
شماره :

تاریخ:

کد نمایندگی:

اطالعات فردي متقاضی

نام ونام خانوادگی:                                                           تاریخ تولد:                                نام پدر:                                     کد ملی:

شماره شناسنامه:                                     محل صدور:                                                      وضعیت تاهل:                           نظام وظیفه:

       

آخرین مدرك تحصیلی:                                                    رشته / گرایش:                                                                         شماره تماس:                                      

آدرس محل سکونت:

مشخصات موسسه/ شرکت/ فروشگاه

سوابق کاري

....................................................................................................................................................سوابق آموزشی/ فنی مدیرمرکزخدمات: 

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

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

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

تجهیزات و امکانات

www.almasiran.ir

فرم درخواست نمایندگی

آیا از نرم افزار خاصی براي مرکز خدمات استفاده می کنید(قابلیت ها ونام نرم افزار):

نام تجهیزات اداري ودستگاههاي تعمیرواندازه گیري وتست: ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

آیا براي نگهداري دستگاه ها وقطعات انبار اختصاصی دارید (ابعاد):

مساحت کل مرکز خدمات:

نام شرکت/ فروشگاه:                                                                                                                               کد اقتصادي:    

شماره پروانه کسب :                                                       تاریخ انقضاء:                                                      نام اتحادیه صنف:

نوع فعالیت شرکت ثبت شده:                                                                              نام مدیرعامل شرکت/مالک فروشگاه:         

دامنه فعالیت : قطعات             نوت بوك و تب لت            تجهیزات شبکه            توضیحات:             

مرکزشما نمایندگی چه شرکت هایی را دارد:(تاریخ شروع همکاري):

آدرس مرکز خدمات:      استان:                                       شهرستان:                                 کداستان:                                       تلفن:

  

مالکیت محل خدمات:                                                                                           موقعیت رسمی:

آدرس مرکزخدمات:                        

کدپستی:                                                      تلفن همراه :                                                آدرس پست الکترونیکی:                       

                                                                            

صفحه 1



شماره :

تاریخ:

کد نمایندگی:

مشخصات پرسنل مرتبط با مرکز خدمات

کروکی مرکز خدمات 

www.almasiran.ir

فرم درخواست نمایندگی

صفحه 2

 1     نام ونام خانوادگی:                                                           تاریخ تولد:                           مدرك تحصیلی:                                       سابقه فعالیت:

    متخصص در تعمیر:                                                                دوره گذرانده: 

 2       نام ونام خانوادگی:                                                           تاریخ تولد:                           مدرك تحصیلی:                                       سابقه فعالیت:

    متخصص در تعمیر:                                                                دوره گذرانده: 

 3       نام ونام خانوادگی:                                                           تاریخ تولد:                           مدرك تحصیلی:                                       سابقه فعالیت:

    متخصص در تعمیر:                                                                دوره گذرانده: 

جهت برقراري ارتباط با دفتر مرکزي خدمات الماس رایان ایرانیان چه فردي از پرسنل خود را پیشنهاد می کنید؟

نکات قابل توجه 

1- تکمیل پرونده متقاضی هیچ نوع مسئولیتی براي شرکت الماس رایان ایرانیان نسبت به تایید یا واگذاري نمایندگی ایجاد نمی نماید.

2- بررسی پرونده ها نیاز به زمان دارد ودر صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد.

3- تایید کپی اسناد درخواستی منوط به برابر اصل می باشد.

4- ممکن است بنا به لزوم به جز اسناد فوق، مدارك دیگري نیز از طرف شرکت از شما درخواست گردد.

اینجانب................................................. از شــــهرســــتان........................................... با تکمیل و ارســـــال مدارك فوق درخواســـــت نمایندگی         

خدمات پس از فروش الماس رایان ایرانیان را اعالم می دارم و بدین وسـیله گواهی می نمایم کلیه اطالعات فوق را به درسـتی  وبا دقت تکمیل نموده ام، صــحت  

کلیه مطالب فوق را تایید نموده و مســــئولیت  آن را به عهده می گیرم، در غیر اینصــــورت شرکت الماس رایان ایرانیان می تواند یک طرفه کلیه حقوق واگذاري 

ومزایاي استفاده از نمایندگی مرکز خدمات را قطع کند واینجانب  هرگونه خسارت وارده را جبران می نمایم وحق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت.

                                                                                                                                                     امضا و تاریخ:
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