
 

 

 
 /  شعب  اداریتوزیع نسخ :     31/02/1400تاریخ بازنگری :     02شماره بازنگری :    MD-SI-15:  کد فرم

 

 ] مستندات اصلی[ 

 03/12/1397  تاریخ:

 113/11119/97  شماره:

 ندارد   پیوست:

 

 فرم اخذ نمایندگی لناسنتر عنوان:

 / مدیر شعب قائم مقام مسئول مستقیم: 

 

 مشخصات اولیه: 

    شماره شناسنامه:                                                   کد ملّی:                                   :نام پدر                      :نام و نام خانوادگی 

 ملیت: :       /            /                     تاریخ تولد                                   :محل صدور

 تلفن ثابت:       تلفن همراه:                                              :پدر نام        ⃝مجرد       ⃝متاهل  : وضعیت تاهل

 وضیعت خدمت:                                                 :مدرک تحصیلی

 در صورت داشتن توضیح دهید:               ⃝ رم اند      ⃝    سوء پیشینه کیفری:  دارم 

 در صورت داشتن توضیح دهید:             ⃝ ندارم           ⃝سابقه محکومیت:      دارم 

 در صورت داشتن توضیح دهید:              ⃝ندارم           ⃝مخدر:  دارم اعتیاد به مواد 

 

 : وضعیت شغلی

 اگر ترک کار کرده اید دلیل آن را ذکرکنید:                                 شغل فعلی:            

 صنف مربوطه: میزان آشنایی با                                 صنف کاری:           

 توانمندی ها:                          :        مرتبط سابقه کاری

 نوع و محل اخذ مجوز شغلی:                ⃝خیر            ⃝بله                جواز کسب دارید؟    

 

 شرایط اخذ نمایندگی:

 لنا سنتر  سازمانی با استانداردهای ضاو محیط مناسب  فداشتن 

 ومه کاری(داشتن تجربه کاری در امر فروش )رز

 داشتن توانایی الزم مالی در خصوص راه اندازی اولیه فروشگاه )سه ماهه اول( 

 توانایی جذب و بکارگیری فروشنده متخصص 

 فراهم ساختن اینترنت پرسرعت

 تشکیل پرونده و کد رهگیری مالیاتی 

 مشخص نمودن نقشه شهر مورد نظرو مکان نمایندگی )لوکیشن(

 سال سن و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم  55حداکثر  سال و 25دارابودن حداقل 

 ماهه اخیر حساب بانکی  6گردش مالی 

 

  :نمایندگینشانی و وضعیت  

 اگر ملک استیجاری است مدت زمان قراداد را ذکر کنید:           ⃝ غیره       ⃝پدری        ⃝رهنی        ⃝اجاره ای        ⃝شخصی 

 :                                           نشانی ملک 



 

 

 
 /  شعب  اداریتوزیع نسخ :     31/02/1400تاریخ بازنگری :     02شماره بازنگری :    MD-SI-15:  کد فرم

 

 ] مستندات اصلی[ 

 03/12/1397  تاریخ:

 113/11119/97  شماره:

 ندارد   پیوست:

 

 

                                          نوع کاربری ملک : 

                  :                              مساحت ملک 

 دارد؟  قراردر مکانی پرتردد ملک شما یا  آ ملک موقعیت جغرافیایی

 باال را دارید؟ متر به  200مساحت فراهم کردن فضایی به  آیا توانایی 

 در صورت فعالیت در این زمینه، آیا شخص شما کارفرما بوده یا به صورت   د، آیا تاکنون در زمینه لباس زیر و پوشاک فعالیت داشته ای

 و چه مدت؟  کادر فروش مشغول بوده اید 

                          ، بیان بفرمایید:و دارید   داشته ایدی و شغلی خود که تاکنون شرحی از شرایط مالی،خانوادگ


