
جنسيتمقطعنوعنام مدرسه
شماره تلفنمنطقهشهرستاناستان

فرم سفارش لباس فرم مدارس
مشخصات مدرسه

نن نهر ر
آدرس

تلفن همراه
تلفن همراهسمتنماينده مدرسه

تعدادكدتعدادكدتعدادكد

900190019001

1 3اولويت2اولويت اولويت

تذكر 1 : 70 درصد از تعداد سفارش مدرسه پس از تكميل و واريز 50 درصد روپوش پسرانهروپوش پسرانهروپوش پسرانه
ارسال مدرسه براي قرارداد در شده اعالم زمانبندي طبق و قرارداد مبلغ از

مشخصات مديريت و نماينده مدرسه
نام و نام خانوادگي مدير 

900290029002
900390039003
900490049004
900590059005
900690069006

100110011001
100210021002
100310031003
100410041004

از مبلغ قرارداد و طبق زمانبندي اعالم شده در قرارداد براي مدرسه ارسال 
مي گردد و ارسال 30 درصد لباس هاي باقيمانده ( همراه با اضافه و يا كسر 
شدن احتمالي آمار)  پس از تكميل فرم سايزبندي و ارسال توسط مدرسه و 

تاييد مجدد قرارداد نهايي از سوي مدرسه انجام خواهد پذيرفت

تذكر 2 : مدرسه مي بايست سفارشات خود را در سه اولويت براي موسسه 
ارسال كند تا در صورت نبود احتمالي پارچه ي مدل سفارش شده در اولويت 

پيراهن پسرانهپيراهن پسرانهپيراهن پسرانه

1 41 41 4
100510051005
100610061006
100710071007
100810081008
100910091009
101010101010
101110111011
101210121012
101310131013
101410141014

توضيحات :

وي و ر رش ل ي رچ پ ي بو ور ر ل ر
اول ،  موسسه بتواند به اولويت هاي دوم و يا سوم مدرسه رجوع كرده و 

سفارشات مدرسه را بر اسال اولويت هاي موجود تحويل دهد

1 141 141 14
101510151015
101610161016
101710171017
101810181018
101910191019
102010201020
102110211021

200120012001
محل مهر و امضا مدرسه200220022002

مبلغ سفارش بر اساس اولويت 1 ( ريال) 

شلوار فاستونيشلوار فاستونيشلوار فاستوني

200220022002
200320032003
200420042004

30013001
30023002

4001

50015001

تاريخنام و نام خانوادگي
شلوار كتانشلوار كتان

ژيله كتان

ژيله جينژيله جين

50025002

6001

700170017001
700270027002
700370037003
700470047004

8 18 18 1

محل مهر و امضا نماينده لباس فرم مدارس
تاريخنام و نام خانوادگيمانتو شلوارمانتو شلوارمانتو شلوار

گرمكن ورزشيگرمكن ورزشيگرمكن ورزشي

مهر و امضا

شلوار جين

800180018001
800280028002
800380038003
800480048004
800580058005
800680068006
800780078007
800880088008
800980098009
801080108010
8 118 118 11

ي و م و ريخم

801180118011
801280128012
801380138013
801480148014

9999

مهر و امضا
واريز مبالغ لباس فرم به حساب جام ملت بنام رضا الماسي  

شماره كارت : 6104337881666091 - 1693144578 : شماره حساب
ريال به ازاي هر نفر)  7.000) آرم مدرسه


