
 توجه: 

 .تکميل تمامي فيلدها بصورت تايپ شده، خوانا و بدون قلم خوردگي الزامي است                

 هاي دولتي الزامي است.سال سابقه كار كارشناسي در دستگاهارسال تصوير احکام كارگزيني مويد ده        

 فتر پيشخوان خدمات دولتد فرم ردخواست صدور رپواهن

 سازمان تنظیم مقررارت و ارتباطات رادیویی 

ضمن تایید احراز تمامی شرایط مندرج در نامه مذکور توسط متقاضی ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت  31/31/88مورخ  1313/311بازگشت به نامه شماره 

 ل اقدام نمایند . الزم به ذکر است مستندات مربوط در بایگانی کارگروه محفوظ می باشد .به صدور پروانه با مشخصات ذی

 اصولی صادره از کارگروه استانی مشخصات موافقت

  

 مشخصات متقاضی پروانه )اشخاص حقيقی(

 كد ملي: نام پدر: نام خانوادگي: نام: 

هاي دولتي ده سال سابقه كارشناسي در دستگاه مجرد             متاهل                وضعيت تاهل:  د            زن مر    جنسيت :   

 محل تولد:   31تاريخ تولد :             /       /         شماره شناسنامه:

 رشته تحصيلي: دكتري            كارشناسي ارشد                 كارشناسي      ديپلم   فوق     ديپلم   مدرک تحصيلي:   

 تلفن همراه: پست الکترونيکي:

  
 شامل مشخصات شرکت و مديرعامل( -مشخصات متقاضی پروانه )اشخاص حقوقی

 نام شركت:

 محل ثبت: شماره ثبت: تاريخ ثبت:

 كد ملي: نام پدر: نام خانوادگي: نام: 

هاي دولتي ده سال سابقه كارشناسي در دستگاه مجرد             متاهل               وضعيت تاهل:   زن        مرد            جنسيت :  

 محل تولد:   31تاريخ تولد :             /       /         شماره شناسنامه:

 رشته تحصيلي: دكتري         ارشد          كارشناسي    كارشناسي        ديپلم     فوق  ديپلم        مدرک تحصيلي:

 تلفن همراه: پست الکترونيکي:

  

های انجام شده در خصوص متقاضيان حقوقی/ حقيقیوضعيت استعالم  

 استعالم عدم سو پيشينه استعالم بانکي اي  استعالم بيمه استعالم مالياتي

 استعالم عدم اعتياد به مواد مخدر حراستي )عدم عضويت در گروهک هاي غير قانوني و ...( استعالم
  

 

 نشانی و مشخصات دقيق دفتر

 روستا:               شهر: شهرستان: اردبيلاستان:

 مساحت دفتر:            مترمربع كدپستي: ناحيه شهرداري: منطقه شهرداري:

 د(:تلفن )با ك پالک: نشاني:
 

 صاحب امضاء  عضو هيئت مديرهمشخصات 

 نامه نباشد(پيوست شماره دو آيين 6-1شرايط مندرج در بند  واجد)در صورتيکه مديرعامل متقاضی حقوقی، 
 كد ملي: نام پدر: نام خانوادگي: نام: 

هاي دولتي ه سال سابقه كارشناسي در دستگاهد مجرد            متاهل           وضعيت تاهل:   مرد           زن     جنسيت :   

 سمت: محل تولد:   31تاريخ تولد :     /     /     شماره شناسنامه:

 رشته تحصيلي: دكتري            كارشناسي ارشد              كارشناسي ديپلم      فوق ديپلم               مدرک تحصيلي:
  
  تانیمهر و امضاء کارگروه اس   

F-72-01-v.2 يزي ننويسيددر اين كادر چ 

     

     

     

     

    

     

 

    

  


