
 های اعتباریراهنمای تکمیل فرم

 تعالیبسمه

هرای برارتر نسرخهو  Microsoft Office InfoPath 2013 از (فرم مشخصات فرریی)به منظور تکمیل فرم اعتباری  .1

 استفایه شوی.

 مورییر  ولی ضروری است .Net framework، نصب استنصب  هاآنروی  Windows XPهایی که یر موری سیستم .2

Windows7  نیازی به نصبnet. نیست. 

 :شویفرم اعتباری برای هر یک از افرای زیر بصورت جداگانه تکمیل رزم است  .3

 مدیرعامل شرکت •

 شرکت رهیمدئتیهاعضای  •

 .کنندمیفعالیت  مورینظرمدیران و کارشناسان فنی که یر خصوص طراحی و تولید محصول  •

 پر کرین تمامی فیلدهای موجوی یر فرم اعتباری الزامی است. .4

 .شویملی فری ذخیره  به اسم شماره شدهتکمیلفرم  .5

 باشد. KB 200 حداکثرسایز عکس الصاقی  .6

 به صورت فارسی تایپ شوند. مواری خاص(به استثنای ایمیل و یا )یر فرم  شدهخواستهتمامی اطالعات  .7

، نشانگر آن است که فیلد شدتوجه شوی چنانچه کایر یک فیلد پس از پر کرین و رفتن به فیلد بعدی به رنگ قرمز  .8

 به صورت صحیح پر نشده است. مورینظر

عرالوه برر مرواری  بایردشررکت  مردیرعامل، است مورینیازکرین مدارک  به پیوستیر بخش انتهایی فرم که مربوط  .9

است یر محل مرورینظر پیوسرت  شدهیر روزنامه رسمی چاپ که ، اساسنامه و آخرین وضعیت شرکت را شدهخواسته

 .کند

 و انتهای (باشد Grayخاکستریپرینتر یر حالت شوی ) حات آن پرینت گرفتهپس از پر کرین کامل فرم از تمامی صف .10

بایرد حتمرا   شردهپرینتصرفحات همه صفحات با ذکر تاریخ امضاء شوی. توجه به این نکته ضروری است کره امضرای 

 ی.انجام شوتوسط صاحب اطالعات مندرج یر فرم 

 یرججداگانره  ایهاز سوی شرکت یر برگر شدهمعرفی: اسامی تمامی نفرات مدیرعامل محترم شرکت توجهقابل .11

 .شویو ممهور به مهر شرکت  برسدشوی و به امضای فریی که یارای حق امضای قانونی از طرف شرکت است 



 های اعتباریراهنمای تکمیل فرم

مری استفایهموجوی یر آزمایشگاه که برای ارزیابی امنیتی محصورت  افزاریسختو  افزارینرممشخصات تجهیزات  .12

 .شویاعالم  هاآنی به همراه کاربر ،ندشو

)یر صورتی که برای آزمون محصول نیاز به فریی با مهرارت خراص نیراز  ن کاری نیروهای آزمایشگاه ذکر شوی.اعنو .13

 باشد(

که یر آن نام آزمایشگاه ارزیابی کننده محصول ذکر شده اسرت،  نامه پوششی با شدهتهیهرزم است زونکن اعتباری  .14
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