
□دیپلم □سیکل 

:آدرس منزل 

:تلفن همراه

سنردیف

توضیحاتشماره تماسشغل ردیف

:              تاریخ

:                شماره

: کد سند

باتوجه به مشخصات زیر،تقاضای دریافت نمایندگی مجازخدمات پس از فروش............................ احتراماٌ اینجانب

مینمایم............... شهر .............. شرکت دان ارتباط گویا در استان  □سرمایشی  □جهت محصوالت گرمایشی 

فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

:نام و مشخصات دو نفر از نزدیکان محل کار 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیالت
□دبیرستان 

: رشته تحصیلی□لیسانس وباالتر 

:                             کد ملی □دانشجو □فوق دیپلم 

مشخصات
وضعیت تاهلتاریخ تولدنام پدرنام خانوادگی نام

 □سایر□معاف دائم □کارت پایان خدمت  وضعیت نظام وظیفه

سوابق آموزشی مرتبط

مدت همکاری

□ندارم     □دارم 

□ندارم     □دارم 

□ندارم     □دارم 

نام موسسهنام دوره

:آدرس دقیق محل کار

  □هیچکدام       □فروشگاه تاسیساتی       □دفتر اداری         □کارگاه فنی 

□استیجاری          □ملکی : نوع مالکیت

: نوع جواز کسب        □ندارم           □دارم : جواز کسب 

:ذکرنمائید         □ندارم          □دارم: تلفن محل کار با کد شهر

:تلفن منزل 

مدرک فنی و حرفه ای

□ندارم     □دارم 

توضیحاتتلفن 

اطالعات محل کار و 

سکونت

:طریقه آشنائی با شرکت

تجربیات فنی وعملیاتی

سوابق شغلی مرتبط

شغل نام موسسه

مشخصات همکاران 

نصب وتعمیر محصوالت

مدرک فنی تخصصنام و نام خانوادگی
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داردمایعتک فازدارد

نداردشهریسه فازندارد

دارد

ندارد

بلی

خیر

غرب

تاریخ جواز کسب

:نام و شماره تلفن همسایه یا مغازه مجاور 

طول و عرض تابلو همرا با ذکر محل تابلوآیا امکان نصب تابلو در مغازه وجود دارد ؟  

مشخصات محل کار

هیچکدامفروشگاه تاسیساتیدفتر اداریکارگاه فنی 

:توضیحات 

برق    آب     

:طریقه آشنائی با شرکت

: نام و مهر وامضاءدرخواست کننده

:مدیریت خدمات پس از فروش:نام وامضاء واحد فنی ومهندسی

شرق

:نوع جواز کسب جوار کسب

متراژ

کروکی محل کار

فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

:              تاریخ

:                شماره

: کد سند

3414759114:                                                                                                      کد پستی 026 - 34761013: تلفن 

شرکت دان ارتباط گویا - 139پالک - خیابان بوستان - گلستان ششم غربی - شهرک صنعتی بهارستان -کمالشهر - استان البرز  :آدرس شرکت 

فضای مناسب برای استند گاز

شمال

جنوب

واحد امور نمایندگان: تاییدیه 
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فروشنده 

ندارددارد

ندارد

ندارد

مالک

:                شماره

: کد سند

:نظر بازرس 

فروشگاه/ نام کارگاه :تلفن 

جواز کسب 

استیجاری:  نوع مالکیت 

خدمات پس از فروش

فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش
:              تاریخ

:نام و نام خانوادگی 

:آدرس 

:مشخصات تابلو 

مغازه در کدام منطقه شهر قرار گرفته ؟

:توضیحات 

: نام و مهر وامضاءدرخواست کننده

:توضیحات 

 

گرمایش سرمایش: نوع فعالیت 

دارد:      تعمیرگاه 

دارد:           استند 

ابعاد

......................................................................................... :متراژ 

       نام و امضا بازرس              

:مدارک فنی و حرفه ای 
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 به آدرس شرکت ارسال فرمایید CDلطفا اطالعات مدارک ذیل را بصورت اسکن شده داخل یک 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

:              تاریخ

:                شماره

: کد سند

(اسکن شده )کلیه صفحات شناسنامه 

گلستان ششم غربی- شهرک صنعتی بهارستان - کمالشهر - استان البرز : آدرس شرکت دان ارتباط گویا 

   139پالک - خیابان بوستان 

3197995831:                                            کد پستی 026 - 34761013: تلفن 

 حاوی اطالعات ارسال فرماییدCDلطفا اصل فرم را پس از تکمیل مهر و امضا نمایید و همراه با 

 (اسکن شده )تکمیل فرم درخواست نمایندگی 

(اسکن شده )کارت پایان خدمت 

(اسکن شده )کارت ملی 

(اسکن شده )یکی از فیشهای آب ، برق ، گاز یا تلفن 

این قسمت توسط شرکت تکمیل می شود

ندارددارد

(اسکن شده )عکس پرسنلی 

(اسکن شده  ) ( معرفی کرده اید 1افرادی که در فرم صفحه  )عکس پرسنلی از همکاران نصب و تعمیر 

مدارک

عکس از سردرب کارگاه

عکس از تمامی زوایای قسمت اداری 

عکس از تمامی زوایای گارگاه 

(اسکن شده )قرارداد شرکتهای در حال همکاری 

(اسکن شده )مدرک تحصیلی 

(اسکن شده )جواز کسب  

(اسکن شده )سند مالکیت یا اجاره نامه 

(اسکن شده )سرمایشی - کلیه مدارک فنی و حرفه ای مربوطه  گرمایشی 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت دان ارتباط گویا
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