خواھد بود
 از دقت و حوصلھ شما سپاسگزاریم .

 کمیتھ ITF فدراسیون تکواندو
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