شوارُ هذرنSNA-F-SA-22-0 :
تاریخ ایجاد96/00/20 :

فرم درخواست نماینذگی  /عاملیت
شْزستاى :

استاى:
هتماضی ارائِ خذهات:

ًَع درخَاست :اخذ ًوایٌذگی

 خذهات پس اس فزٍش

 سثه  سٌگیي

 فزٍش لطؼات

/

تاریخ درخَاست / :

 ػاهلیت هجاس

اشخاص حقیقی
شوارُ شٌاسٌاهِ:
تخصص:

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
دارای هذرن تحصیلی:
آدرس هحل سىًَت :

وذ هلی :
ساتمِ وارهزتثط:
تلفي ّوزاُ :

آدرس هَلؼیت هؼزفی شذُ :

هحل تَلذ:

تاریخ تَلذ:
سال شغل فؼلی:
تلفي ثاتت :

تلفي ثاتت :

وذ پستی :

ًواتز:

شوارُ جْت تواس ضزٍری :

E-mail:

اشخاص حقوقی
شوارُ ثثت:

ًام شزوت  /هَسسِ :
هَضَع فؼالیت:
آدرس شزوت :
آدرس هَلؼیت هؼزفی شذُ :
سایت:

وذ التصادی:
ًام هذیز ػاهل :
ًواتز :
ًواتز:

شٌاسِ هلی :
وذ پستی:
تلفي ثاتت :
تلفي ثاتت :

شوارُ جْت تواس ضزٍری :

E-mail:

سوابق و تجارب کاری متقاضی :
ًَع فؼالیت

هذت سهاى (سال)

ًام هحل فؼالیت ٍ آدرس

سایز هَارد :
موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی:
خیاتاى اصلی 

خیاتاى فزػی



ٍرٍدی شْز 

هزوش شْز 

خزٍجی شْز



حَهِ شْز 

موقعیت جغرافیایی ملک:
هزوششْز 

جٌَب شْز 

شوال شْز 

شزق شْز 

غزب شْز 

موقعیت مشاغل همجوار :
اهَرخذهات ٍ تؼویزات خَدرٍ



فزٍش لطؼِ



فزٍش خَدرٍ



سایز هشاغل



هسىًَی



وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا :
ًَع هالىیت  :هلىی 

سزلفلی



استیجاری 

شزاوتی 

در صَرت شزاوتی تَدى هله هیشاى سْن شخص هتماضی چِ هیشاى است ؟
درصَرت استیجاری تَدى هله هذت سهاى اجارُ چٌذ سال هیثاشذ ؟
(هتزهزتغ)

هساحت ول سهیي :

(هتزهزتغ)

هساحت فضای تاس:

هساحت فضای هسمف:

وارتزی فؼلی:
ًَع جَاس وسة هله :

ارسش ریالی هله :
تؼویزگاّی 

شوارجَاسوسة :

ًوایشگاّی 

فزٍشگاّی 

هحل صذٍر جَاس وسة :

سایز  :فالذ جَاس 
تاریخ پایاى اػتثار جَاس

تَضیحات :
امکانات محل مورد تقاضا :
آیا هحل هَرد تماضا جایگاُ تؼویزاتی دارد ؟

خیز 

تلی 

هساحت ٍ اتؼاد:

(هتزهزتغ)

شوارُ هذرنSNA-F-SA-22-0 :
تاریخ ایجاد96/00/20 :

فرم درخواست نماینذگی  /عاملیت
آیا هحل هَرد تماضا فزٍشگاُ لَاسم یذوی دارد ؟

خیز 

تلی 

هساحت ٍ اتؼاد:

آیا هحل هَرد تماضا دفتز اداری ٍ دفتز پذیزش دارد ؟

خیز 

تلی 

هساحت ٍ اتؼاد:

آیا هحل هَرد تماضا اًثار لَاسم یذوی خَدرٍ دارد ؟

خیز 

تلی 

هساحت ٍ اتؼاد:

آیا هحل هَرد تماضا ًوایشگاُ فزٍش خَدرٍ دارد ؟

خیز 

تلی 

هساحت ٍ اتؼاد:

امکانات ستادی محل مورد تقاضا :
فضای اداری ٍ هذیزیت





لسوت پذیزش ٍ اًتظار هشتزیاى

ًواسخاًِ 

حوام ٍ رختىي





سزٍیس تْذاشتی

سایز هَارد :
تاسیسات و تجهیسات محل مورد تقاضا :
آب لَلِ وشی 
وپسَلْای اتفاء حزیك
پزیٌتز 

تزق ته فاس 


تزق سِ فاس 

سیستن اػالم حزیك

ایٌتزًت 



گاسشْزی 

تلفي



دسدگیز 



دستگاُ فىس



واهپیَتز 

دٍرتیي هذارتستِ

سایز هَارد:

پرسنل فعلی محل مورد تقاضا :
خیز 

آیا درحال حاضز یا گذشتِ ًوایٌذگی شزوتْای خَدرٍساسی دیگز را داشتِ است ؟
ًام شزوت

ًَع ًوایٌذگی

اس سال

تا سال

شوارُ وذ
ًوایٌذگی

تلی 
دلیل لطغ ّوىاری

تَاى سزهایِ گذاری هالی جٌاتؼالی جْت ایجاد ًوایٌذگی فزٍش لطؼات ٍ خذهات پس اس فزٍش ٍ گزدش فؼالیتْای آى چِ
تاشذ :

همذار هی

( ریال )

کروکی محل مورد تقاضا :



ایٌجاًة

ضوي هطالؼِ ٍ اطالع واهل اس هفاد دستَرالؼول ٍ فزم شزایط اػطاء اهتیاس ًوایٌذگی شزوت اسٌا ٍ همزرات هزتثط  ،تذیٌَسیلِ

تماضای دریافت ًوایٌذگی خَد را ارئِ ٍ صحت تواهی هطالة فَق الذوز را تاییذ هی ًواین
تاریخ تىویل تماضاًاهِ :

N

اهضاء :

