
 

ینمایندگ درخواست فرم  

  شرکت/ موسسه مشخصات
 :تاسیس تاریخ :شرکت رسمی نام

 

  :فعالت اصلی زمینه :شرکاء تعداد
 

 :  کسب جواز/ ثبت شماره
 

 :صنف اتحادیه نام

 : انقضاء تاریخ :صدور تاریخ

 (:دهید توضیح لطفا) سایر           تعاونی دولتی     خصوصی:شرکت مالکیت نوع
 

 :رتبه  خیر      بلی :      انفورماتیک عالی شورای مجوز
 : ها رتبه و ها مجوز سایر

 
 عامل مدیر مشخصات

 :شناسنامه شماره :پدر نام  :خانوادگی نام و نام

  :تولد محل
 

  :تحصیالت میزان :     صدور محل

 شرکت فروش مدیر مشخصات
 :شناسنامه شماره :پدر نام  :خانوادگی نام و نام

  :تولد محل
 

  :تحصیالت میزان :     صدور محل

 :فروش و بازاریابی های دوره طی گواهی و مدارک
 

 شرکت آدرس
 :استان

                     
 :شهر

 
:    خیابان

 
 : کوچه

 
 :                   پالک

 
 : فکس :  تلفن    : کدپستی

 ::E-Mail :شرکت مدیر همراه تلفن
 شخصی                               سرقفلی                                 اجاره :                           مالکیت نوع

 مسکونی                                 اداری تجاری                                               :                       ملک موقعیت
 شرکت مکان مشخصات

 مربع متر    :شرکت کل مساحت

: انسانی نیروی مشخصات

 نفر       :شرکت پرسنل کل مجموع

 (نفر    باالتر و لیسانس فوق -نفر     لیسانس -نفر     دیپلم:پرسنل مدارک ترکیب)        نفر     :      فروش بخش در شاغل پرسنل مجموع



 

 پشتیبانی و فنی پرسنل مشخصات

ف
ردی

 

 سابقه تحصیلی مدرک خانوادگی نام و نام
 مرتبط فعالیت

 زمانمدت
 همکاری

 شده گذرانده هایدوره شغلی عنوان تخصص

        

        

        

        

        

 آیا به شبکه اینترنت متصل هستید؟

                     ADSLمبین نت و ...       Wireless   اتصال فاقد          

 : شرکت با آشنایی روش

 

 .......................... شهرهای  .................... استان کل:   بازاریابی و فروش به منظور شما نظر مورد جغرافیایی محدوده

 فعالیت سابقه

 دارید؟ خدمات تحت را محصوالتی عنو چه حاضر الح درح در

 

 سال؟ چند دارد؟ را هاییشرکت چه فروش رسمی نمایندگی سابقه شما دفتر

 

         سال؟ چند دارد؟ را هاییشرکت چه خدمات نمایندگی سابقه شما دفتر

 

 : معتبر هایارگان و ازسازمان دربرخی شما مجموعه رزومه

 

 :فرمایید توجه زیر موارد به است الزم دادید، قرار شرکت این اختیار در را خود وقت اینکه از تشکر ضمن

.کندنمی ایجاد متقاضی به نمایندگی واگذاری به نسبت گستر امیپ شرکت برای را مسئولیتی نوع هیچ نمایندگی درخواست فرم تکمیل

 .گیرممی عهده بر را اطالعات درستی و صحت مسئولیت شده، درخواست اطالعات از کامل آگاهی با...............................  اینجانب

:     تکمیل تاریخ امضاء و مهر                                                                                                  

 


