فرم درخواست گواهی امضای کذ اشخاص حقوقی
 -1مشخصات فردی متقاضی (فارسی)

ًبم:

ًبم خبًَادگی:

ًبم پذر:

تبریخ تَلذ:

ضوبرُ هلی

جٌسیت :

استبى:

ضْزستبى:

سى

هزد

آدرس هٌشل:
کذ پستی دُ رلوی:

تلفي ّوزاُ:

تلفي ثبثت ( کذ ضْزستبى درج گزدد):
 -2مشخصات فردی متقاضی (انگلیسی)
First Name:
Last Name:
Email:
State Name (Optional):
Locality Name (Optional):
)Subject ALT name (UPN

 -3مشخصات مبلغ واریسی

ضوبرُ لجض یب ضوبرُ پیگیزی:

فرم درخواست گواهی امضای کذ اشخاص حقوقی
 -4تاییذ صحت منذرجات بنذهای  1تا ( 3ایه قسمت تًسط متقبضی تکمیل گردد)

ایٌجبًت .................................................ثب آگبّی کبهل اس هٌذرجبت سٌذ ((تَافمٌبهِ سطح ارائِ خذهبت هزکش هیبًی فٌبٍراى
اعتوبد راّجز)) ٍ پذیزش آى ٍ اسٌبد (( سیبستْبی گَاّی الکتزًٍیکی سیز سبخت کلیذ عوَهی کطَر)) ٍ ((دستَر العول
اجزایی گَاّی الکتزًٍیکی هزکش فٌبٍراى اعتوبد راّجز)) لبثل دستزس در آدرس ،http://www.raahbartrust.com
اطالعبت فَق را ثب دلت تکویل ًوَدُ ٍ ثذیٌَسیلِ درخَاست صذٍر /توذیذ گَاّی هیٌوبین.
تبریخ تکویل:

هحل اهضبء:

اثز اًگطت:

 -5مشخصات سازمان /شرکت /موسسه (فارسی)

ًبم ثجتی سبسهبى /ضزکي /هَسسِ:
ًبم تجبری سبسهبى /ضزکت /هَسسِ (اختیبری):
ٍاحذ سبسهبًی سطح :1
ٍاحذ سبسهبًی سطح ( 2اختیبری):
ٍاحذ سبسهبًی سطح ( 3اختیبری):
ٍاحذ سبسهبًی سطح ( 4اختیبری):
سوت سبسهبًی1
سوت سبسهبًی ( 2اختیبری):
سوت سبسهبًی ( 3اختیبری):
ضٌبسِ هلی سبسهبى /ضزکت /هَسسِ:
تذکر :جْت دریبفت ایي ضٌبسِ ،ثِ پبیگبُ اطالع رسبًی ضٌبسِ هلی اضخبظ حمَلی کطَر ثب آدرس  http://www.ilenc.irهزاجعِ ًوبییذ.

نوع سازمان/شرکت/موسسه:
هختلط سْبهی
تضبهٌی
ثب هسئَلیت هحذٍد
سْبهی عبم
سْبهی خبظ
هذًی
غیز تجبری
تعبًٍی تَلیذ ٍ هصزف
ًسجی
هختلط غیز سْبهی خبظ
دیگز............................................ :
ًْبد عوَهی غیز دٍل تی
آدرس سبسهبى  /ضزکت /هَسسِ:
تلفي:

ًوبثز:

فرم درخواست گواهی امضای کذ اشخاص حقوقی
 -6مشخصات سازمان /شرکت /موسسه (انگلیسی)

(ًبم ثجتی اًگلیسی سبسهبى/ضزکت/هَسسِ)

Registration name of Organization/organization/Company/Institute:

(ًبم تجبری اًگلیسی سبسهبى/ضزکت/هَسسِ)

Trade name of Organization/Company/Institute:

(ٍاحذ سبسهبًی سطح  1ثِ اًگلیسی)

Organization Unit Level 1:

(ٍاحذ سبسهبًی سطح  2ثِ اًگلیسی)

Organization Unit Level 2 (Optional):

(ٍاحذ سبسهبًی سطح  3ثِ اًگلیسی)

Organization Unit Level 3 (Optional):

(ٍاحذ سبسهبًی سطح  4ثِ اًگلیسی)

Organization Unit Level 4 (Optional):

(آدرس ٍة سبیت) web site Unit

 -7تاییذ صحت منذرجات بنذهای  5تا ( 6ایه قسمت تًسط ومبیىذٌ شرکت یب مًسسٍ کٍ حق امضبی اسىبد تعهذ آير را دارد ي یب
ببالتریه مقبم سبزمبن مرتبط بب متقبضی تکمیل شًد).

ایٌجبًت .................................................ضوي تبییذ صحت اطالعبت درج ضذُ در ثٌذّبی  6 ٍ 5ایي فزم ٍ آگبّی کبهل اس
هفبد ٍ هٌذرجبت ((تَافمٌبهِ سطح ارائِ خذهبت هزکش فٌبٍراى اعتوبد راّجز ٍ ((تعْذًبهِ سبسهبى/ضزکت /هَسسِ)) ٍ
پذیزش آًْب ،اسٌبد سیبستْبی گَاّی الکتزًٍیکی سیز سبخت کلیذ عوَهی کطَر ٍ ((دستَرالعول اجزایی گَاّی
الکتزًٍیکی هزکش هیبًی هزکش فٌبٍراى اعتوبد راّجز لبثل دستزس در آدرس http://www.raahbartrust.com
ثذیٌَسیلِ ثزای هتمبضی گَاّی ثب هطخصبت لیذ ضذُ در ثٌذ  1درخَاست صذٍر /توذیذ گَاّی هیٌوبین.
هحل اهضبء اپزاتَر احزاس َّیت:

تبریخ

فرم درخواست گواهی امضای کذ اشخاص حقوقی
 -8تاییذ نماینذه متقاضی گواهی (در صًرتی کٍ ارائٍ درخًاست بٍ مرکس ثبت وبم تًسط ومبیىذٌ صًرت گیرد ،ایه بخش ببیذ تکمیل شًد)

ایٌجبًت .........................................ثب ضوبرُ هلی ..........................................ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ هتمبضی گَاّی تعْذ هیٌوبین کِ
فزم درخَاست گَاّی ٍ هذارن السم را ثذٍى ّیچ گًَِ تغییز ،افشایص ٍ یب کبّص هحتَای آًْب ،ثِ هزکش ثجت ًبم ٍاثستِ
ثِ هزکش صذٍر گَاّی فٌبٍراى اعتوبد راّجز تحَیل دادُ ام.
اثز اًگطت:
هحل اهضبء:
تبریخ:
ضوبرُ تلفي:
 -9تاییذ اپراتور احراز هویت ( ایه قسمت تًسط مسئًل مربًطٍ در مرکس ثبت وبم تکمیل می شًد)

ثذیٌَسیلِ صحت هذارن هَرد ًیبس ارائِ ضذُ ثِ ضزح سیز تَسط آلبی /خبًن  ................................................جْت درخَاست
صذٍر/توذیذ گَاّی تبییذ هی گزدد.
اصل لجض ٍاریشی
فزم درخَاست تکویل ضذُ
اصل ٍ کپی ّز دٍ رٍی کبرت ضٌبسبیی هلی
اصل ٍ کپی یکی اس هذارن ضٌبسبیی عکس دار هعتجز سیز:
ضٌبسٌبهِ
گَاّی ًبهِ
گذرًبهِ
کپی آگْی تبسیس رٍسًبهِ رسوی ٍ آگْی آخزیي تغییزات رٍسًبهِ رسوی هوَْر ثِ هْز سبسهبى  /ضزکت(هَسسِ)
درخَاست گَاّی الکتزًٍیکی ثز رٍی سزثزگ ضزکت (سبسهبى یب هَسسِ) ،ثب اهضبء ًوبیٌذُ ضزکت یب هَسسِ کِ حك اهضبی اسٌبد تعْذآٍر را
دارد ٍ یب ثبالتزیي همبم سبسهبى هزتجط ثب هتمبضی.

هحل اهضبء اپزاتَر احزاس َّیت:

تبریخ

