مشخصات طراحان و مبتكران اسباب بازي و سرگرمي

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان

فرم شماره ( -3ث )

شورای نظارت بر اسباب بازی

نام طرح اسباب بازي /
سرگرمي :

............................................................................................

....................................................................

شماره پرونده 066/1/ :

تاريخ :

مشخصات طراحان :
نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره
شناسنامه

سال
تولد

محل
صدور

رشته
تحصيلي

محل
تحصيل

شغل

سوابق طراحي قبل

مشخصات طرحهاي قبل :
نام و نام خانوادگي طراح

نام طرح

سال طراحي

در حد نمونه سازي
متوقف شده

توليد
انبوه شده

شماره ثبت

مالحظات

تعداد
طرحها

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
شورای نظارت بر اسباب بازی

تقاضانامه صدور مجوز توليد اسباب بازي
فرم شماره ( 1م -ت )

لطفا در اين کادر چيزي ننويسيد.

شماره پرونده :
تاريخ :

موسسااااااااااا

احتراماااااااااااا

 /شااااااااااارک  /اينجانااااااااااا

................................................................................................................
......

ضمن ارا ئ

تول يد کن نده ا سباب بازي

پيوس

توليد براي اسباب بازي هاي ليس

مدارک پيو س

تقا ضا ي صدور م جوز

را دارم .

مشخصات توليد کننده
اشخاص حقيقي

نام و نام خانوادگي
نام پدر

.....................................

شماره شناسنام
سال تولد
کد ملي

:

:

............................................................

:

:

............................

....................................

.......................................

آدرس توليد کننده

آدرس :
حقوقي
اشخاص
.....................................................................................

............................................................................

نام موسس

/

کدپستی......................................... :
........................................................................................
شرک

تلفن ثاب

شماره ثب

:

تلفن همراه :
دورنگار :

شرک

................................................

امضاء
مهر و
تاريخ
....................
........................
..................
.............................................................

....................................................

مدارک پيوست

آدرس

نمونه اسب:اب بازي 
ساي

 CDتصوير اسباب بازي 

............................................................................

و کارت ملي(حقيقي) 
تصوير شناسنام
پس
 )........................
آگهي ثب شرک (حقوقي

الکترونيکي

تصوير

.......................................................................

...............

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
شورای نظارت بر اسباب بازی

مشخصات اسباب بازي توليدي
فرم شماره ( 2م – ت)

رديف

نام اسباب بازي

شماره آيتم
اسباب بازي

در کادرهاي زير چيزي ننويسيد
شماره
پرونده

شماره مجوز توليد

1
2
3
4
5
0
7
8
9
16
11
12
13
14
15

اينجانب تبعات حقوقي و جبران هر گونه خسارت ناشي از ارائه اطالعات خالف واقع را متعهد مي گردم .
نام و نام خانوادگي توليد کننده .................

مهر و امضاء

