فرم شماره 6
شناسه فرم:

درخواست گواهي الكترونيكي

………… …… . 139 …. .

امضای مهر سازماني (سطح )2

تاريخ تكميل فرم..………………… :

 )1مشخصات نماينده سازمان  /شركت (فارسي)
نام:

نام خانوادگي:

نام پدر:

تاريخ تولد:

شماره ملي:

جنسيت:

استان:

شهر:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

 oزن

 oمرد

شماره تلفن ثابت را به همراه كد شهرستان وارد نماييد.
پست الكترونيكي:
 )2مشخصات سازمان /شركت (فارسي)
نام ثبتي سازمان/شركت:
شناسه ملي سازمان/شركت:
تذكر :جهت دريافت اين شناسه ،به پايگاه اطالع رساني شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور با آدرس  http://ilenc.irمراجعه نماييد.
آدرس سازمان /شركت:
نمابر:

تلفن:
نوع مالكيت:

 oدولتي

نوع سازمان:

 oسهامي خاص

 oغير دولتي
 oسهامي عام

 oمدني

 oمختلط سهامي  oمختلط غير سهامي
 oوزارتخانه

 oموسسه دولتي

 oتضامني

 oبا مسئوليت محدود

 oنسبي

 oغير تجاری

 oتعاوني توليد و مصرف

 oشركت دولتي

 oنهاد عمومي غير دولتي

 )3مشخصات سازمان/شركت (انگليسي)
Company/ Organization:
}نام انگليسي سازمان  /شركت{
) ادامه در سطر دوم و سوم(
OrganizationUnit(level1):
}نام واحد سازماني به انگليسي{
) ادامه در سطر دوم و سوم(
OrganizationUnit(level2):
}نام واحد سازماني به انگليسي{
) ادامه در سطر دوم و سوم(
 }: http://وب سايت سازمان{Web Site
 )4تاييد صحت مندرجات فرم (سازمان /شركت)
تذكر :محل تاييد شركت  /سازمان مطابق با اسناد تعهد آور
كه بر اساس آگاهي از مندرجات «تعهدنامه سازمان» و پذيرش آن،
قابل دسترس در آدرس  /http://www.gica.irمنوی مخزن تاييد گردد.

محل امضا و مهر
سازمان /شركت

صفحه  1از 2

فرم شماره 6

درخواست گواهي الكترونيكي
امضای مهر سازماني (سطح )2

شناسه فرم:
………… …… . 139 …. .
تاريخ تكميل فرم..………………… :

 )5تاييد مسوول دفتر ثبتنام(مدارک)
 )1 oوجه واريزی
 )2 oتكميل بودن فرم درخواست
 )3 oمعرفي نامه نماينده سازمان/شركت (ممهور به مهر سازمان  /شركت)

محل امضا و مهر

 )4 oاصل و كپي هر دو روی كارت شناسايي ملي نماينده

مسئول ثبت نام

 )5 oكپي آگهي تاسيس (ممهور به مهر شركت)
 )6 oكپي آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي (ممهور به مهر شركت)
 )6رسيد تحويل گواهي
گواهي الكترونيكي اينجانب با مشخصات زير ،تحويل گرديد.
Serial Number:
تاريخ و ساعت صدور گواهي الكترونيكي:

نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده سازمان.......................................................... :

صفحه  2از 2

