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 ................... تلفي.................................... ایویل............................................کدهلی.............. ............................................................... یٌجبًبا

.. کدپستی..................................................... ......................................................................................................................................... بِ آدرس

؛ بِ  بب درک کبهل از ًکبت هٌدرج در ببال ّوچٌیي تقبضبی بررسی ٍ ثبت یکی از اسبهی پیشٌْبدی زیر بِ عٌَاى پسًَد تَلیدات خَد را دارم.

 اسبهی هقبیسٍِ  بررسیپس از  ،داخلی اًجويٍ هقررات  قَاًیيتب بب تَجِ بِ  دّن هیرا  اختیبر ایي کبسپیهاًجوي حفبظت از اسب 

 رد آى اقدام کٌد.   یب تأییدبِ  ًسبت ایٌجبًب پیشٌْبدی
 

 بِ فبرسی ...........................................     بِ اًگلیسی ...........................................      -1پسًَد پیشٌْبدی:    

 برسی ...........................................    بِ اًگلیسی ...........................................     بِ ف -2

 اًگلیسی...........................................بِ فبرسی ...........................................    بِ  -3

 

 ......../......../..................   تبریخ ...........................................اهضبی هبلک   
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از ّوبٌّگی بب هسئَل تببرًبهِ اًجوي  ٍ پس بررسی ٍ بب تَجِ بِ ًبَدى پسًَد هشببِ... پسًَد ............................. در تبریخ ..........................

 قرار گرفت. هَرد تأیید بیي الوللی اسب کبسپیي

 

 .............................                         اًجوي حفبظت از اسب کبسپیيًبم ٍ اهضبی هسئَل 

 )ًوبیٌدُ اًجوي بیي الوللی اسب کبسپیي در ایراى( 

 
 

خطب در  يدر َىگبم ثجت آوُب  کبسپیه یاسجُب اسبمیدر  احتمبلیاس تشبثٍ  پیشگیزیثٍ "فبمیل " یب "لقت"است کٍ مبوىذ  اوتخبثیکلمٍ  یک پسًوذ تًلیذکىىذٌ

 تسُیل گزفتٍ است رااس آوجب مىشبء  کبسپیهثبر ثٍ عىًان  ايلیه یکٍ است ثزا یا رعٍمش ییشىبسب َمچىیهکمک خًاَذ کزد.  آیىذٌدر  خًوی یخط َب تشخیص

 ویست. تغییز قبثل ي ثبشذمی  تًلیذکىىذٌ است سلیقٍثب "پسًوذ"اوتخبة  می کىذ.

ثبشذ کٍ در ياقع ثٍ عىًان فبمیلی تًلیذات شمب مًرد استفبدٌ قزار خًاَذ گزفت. ایه پسًوذ پس اس تأییذ ي ثجت  تًلیذکىىذٌ، یک کلمٍ شبمل حزيف می پسًوذ

استفبدٌ اس پسًوذ عاليٌ ثز کمک ثٍ فزایىذ ثجت اسجُب ثٍ شمب اجبسٌ استفبدٌ اس  تًسط اوجمه، در وبمگذاری کلیٍ اسجُبی تًلیذی شمب مًرد استفبدٌ قزار می گیزد.

 را می دَذ. ُبیتبناسج ستزدٌ تزی اس اسبمی ثزای وبمگذاریطیف گ

مشرعٍ  یي فُزست اسجُب یاوفزاد ییشىبسب یپسًوذ در فزم َب ایهکزدن وبم است ثذين در وظز گزفته  قیذ وبم است شمب خًاَذ ثًد ي ثخشی، شمب اوتخبثیپسًوذ *  

 شًد. خًوی یَب خط تعییهاست ي خطب در  ییسبس اشتجبٌ در شىبسب سمیىٍ می تًاوذشمب 

 *  پسًوذ ثزای اسجُبیی استفبدٌ می شًد کٍ در مشرعٍ شمب ثٍ دویب آمذٌ اوذ. 

در ية سبیت اوجمه مزاجعٍ  " ذکىىذٌیثجت پسًوذ تًل -۱ "، ثخشزانیا هیتجبروبمٍ است کبسپ هیوبمٍ تذي هییآجُت کست اطالعبت ثیشتز می تًاویذ ثٍ 

 اوجمه ارسبل ومبییذ.مسئًل تجبروبمٍ ثٍ   registrar@caspianhorse.orgلطفب ایه فزم را پس اس تکمیل اس طزیق پست یب ایمیل  ومبییذ.
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