
  راهنماي تكميل فرم  اعتباري

 نسخه هاي باالتر استفاده شود.و  InfoPath Office Microsoft 2013از  ه منظور تكميل فرم اعتباريب -1

 شود: زير بصورت جداگانه تكميل دزم است فرم اعتباري براي هر يك از افراال -2

 مديرعامل شركت 

  اعضاي هيئت مديره شركت 

  آزمايشگاه فعاليت دارنددر مديران و كارشناسان فني كه 

 .اعتباري الزامي است ر فرمد دن تمامي فيلدهاي موجودپر كر -3

 د.ذخيره شو دبه اسم شماره ملي فربراي هر فرد شده  تكميلاعتباري فرم  -4

 . باشد KB 200 سايز عكس الصاقي حداكثر -5

 .به صورت فارسي تايپ شوند )خاص دبه استثناي ايميل و يا موار( ر فرمدشده  عات خواستهالتمامي اط -6

 دن و رفتن به فيلد بعدي به رنگ قرمز شد، نشانگر آن است كه فيلد موردر يك فيلد پس از پر كردچنانچه كا دتوجه شو -7
 . نظر به صورت صحيح پر نشده است

 خواسته دارمو عالوه برعامل شركت بايد مديرنياز است، د ن مدارك موردبخش انتهايي فرم كه مربوط به پيوست كر در -8
 .نظر پيوست كندد ر محل موردر روزنامه رسمي چاپ شده است دشده، اساسنامه و آخرين وضعيت شركت را كه 

. توجه دو انتهاي همه صفحات با ذكر تاريخ امضاء شو داز تمامي صفحات آن پرينت گرفته شو اهن كامل فرمدپس از پر كر -9
 .دانجام شور فرم دعات مندرج الصاحب اط شده بايد حتماً توسط به اين نكته ضروري است كه امضاي صفحات پرينت

 . ارسال شوند ه، تهيه و به همراه زونكندها روي لوح فشرهاي تكميل شده به صورت فايل به همراه پيوستهمه فرم -10

و به  درج شودهاي جداگانه ر برگدشده از سوي شركت  توجه مديرعامل محترم شركت: اسامي تمامي نفرات معرفي قابل -11
 . داراي حق امضاي قانوني از طرف شركت است برسد و ممهور به مهر شركت شودي كه دامضاي فر

آزمايشگاه ذكر شده  نام و حوزه فعاليتر آن ده با نامه پوششي كه دشده به همراه لوح فشر اعتباري تهيه زم است زونكنال -12
 -نرسيده به پل سيدخندان -خيابان شريعتي -ايران به نشاني: تهران اطالعاتبيرخانه مركزي سازمان فناوري داست به 

اداره كل ارزيابي  –(گيرنده نامه سازمان فناوري اطالعات ايران . ده شودفرستا 1631713931كدپستي  - 22ي دورو
 امنيتي محصوالت مي باشد.)

 88115723 - 84802816شماره تماس كارشناسان مربوطه 


