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 دريافت تقَين ٍرسشي در ابتداي ّز سال اس فدراسيَى ٍرسش کارگزي:هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 

 :ٍ راٌّوبی ثبت خدهتگزدش کبر   هزاحل

  بِ صَرت الکتزًٍيکي بزگشاري رقابتْاي ٍرسشي اس فدراسيَى ٍرسش کارگزي دستَرالعولدريافت -1

  هکاتبِاطالع رساًي بِ ٍاحدّاي تَليدي اس طزيق -2

 هعزفي ٍرسشکاراى اس طزف شزکتْا جْت اعشام بِ هسابقات-3

 ثبت ًام ٍرسشکاراى در ساهاًِ فدراسيَى ٍرسش کارگزي جْت اعشام بِ هسابقات-4

 

کِ تَسط ٍرسشکبراى در سبهبًِ ٍرسش کبرگزی  ٍ دفتزچِ بیوِ اٍل شٌبسٌبهِ کپي صفحِ-کپي کارت هلي-يک قطعِ عکس:ًیبسهدارک هَرد 

 آپلَد هي شَد 

 اطالع رساًي تَسط کارشٌاساى اهَر ٍرسشي اًجام هي شَد ٍ ًياس بِ پيگيزي هستقين تَسط هزاجعيي ًوي باشد.:پیگیزی ًحَُ

 

 کارشٌاساى اهَر ٍرسشي شْزستاًْا: هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

 رٍس 5-4:(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

ّشيٌِ ّاي خدهت تَسط ٍاحدّاي تَليدي ٍ يا اس هحل درآهدّاي هجوَعِ ّاي ٍرسشي ٍ :خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 پزداخت هي شَدتفزيحي کارگزاى استاى 

 : :ًحَُ شکبیت

 اس طزيق هزاجعِ حضَري ٍ يا هکاتبِ با هديز اهَر اجتواعي استاى .1

اطالعات ًفزات شزکت کٌٌدُ در ساهاًِ ٍرسش کارگزي درج هي گزدد ٍ فزهي بِ صَرت دستي فزم ّبی هَرد ًیبس)فزهْب بِ صَرت عکس درج گزدد(:

 تکويل ًوي شَد
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□هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد هحل ارائِ خدهت  ■هیش خدهت حضَری  ■لکتزًٍیکيهیش خدهت ا   

  آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

بِ صَرت حضَري هزاجعِ ًوي شَد تا ًظز سٌجي صَرت  "اکثزا ًظزسٌجي بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هي شَد؟

 پذيزد

 بلِ آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکي است؟

 بلِ آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکي است؟

هي شَد؟)اگز خدهت الکتزًٍیکي ببشد ٍ حداکثز  آیب خدهت الکتزًٍیکي ارائِ

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکي هحسَة هي 

 شَد (

 بلِ

 کارت شزکت در هسابقات صادر هي شَد آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

د رّگيزي ارائِ ًوي شَدک آیب خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجزای فزآیٌد بب کد رّگیزی دارد؟  

 بلِ آیب ایي خدهت قببلیت ارسبل پیبهک هزاحل اًجبم کبر بِ ارببة رجَع دارد؟


