
  ...بیمه خدمات درمانی، کارگزاري تامین اجتماعی و  کارگزاريخدمات فناوري اطالعات و ارتباطات، خدمات ارتباطی،   *
  : توجه
 خوانا و بدون قلم خوردگی الزامی است پ شده،تای تکمیل تمامی فیلدها بصورت. 
 هاي دولتی الزامی استسال سابقه کار کارشناسی در دستگاهارسال تصویر احکام کارگزینی موید ده       . 

  قدیمی مجوز / داراي پروانه  دفاتربراي   فتر پیشخوان خدمات دولتد فرم درخواست پروانه  
  

   قبلیمجوز / پروانه  مشخصات
  :*نوع  :نام دارنده  13/      /         :تاریخ صدور  :            شماره

    

  )اشخاص حقیقی(مشخصات متقاضی پروانه 
  :یکد مل  :نام پدر  :نام خانوادگی  : نام

هاي دولتی ده سال سابقه کارشناسی در دستگاهمجرد            متاهل             : وضعیت تاهل  مرد           زن    :  جنسیت   
  :محل تولد    13:             /       /        تاریخ تولد   :شماره شناسنامه
:رشته تحصیلیکارشناسی ارشد       دکتري          ناسی     زیر دیپلم      دیپلم      کارش    : مدرك تحصیلی  

:تلفن همراه  :پست الکترونیکی  
   

  )شامل مشخصات شرکت و مدیرعامل - اشخاص حقوقی(مشخصات متقاضی پروانه 
  :نام شرکت
  :محل ثبت  :شماره ثبت  :تاریخ ثبت

  :کد ملی  :نام پدر  :نام خانوادگی  : نام
هاي دولتی ده سال سابقه کارشناسی در دستگاهمجرد             متاهل              :وضعیت تاهل  زن           مرد      : جنسیت   

  :محل تولد    13:             /       /        تاریخ تولد   :شماره شناسنامه
  :رشته تحصیلی        ارشد       دکتري  کارشناسی   کارشناسی       دیپلم            زیر دیپلم   : مدرك تحصیلی

:تلفن همراه  :پست الکترونیکی  
 

  حقیقی /ان حقوقییهاي انجام شده در خصوص متقاضت استعالمیوضع
  استعالم عدم سو پیشینه  استعالم بانکی  اي  استعالم بیمه  استعالم مالیاتی

 استعالم عدم اعتیاد به مواد مخدر  ...) عدم عضویت در گروهک هاي غیر قانونی و(حراستی  استعالم
 

  دفترو مشخصات دقیق نشانی 
  :              روستا  :شهر  :شهرستان  :استان

  مترمربع:            مساحت دفتر  :کدپستی  :ناحیه شهرداري  :منطقه شهرداري
  ):با کد(تلفن   :پالك  :نشانی

  
  

  )اشخاص حقوقی(عضو هیئت مدیره صاحب امضاء یا ) اشخاص حقیقی(فرد استخدام شده مشخصات 
  )باشدنامه نپیوست شماره دو آیین 6-1شرایط مندرج در بند  واجد ،مدیرعامل متقاضی حقوقیشخص متقاضی حقیقی یا در صورتیکه (

  :کد ملی  :نام پدر  :نام خانوادگی  : نام
هاي دولتی ده سال سابقه کارشناسی در دستگاهتاهل          مجرد           م :  وضعیت تاهل  مرد           زن :   جنسیت   

  :سمت  :محل تولد    13:     /     /    تاریخ تولد   :شماره شناسنامه
  :رشته تحصیلی  کارشناسی ارشد       دکتري          دیپلم      کارشناسی     فوق  دیپلم        :مدرك تحصیلی
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 مهر و امضاء کارگروه استانی


