
 سالم و درود و خداقوت

 ..........رادیوکوهنورد در استان یا شهرستان  نمایندگی پایگاه خبری تاسیس متقاضی محترم

 

 ارشاد و فرهنگ وزارت مطبوعاتی معاونت از(  کشور سراسر در)  شهرستان یا استان در رادیوکوهنورد خبری پایگاه نمایندگی حکم اخذ جهت به

 تکمیل خود(  کامیپوتر)  رایانه سیستم در است گرفته قرار شما اختیار در ادامه در که را(  word فرمت)  درخواست نامه ابتدا در لطفا ، اسالمی

 نامه انتهای در شده خواسته مدارک سایر و(  اکسل فرمت)  نام ثبت فرم همراه به آن) عکس (  تصویر ، آن امضای و پرینت از پس سپس و کرده

)  39306623620 شماره به واتساپ رسان پیام طریق از سپس و کرده(  zip ، زیپفشرده سازی )  فولدر یک در را نام ثبت فرم و درخواست

 نمائید ارسال(  کوهنورد رادیو خبری پایگاه مرکزی دفتر دبیرخانه

 

 تذکرات :

با موبایل آن را  ) عکس ( و پس از امضا ، تصویر گرفته تکمیل کرده و سپس پرینت wordـــ نامه درخواست همکاری خود را در ابتدا در همان 

 ک ذخیره کنید .خود در یک پوشه ) یک فولدر ( جهت ارسال به دبیرخانه مرکزی پایگاه خبری رادیوکوهنورد به همراه سایر مدار

) ویر اثبت نام ) اکسل ( را به همراه تص به همان صورت فرمتکمیل کرده و سپس  خود(  کامیپوتر)  رایانه سیستم درام ) اکسل ( را ـــ فرم ثبت ن

به صورت فایل در ابتدا فشرده ذخیره کرده و سپس و سایر مدارک در یک پوشه ) یک فولدر (  ( word )نامه درخواست نمایندگی (  هایعکس

 ارسال نمایید به دبیرخانه مرکزی پایگاه خبری رادیوکوهنوردسازی ) زیپ ( کرده و 

و فرم ثبت نام )  ( word )نامه درخواست نمایندگی هر دو مدارک خواسته شده در انتهای ) عکسهای ( ارسال تصاویر  ـــ شما می توانید برای

درخواست (  ) عکسبه همراه تصویر نامه به همان صورت اکسل ( با موبایل خود با باالترین کیفیت عکس گرفته و سپس فرم ثبت نام ) اکسل ( را 

به صورت فایل در ابتدا فشرده سازی )  ذخیره کرده و سپس سایر مدارک در یک پوشه ) یک فولدر () عکسهای ( ویر او تص ( word )نمایندگی 

 ارسال نمایید به دبیرخانه مرکزی پایگاه خبری رادیوکوهنوردزیپ ( کرده و 

 

دفتر مرکزی پایگاه خبری رادیوکوهنورد دبیرخانه  

https://wa.me/299306623620 

tel://39306623620 

 
 
 

 روابط عمومی دفتر مرکزی پایگاه خبری رادیوکوهنورد

https://wa.me/292039269339 

tel://32039269339 

 

 با تشکر

 دفتر مرکزی پایگاه خبری رادیوکوهنورد دبیرخانه

 
 

پایگاه خبری رادیوکوهنوردفعالیت مجوز  استعالم  

https://e-rasaneh.ir/view_Certificate_Details.aspx?CertificateID=69303 

https://wa.me/982634496493
tel://02634496493/
https://wa.me/989368972001
tel://09368972001/
https://e-rasaneh.ir/view_Certificate_Details.aspx?CertificateID=78036

