
 فروش یندگینما/تیعاملبررسی اعطای 

 فروش

 
 

 

 

 

 4 از 1 صفحه

 

 مشخصات فرد حقیقی

 :و نام خانوادگینام 

  نام پدر:

  محل تولد:

  شماره شناسنامه:

 كد ملی:

 شماره تلفن همراه:

 ایمیل:

 وضعیت تاهل:

 كدپستی محل سکونت:

 

  مدرك تحصیلی:آخرین 

  رشته تحصیلی:

 ----/--/--تایخ اخذ مدرك: 

 محل سکونت:درس آ

 

 محل سکونت: تلفن

 

 آدرس محل كار:

 

 تلفن محل كار:

 یمشخصات فرد حقوق

 : شركت/ سازمان / اداره نام

 ----/--/--تاسیس:  تاریخ

 ----/--/--اعتبار جواز كسب:  تاریخ

 شماره تلفن همراه:

 :اداره /شركت/ سازمان  آدرس

 

 فکس:

 :لیمیا

 پستی: كد

 ثابت: تلفن

 و سمت صاحبان امضاي مجاز: نام

 

 اطالعات تکمیلی

    سایر              سرقفلی            استیجاري             مالکیت                            نوع تملك محل فعالیت:

   سایر                مسکونی          تجاري                    اداري                                موقعیت محل فعالیت:

   سفته              چك               بانکی ضمانتنامة     سند مالکیت               نوع ضماتنامه قابل ارائه جهت اخذاعتبار:

 هستید؟آیا به شبکه اینترنت متصل 

 Wireless       ADSL                   TD-LTE      تصالا اقدف 

 : شرکت با آشنایی روش

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



 فروش یندگینما/تیعاملبررسی اعطای 

 فروش

 
 

 

 

 

 4 از 2 صفحه

 

 سوابق فعالیت

 دارید؟ را هایی شركت چه فروش رسمی نمایندگی سابقه شما

 

  سابقه فعالیت: . . . . . . سال

 . . . . . . . . سال شروع فعالیت:

 

   افزار سخت و شبکه      الی حسابداري م زمینه فعالیت:

   سایر                         افزار نرم                                 

  عالی انفورماتیك را دارید؟ از چه تاریخی؟  آیا مجوز شوراي

 

 آیا عضو انجمن شركتهاي انفورماتیك هستید؟ از چه تاریخی؟

 

  به تفکیك تخصص: پرسنل مشغول به كار تعداد

 سایر:              فنی و مهندسی:              اداري و مالی:

 پشتیبانی و فنی پرسنل مشخصات

ف
ردی

 

 تحصیلی مدرک خانوادگی نام و نام
 سابقه

 مرتبط فعالیت

 زمانمدت

 همکاری
 شغلی عنوان تخصص

 های دوره

 شده گذرانده

        

        

        

        

        

 سوابق فعالیت نرم افزاری  

در زمینه فروش سایر نرم افزارها  یا شركت هاي دیگر را  داشته اید لطفاً، نام چند شركت مهمتر و مدت زمان همکاري با ایشان  یتیچنانچه فعال

 را در این قسمت ذكر فرمایید:

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 ت:مدت همکاري و توضیحا                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام



 فروش یندگینما/تیعاملبررسی اعطای 

 فروش

 
 

 

 

 

 4 از 3 صفحه

 

 سوابق فعالیت حسابداری و حسابرسی

داشته اید لطفاً، نام چند شركت مهمتر و مدت زمان همکاري با ایشان را در این قسمت ذكر  یو حسابرس يدر زمینه حسابدار یتیچنانچه فعال

 فرمایید:

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 توضیحات:مدت همکاري و                           شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 سوابق سایر فعالیت ها

 داشته اید لطفاً، نام چند شركت مهمتر و مدت زمان همکاري با ایشان را در این قسمت ذكر فرمایید: گرید يدر زمینه ها ییتهایچنانچه فعال

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 ضیحات:مدت همکاري و تو                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 مدت همکاري و توضیحات:                          شركت: نام

 سایر مهارتها

- 

- 

- 

- 

- 



 فروش یندگینما/تیعاملبررسی اعطای 

 فروش

 
 

 

 

 

 4 از 4 صفحه

 

 برنامه ریزی کوتاه مدت

 شركت / اداره / سازمان از مهمترین مشتریان پیشنهادي شما:  5لیست 

 پیش بینی فروش:                                               نام شركت/اداره/سازمان: -1

  پیش بینی فروش:                                               نام شركت/اداره/سازمان: -2

 پیش بینی فروش:                                               نام شركت/اداره/سازمان: -3

 پیش بینی فروش:                                               نام شركت/اداره/سازمان: -4

 پیش بینی فروش:                                               نام شركت/اداره/سازمان: -5

 مدارک مورد نیاز

 عکس و كپی شناسنامه و كارت ملی مدیر عامل و همکار ایشان بعنوان رابط نمایندگی -

 فعالیت نمایند.( پیام گستر)مدیر عامل شخصاً میتوانند به عنوان رابط نمایندگی با دفتر مركزي شركت 

 (طرح تجاري یك صفحه اي )فرم پیوستتکمیل و ارایه فرم  -

 كپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شركت و اساسنامه شركت -

 فعالیتكپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل  -

 بعنوان ضمانتنامه حُسن انجام كار پیام گستر فاواریال در وجه شركت  500.000.000ارایه ضمانتنامه بانکی، چك و یا سفته به مبلغ   -

پرینت گردش سه ماهه صورت حساب بانکی كه پرداختهاي شما از آن صورت گرفته و چك ضمانت و یا ضمانتنامه خود را از محل آن  -

 صادر خواهید نمود. بانك و حساب جاري

 

مركزي این شركت واقع  خواهشمند است جدول فوق الذكر را بطور كامل پر نموده و همراه مدارك مورد نیاز و رزومه كاري شركت به آدرس دفتر

بازاریابی و واحد ، فاوا شركت پیام گستر، 4ساختمان ، باطاتپارك تخصصی فناوري اطالعات و ارت، جنب انستیتو پاستور ایران، كرج-اتوبان تهراندر 

ارسال   marketing@payamgostar.ir ایمیل، و یا آدرس 09921584626شماره  واتساپیا  تلگرامو یا به  امور نمایندگان

 نمایید.

 122و  119داخلی  – 026 34092360 - 021 44019۷38 - 09921584626تلفن واحد امور نمایندگان 

حقی را براي متقاضی نمایندگی و یا عاملیت فروش ایجاد نکرده و پس از بررسی موارد  پیام گستربدیهیست دریافت فرمها و مدارك توسط شركت 

رسالی به دفتر در واحد امور نمایندگان در صورت احراز صالحیت، از متقاضی براي طی مراحل بعدي دعوت بعمل آمده و در غیر اینصورت مدارك ا

 تهران به آدرس متقاضی عودت خواهد شد.

 .گیرم می عهده بر را اطالعات درستی و صحت مسئولیت شده، درخواست اطالعات دلیل از كامل آگاهی با...............................  اینجانب        

 تاریخ تکمیل فرم و مدارك:

 نام و نام خانوادگی متقاضی:

 مهر و امضاء

mailto:ایمیل%20marketing@payamgostar.ir

