
 بسمه تعالی                                                       

 اسیون فوتبال جمهوری اسالمی فدر                          

 اصفهانهیات فوتبال استان       

 (یک جانبه) فرم فسخ قرارداد

احتراما با آگاهی از مفاد آئین نامه نقل و انتقاالت مصوب فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارد قرار داد بین باشگاه 

.................. ورزشی ....................................به نمایندگی آقای ................................به عنوان مدیر عامل و آقای ........ فرهنگی

......... .... که به طور قطعی/قرضی به مدت .........................با سمت ...................متولد  /  /  فرزند.................................. شماره کارت ملی ........

به  دفترهیئت فوتبال استاندر .............. مورخ  /  /  ... تنظیم و مبادله گردیده و به شماره ..............فصل از تاریخ  /  /  لغایت فصل  ........

 دد.ثبت رسیده است . در تاریخ  /  /  فسخ )اقاله( می گر

دارای احترام  هیئت فوتبالافقنامه مکتوب در وکسورات قانونی و همچنین هرگونه تضمنا هرگونه ادعایی در خصوص پرداخت مالیات و 

به عنوان حکم قطعی تلقی می گردد  کمیته انضباطیو برای بررسی قضایی به عنوان الحاقیه قابل استناد است و احکام صادره از سوی 

  صورت ایفای به موقع تعهدات بر اساس تصمیمات متخذه بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام خواهد شد .و در 

 در صورت عدم اثبات دلیل موجه فسخ قرار داد در ارکان قضایی تمامی مسئولیت های ناشی از آن متوجه اینجانب می باشد.

 

 امضا و اثر انگشت متقاضی                                               امضا و اثر انگشت ولی قانونی متقاضی    

 سال 18برای افراد زیر             

 

 

ارائه و طی شماره گواهی می شود این فرم فسخ )اقاله ( توسط آقای / خانم .............................................با سمت ......................

 ت فوتبال ...................................... به ثبت رسیده است ......................در دفتر هیئ...........................................در تاریخ ......................

 

 ت فوتبال شهرستانو امضاء هیئمهر                                                                               

 

به ثبت  واحدمسابقات هیئت فوتبالگواهی می شود این فرم فسخ )اقاله ( طی شماره ..................................... در تاریخ   /   /   در 

 رسیده است.

ت فوتبال استان به ثبت برسد . این ر هیئروز از تاریخ صدور د 7قابل توجه فرم فسخ قرارداد می باسد در دونسخه تنظیم و حداکثر 

 ت فوتبال دارای اعتبار است .زمان مدیر عامل باشگاه و رئیس هیئفرم در زمان مسئولیت هم 

ت فوتبال استان صرفا به درخواست متقاضی بوده و مطلقابه معنای تائید ادعای متقاضی یا تائید وجود شرایط ثبت این سند در هیئ

 فوتبال می باشد . هیئتگی به آن در صالحیت ارکان قضایی فسخ نمی باشد و رسید

 

 ت فوتبال استان اصفهانرئیس هیئواحد نقل و انتقاالت                                                              

 

 


