پشسشٌاهِ هتقاضیاى ایجاد کاسیاتی غیش دٍلتی هجاصی(الکتشًٍیکی)

ًام خاًَادگی:

ً-1ام:
-2تاسیخ تَلذ:
ًام پذس:

-3شواسُ شٌاسٌاهِ:

آدسس ایویل:

هحل صذٍس:

ٍ-4ضعیت ًظام ٍظیفِ:

هعافیت دائن

کاست پایاى خذهت

ٍ-5ضعیت تاّل:

هتاّل

هجشد

-6دیي:
ٍ-7ضعیت ایثاسگشی:

آصادُ

-8آخشیي هذسک تحصیلی:

جاًثاص

خاًَادُ شْیذ

سصهٌذُ

داًشگاُ هحل تحصیل:

سشتِ تحصیلی:

)2حقَقی

-9هتقاضی تاسیس کاسیاتی غیش دٍلتی دس قالة شخصیت)1 :حقیقی
(دس صَست حقَقی تَدىً،ام هَسسِ یا ششکت رکش شَد) ..................................
شْشستاى :

-10هتقاضی ایجاد کاسیاتی غیش دٍلتی هجاصی دس استاى:
ٍ-11ضعیت شغلی:
عٌَاى شغل ٍ سوت فعلی

ًَع شغل
دولتی

ًام هحل خذهت
آزاد

-12هشاغل قثلی:
سدیف

عٌَاى شغلی ٍسوت

ًام هحل خذهت
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تاسیخ ششٍع

تاسیخ پایاى

 -13هیضاى آشٌایی شوا اص تجاست الکتشًٍیک ٍ ساُ اًذاصی کاسیاتی ّای هجاصی تا چِ هیضاًی هیثاشذ ششح دّیذ؟

 -14تجاسب ٍ تَاًایی ّا خَد سا دس صهیٌِ کاسیاتی هجاصی ششح دّیذ ٍ چٌاًچِ تجشتِ عولی دس صهیٌِ کاسیاتی داشتِ ایذ تیاى
ًواییذ؟

 -15آیا ایذُ ٍ سٍشی جذیذ جْت تْثَد عولکشد کاسیاتی ّای هجاصی داسیذ ششح دّیذ؟

 -16آیا دس کاسیاتی هجاصی هَسد ًظش جٌاتعالی ،اهکاى دایش کشدى پٌل پیاهک ٍ هشاٍسُ تلفٌی ٍجَد داسد؟اگش جَاب هثثت است
شواسُ تلفي ثاتت هَسد ًظش جْت اهکاى استثاط هشاٍس تلفٌی سا رکش ًواییذ؟

-17میصاى آشٌایی شوا اص فٌاٍسی اطالعات ٍ  ITتا چِ میصاىی میثاشذ ششح دُ ید؟
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 -18تاثیش فٌاٍسی اطالعات تش صٌف کاسیاتی چگًَِ خَاّذ تَد هیضاى اثش تخشی آى سا تیاى ًواییذ؟

 -19تا تَجِ تِ ٍجَد هشاکض کاسیاتی سٌتی ٍ خذهات آًْا،اًگیضُ شوا اص تاسیس کاسیاتی هجاصی چیست؟

-20هیضاى آشٌایی شوا تِ قاًَى کاس،تاهیي اجتواعی ٍ آییٌٌاهِ اجشایی کاسیاتیْای غیشدٍلتی هصَب

ّ 1387یات ٍصیشاى چقذس

است؟

 -21هیضاى آشٌایی شوا اص شْشکْای صٌعتی،اتحادیِ ّای صٌفی ٍ اتاق اصٌاف تا چِ حذی است؟آیا تا آًْا ّوکاسی داشتِ ایذ؟

 -22هیضاى اهٌیت دس خصَص هحشهاًگی ٍ حفظ اطالعاتی کاستشاى دس سایت کاسیاتی هَسد ًظش تا چِ حذ است؟ تیاى ًواییذ.
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 -23تِ ًظش شوا کاسیاتی ّای هجاصی چِ خذهاتی سا هیثایستی تِ جاهعِ ّذف(کاسجَیاى ٍ کاسفشهایاى) اسائِ ًوایٌذ؟

-24دس صَست اخز هجَص کاسیاتی هجاصی،هشاٍسُ شغلی دس هشکض تحت ًظاست شوا چگًَِ خَاّذ تَد؟

آدسس سایت کاسیاتی هجاصی هَسد ًظش:
آدسس هٌضل یا هحل کاس:
تلفي ثاتت:

ّوشاُ:

کذپستی:

ایویل:

ًام ٍ ًام خاًَادگی هتقاضی
اهضا ٍ تاریخ
 السم است هتقاضی بْوزاُ ایي پزسشٌاهِ،هذارک هشزٍح سیز را بِ ایي ادارُ کل تحَیل ًوایذ.
 اصل شٌاسٌاهِ +تصَیز توام صفحات
 اصل کارت هلی+تصَیز دٍ طزف کارت هلی
 اصل آخزیي هذرک تحصیلی +تصَیز
 اصل کارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن +تصَیز
ً اهِ تقاضای اخذ هجَس کاریابی هجاسی بِ ادارُ کل تعاٍى،کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى تْزاى بْوزاُ ادرس سایت هَرد ًظز
با اهضای هتقاضی
 تصَیز اساسٌاهِ ٍ آگْی ثبت شزکت بزای هتقاضیاى دارای شخصیت حقَقی

4

اطالعات فٌی هشتَط تِ داهٌِ ٍگَاّیٌاهِ یSSL

ًام دقیق داهٌِ بصَرت تایپ شذُ  :آدرس کاهل بعٌَاى هثالwww.mcls.gov.ir
ًام شزکت ثبت کٌٌذُ داهٌِ:
ًام،شوارُ هَبایل ٍایویل هالک داهٌِ:
هذت اعتبارسالیاًِ داهٌِ:
داشتي گَاّیٌاهِ یSSL
اطالعات فٌی هشتَط تِ سشٍسٍفضای هیضتاًی
ًَع فضای هیشباًی VDS – VPS – Shared Hosting
درصَرت استفادُ اسسزٍیسْای VDS – VPSبِ سَاالت سیزپاسخ دّیذ:
هحل قزارگیزی سزٍر:
IPهزبَط بِ سزٍر:
ًَع سیستن عاهل سزٍر:
هیشاى پٌْای باًذ:
درصَرت استفادُ اسسزٍیسْای  Shared Hostingبِ سَاالت سیزپاسخ دّیذ:
هحل قزارگیزی سزٍر:
IPهزبَط بِ سزٍر:
ًَع سیستن عاهل ّاست:
هیشاى پٌْای باًذقابل استفادُ:

توضیحات:
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