فرم شماره  :۱درخواست استفاده از سایت رصدخانه ملی ایران

تاریخ تولد (روز/ماه/سال):

نام و نام خانوادگی:
کدملی:

نام پدر:

شهر و کشور محل تولد:

نام دانشگاه ،موسسه یا سازمان وابسته:
آدرس محل سکونت:

آدرس ایمیل:

تلفن ثابت و همراه :

نام حمایت کننده ،تایید کننده یا معرف خود را ذکر نمایید(در صورتیکه از طرف سازمان و یا شخصی به این مرکز معرفی شده اید
نام ببرید):

هدف از بازدید سایت رصدخانه ملی ایران:
 oرصد
 oعکس

برداری*

 oبه منظور چاپ در مجله
 oشخصی
 oدرج در شبکه های اجتماعی
 oجمع آوری

داده*

 oسایر موارد (لطفاً در صورتیکه هدف شما از بازدید سایت در یکی از تقسیم بندیهای باال قرار ندارد آنرا به طور کامل تشریح
نمایید)

*توجه  :ذکر نام رصدخانه ملی ایران ( )Iranian National Observatoryدرعکسهای منتشر شده و یا مقاالت چاپ شده با
استفاده از داده های سایت رصدخانه الزامی می باشد.
زمان شروع بازدید:

تاریخ:

/

/

ساعت:

زمان پایان بازدید:

تاریخ:

/

/

ساعت:

نوع بازدید:
 oگروهی به تعداد .............نفر
 oانفرادی
توضیحات تکمیلی در صورت نیاز:

قابل توجه متقاضیان محترم:
 این فرم می بایست به طور کامل و دقیق تکمیل گردیده و به آدرس  ino@ipm.irارسال شود.
 ارسال این فرم به منزله تایید نهایی نبوده و متقاضی می بایست فرم شماره  ۲را از سایت رصدخانه ملی ایران دریافت نموده و
تکمیل کند.
 تایید این مرحله (فرم شماره  )۱از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطالع داده خواهد شد.
 رصدخانه ملی ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال تامین مواد غذایی ،اسکان ،ایاب و ذهاب و  ...نخواهد داشت.
 جابه جایی از کیلومتر  ۸جاده رصدخانه به قله با ماشینهای مخصوص ( )4wheel Driveصورت خواهد گرفت که در صورت نیاز
هزینه های آن اعالم و دریافت خواهد شد.
 سایت رصدخانه ملی ایران واقع در قله گرکش شهرستان کاشان و دفتر سایت در شهر کامو شهرستان کاشان می باشد.
 اینجانب  .................................................فرزند ...............................صحت کلیه اطالعات تکمیل شده این فرم را تایید می نمایم.
نام و امضاء:

تاریخ:

