
 ويژه افراد حقيقي : دفتر پيشخوان خدمات دولت درخواست پروانه(: فرم ثبت نام 1فرم شماره )

 
 مشخصات اشخاص حقيقي:

 کد ملی: نام پدر: نام خانوادگی:  نام: 

 محل سكونت : وضعيت تاهل:  مجرد             متاهل           جنسيت :   مرد            زن 

                             محل صدور شناسنامه : /       /   اريخ تولد :            ت شماره شناسنامه:

 سنوات خدمت در دفاتر پيشخوان:........................کارشناسی ارشد         دکتری              مدرک تحصيلی :کارشناسی

 (ببند  1مشمولين تبصره )مدرک کاردانی        

 پست الكترونيك :                   تلفن تماس: صيلی:                                       محل تحصيل :رشته تح

 .... ماه ...آزاده با مدت اسارت :......        بند ج 1مشمول مورد         بند ج 3مشمول مورد         بند ج 2مشمول مورد         بند ج 1مشمول مورد وضعيت ايثارگری :  

  محل پيشنهادي:

 1-  : حد فاصل ميدان تامين اجتماعی تا انتهای بلوار پرستار)با رعايت فاصله صنفی(شهر زاهدان 

 2-  :با رعايت فاصله صنفی( در محل مورد تائيد کارگروهشهر ميرجاوه( 

 3-   :با رعايت فاصله صنفی( در محل مورد تائيد کارگروهشهر نيمروز( 

 4- با رعايت فاصله صنفی( در محل مورد تائيد کارگروه :و سوران شهر سيب( 

 5-  با رعايت فاصله صنفی( در محل مورد تائيد کارگروه:شهر سرباز( 

 6-  با رعايت فاصله صنفی( در محل مورد تائيد کارگروه :شهر هامون( 

 7-  با رعايت فاصله صنفی( در محل مورد تائيد کارگروه :شهر فنوج( 

 8-رآباد:  در محل مورد تائيد کارگروه  )با رعايت فاصله صنفی(شهر ز 

 9-)شهر نوک آباد: در محل مورد تائيد کارگروه  )با رعايت فاصله صنفی 
 

 آدرس مكاتباتي متقاضي:

 کوچه:                    پالک :                 کدپستی:                                استان : سيستان و بلوچستان     شهر:                    خيابان:        

 ستيد؟.........شماره همراه:                                      شماره تلفن ثابت:                              چند سال در اين شهرستان ساکن ه

 

............بوده و ............................  با آگاهی کامل از شرايط فراخوان ايجاد دفاتر پيشخوان خدمات دولت متقاضی صدور پروانه دفتر در .................................اينجانب ................

 متعهد به رعايت کامل مفاد فراخوان از جمله موارد زير هستم:

 عدم اشتغال در دستگاه های دولتی 

 هيز دفترداشتن تمكن مالی برای تج 

 )امكان اجاره دفتر در محل فراخوان )دفتر بايد دارای شرايط الزم آيين نامه باشد 

 نداشتن منع عمومی برای فعاليتهای اجتماعی 

 )داشتن حداقل مدرک  کارشناسی مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوری )در هنگام امضاء فرم 

 سكونت دايمی درمحل مورد تقاضا 

 نتقال و جابجايی دفتر بعد از راه اندازی  عدم واگذاری ، ا 

 ( اقدام بديهی است در صورت اثبات خالف هريك از موارد صدر االشاره ، درهر مرحله ، کارگروه استانی می تواند نسبت به ابطال تقاضا يا پروانه)قبل يا بعد

 نمايدو ثبت نام به منزله گرفتن مجوزدفتر نيست .

 ) تصويرمدارک مورد نيازپيوست گردد.(                  تاريخ تكميل:                                     نام و نام خانوادگی:        

 

  

 

 

   

   

   

 

 

 


