فرم درخواست گواهی احراز هویت اشخاص حقیقی
 -1مشخصات فردی متقاضی (فارسی)

ًام:

ًام خاًَادگی:

ًام پدر:

تاریخ تَلد:

ضوارُ هلی:

جٌسیت:

استاى:

ضْز:

سى

هزد

آدرس هٌشل:
کد پستی دُ رقوی:

تلفي ّوزاُ:

تلفي ثابت (کد ضْزستاى درج گزدد):

 -2مشخصات فردی متقاضی (انگلیسی)

Subject ALT name (UPN)1
First Name:
Last Name:
Email:
State Name (Optional):
Locality Name (Optional):

 -3مشخصات مبلغ واریسی

ضوارُ قبض یا ضوارُ پیگیزی:

ً 1ام جایگشیي گَاّی :هاًٌد ایویل ساسهاًی فزد هتقاضی گَاّی............

فرم درخواست گواهی احراز هویت اشخاص حقیقی
 -4تاییذ صحت منذرجات بنذهای  1تا ( 3این قسمت توسط متقبضی تکمیل گردد)

ایٌجاًب .................................................با آگاّی کاهل اس هٌدرجات سٌد تَافقٌاهِ سطح ارائِ خدهات هزکش هیاًی فٌاٍراى
اعتواد راّبز ٍ پذیزش آى ٍ اسٌاد سیاستْای گَاّی الکتزًٍیکی سیز ساخت کلید عوَهی کطَر ٍ دستَر العول اجزایی
گَاّی الکتزًٍیکی هزکش فٌاٍراى اعتواد راّبز قابل دستزس در آدرس  ،http://www.raahbartrust.comاطالعات
فَق را با دقت تکویل ًوَدُ ٍ بدیٌَسیلِ درخَاست صدٍر /تودید گَاّی هیٌواین.
اثز اًگطت:
هحل اهضاء:
تاریخ تکویل:
 -5تاییذ نماینذه متقاضی گواهی (در صورتی که ارائه درخواست به مرکز ثبت نبم توسط نمبینذه صورت گیرد ،این بخش ببیذ تکمیل شود)

ایٌجاًب .........................................با ضوارُ هلی ..........................................بِ عٌَاى ًوایٌدُ هتقاضی گَاّی تعْد هیٌواین کِ
فزم درخَاست گَاّی ٍ هدارک السم را بدٍى ّیچ گًَِ تغییز ،افشایص ٍ یا کاّص هحتَای آًْا ،بِ هزکش ثبت ًام ٍابستِ
بِ هزکش هیاًی فٌاٍراى اعتواد راّبز تحَیل دادُ ام.
اثز اًگطت:
هحل اهضاء:
تاریخ:
ضوارُ تلفي:
 -6تاییذ اپراتور احراز هویت (این قسمت توسط مسئول مربوطه در مرکز ثبت نبم تکمیل میشود)

بدیٌَسیلِ صحت هدارک هَرد ًیاس ارائِ ضدُ بِ ضزح سیز تَسط آقای /خاًن ................................................جْت درخَاست
صدٍر/تودید گَاّی تایید هی گزدد.
اصل قبض ٍاریشی
فزم درخَاست تکویل ضدُ
اصل ٍ کپی ّز دٍ رٍی کارت ضٌاسایی هلی
اصل ٍ کپی یکی اس هدارک ضٌاسایی عکس دار هعتبز سیز:
ضٌاسٌاهِ
گَاّی ًاهِ
گذرًاهِ

هحل اهضاء اپزاتَر احزاس َّیت:

تاریخ

