
 
:  تبريخ                                                    1  اعتجبرياطالعبت  فرً

      

: اَىيًمشخصبت 
  :جُاز مطت / شمبري ثجت                                                  : فرَشگبي / شرمت 

: شرمب  / تعذاد ضٍبمذاران                                        :وبً َ وبً خبوُادگي مطئُه 
: شرمبء قيذشُد/ ىطفبٌ اضبمي ضٍبمذاران 

 :آدرش پطتي دفتر مرمسي 

 
: تيفه ٌمراي                        :  فنص                             :  تيفه 

:                                فنص                                   : تيفه             ( :      درصُرت داراثُدن) رش پطتي شعت آد
: تيفه ٌمراي 

  : (ايميو)ضت اىنترَويل پ آدرش
: رقمي 10مذ پطتي

    وفر        :عذاد مو پرضىوت  / ،         مبي           : مذت زمبن اشتغبه ثً ايه حرفً

وفر                 :تعذاد پرضىو مبىي َ اداري
    وفر    :تعذاد پرضىو فرَظ        /      وفر            :(ريمبمپيُت)تعذاد پرضىو فىي

وفر        :اوجبرتعذاد پرضىو  
 

: وُع فعبىيت فعيي 

    ضبير            ت ثُكَنفرَظ              تجيت/گُشیفرَظ              ىُازً جبوجی             فرَظ قطعبت
 

: ات الزً را ارائً فرمبييذ تُضيح" ضبير" در صُرت اوتخبة گسيىً 
 

( فرمبييذدرصُرت عضُيت رتجً شرمت را اعالً )آيب عضُ شُراي عبىي اوفُرمبتيل ٌطتيذ ؟
ٌطتيذ ؟  وظبً صىفي رايبوً اي مشُرآيب عضُ 

آيب داراي جُاز مطت از اتحبديً ٌطتيذ؟ 

: اطالعبت آن را مرقًُ فرمبييذ  ضبير مرامس معتجر ىطفبٌ  وظبً صىفي َدرصُرت عضُيت در شُرا 
 

: ومبييذ مشخص را اطالعبت زير " ىطفب
 (تجبرت َ يبضيجب ميي   ترجيحبٌ ) مبر مىيذ  ثب مبآن  از طريقثبوني را مً ميخُاٌيذ  ٌبيمشخصبت حطبة.1

اضبمي امضبء مىىذگبن شمبري حطبة شعجً وبً ثبول 

مجبز 

ومُوً امضبء 

     

     

     

 
  :شرمت  در گردظميسان ضرمبيً .2

 

 :ميسان ضرمبيً اصيي شرمت .3
 

محو مطت خُد ٌطتيذ يب مطتبجريذ ؟  آيب شمب مبىل اصيي.4
 

 : فرمبييذقيذ   "ارگبوي اضت ىطفب َ يبثبول ، شرمت  در رٌهاگر ميل شمب .5
 

 

 :ثردي َ مپي ومبيىذگي خُد را پيُضت مىيذراداريذ ثً ترتيت وبً  معتجر ديگريدرصُرتينً ومبيىذگي مرامس .6
 

 
از مطبوي  ترجيحبٌ : ) ومبييذتبئيذ مىىذ را در جذَه زير عىُان  شمب راحقُقي مً  َ يبشخص حقيقي  3مشخصبت حذاقو .7

 (مينىىذ َ يبمبر مردي  رایبوً ٌمرايثبشىذ مً ثب 

تيفه آدرش وبً َ وبً خبوُادگي فرَشگبي / شرمت 

    

    

    

 
تنميو َ مذارك   اعتجبري رااطالعبت                            صبدري از     شمبري شىبضىبمً          فرزوذ               ايىجبوت 

. الزمً را ارائً ومُدً
امضبء مٍر َ 

 

 
 

 


