فرم ثبت وام کارآفریه

وذ وارآفزیي:

پاالن دوز کیمیای ایراویان

هطخصات فزدی
ًام:

ضْز هحل تَلذ:

تؼذاد افزاد تحت تىفل:

ًام خاًَادگی:

هحل صذٍر:

ًظام ٍظیفِ  :وارت پایاى خذهت  هؼاف

ًام پذر:

وذهلی:

ًَع هؼافیت:

/

تاریخ تَلذ:

جٌسیت  :سى

/

تأّل:

استاى هحل تَلذ:

ٍضؼیت جسواًی  :سالن  هؼلَل

 هزد

محل الصاق
تصویر

ًَع هؼلَلیت:

 هجزد  هتأّل

سَاتك ػلوی
ٍضؼیت تحصیلی  :تیسَاد ًْ ضت  اتتذایی  راٌّوایی  دیپلن  وارداًی  وارضٌاسی  وارضٌاسی ارضذ  دوتزی تخصصی
ردیف

ػٌَاى هذرن

1

دیپلن

2

وارداًی

3

وارضٌاسی

4

وارضٌاسی ارضذ

5

دوتزی

رضتِ تحصیلی

ًام هحل تحصیل

استاى هحل تحصیل

ضْز هحل تحصیل

سال اخذ هذرن

تَضیحات

هؼذل

سَاتك ضغلی
ردیف

ًَع هَسسِ

ػٌَاى ضغلی

تاریخ ضزٍع

هذت فؼالیت (هاُ)

تلفي

آدرس

ػلت وار

1
2
3
4
5
6

7
8

سَاتك هْارتی
آضٌایی تا ستاى خارجی  :تلِ خیز

آضٌایی تا رایاًِ:
ردیف

ًَع هْارت

 تلِ خیز

ًَع ستاى :اًگلیسی ػزتی  تزوی سایز............................................... :
هْارت ّا :اپزاتَری ایٌتزًت  آفیس طزاحی گزافیىی  تزًاهِ ًَیسی سایز:

............................................................
هذرن
هذت دٍرُ (ساػت)
درجِ هْارت

1

تلِ خیز

2

تلِ خیز

3

تلِ خیز

4

تلِ خیز

5

تلِ خیز

6

تلِ خیز

7

تلِ خیز

هحل فزاگیزی دٍرُ

سال فزاگیزی

تَضیحات

فرم ثبت وام کارآفریه
پاالن دوز کیمیای ایراویان

هطخصات وارآفزیٌی (ٍضؼیت)
ٍضؼیت التصادی فؼلی ضوا  :تیىار ضاغل  دارای درآهذ تذٍى وسة ٍ وار خاًِ دار درحال تحصیل سایز................................:
ٍضؼیت تیوِ:خیز تلِ

ساتمِ تیوِ (هاُ):

ًَع تیوِ:

هطوَل تیوِ تیىاری :تلِ خیز تاریخ اتتذا ٍ اًتْاء تیوِ تیىاری:

آیا تحت پَضص ًْاد یا ارگاى حوایتی ّستیذ؟ خیز تلِ  :ساسهاى تْشیستی  وویتِ اهذاد اهام  تٌیاد ضْیذ ٍ اهَر ایثارگزاى

 سایز..............................:

هطخصات وارآفزیٌی (فضا)
ًَع هٌشلی وِ در آى سىًَت داریذ  :آپارتواى ٍیالیی  سَئیت هطتزن خَاتگاُ  سایز................................:
ًَع هالىیت هٌشل هسىًَی  :هلىی استیجاری  ساسهاًی

سایز.................................:

هتزاص ول هحل سىًَت (هتزهزتغ)........:

هتزاص هساحت سیزتٌا (هتزهزتغ)........:

همذار فضایی وِ تِ وسة ٍ وار در هٌشل اختصاظ خَاّیذ داد؟ ( .......هتزهزتغ)

اهىاًات هٌشل  :آب تزق  گاس تلفي ایٌتزًت

هطخصات وارآفزیٌی (سَاتك)
آیا دارای هْارت وافی در ایي ضغل داریذ؟ تلِ خیز

ػٌَاى ضغلی وِ هی خَاّیذ در آى فؼالیت ًواییذ:

هٌثغ وسة هْارت ضوا  :آهَسضگاُ آساد هزاوش فٌی ٍ حزفِ ای  ضیَُ تجزتی (استاد ـ ضاگزدی ،ضغل پذری ـ رٍش خَدآهَس) سایز................................... :
سایز................................:

آیا در دٍرُ آهَسش وارآفزیٌی ضزوت وزدُ ایذ؟ تلِ خیز

آیا هذرن دٍرُ وارآفزیٌی را اخذ وزدُ ایذ؟ تلِ خیز

ػٌَاى دٍرُ:

ًام دستگاُ صادر وٌٌذُ گَاّی:

ضوارُ گَاّی پایاى دٍرُ:

تاریخ گَاّی پایاى دٍرُ:

آیا تزای ضغل هَرد تماضا اس دستگاُ یا ًْاد خاصی هجَس داریذ؟ تلِ خیز
ػٌَاى هجَس:

ًام دستگاُ صادر وٌٌذُ هجَس:

ضوارُ هجَس:

تاریخ صذٍر هجَس:

آدرس ٍ تلفي
آدرس هحل الاهت:
تلفي ثاتت (تا پیص وذ):
ًام ٍ ًام خاًَادگی یىی اس ٍاتستگاى:

تلفي ّوزاُ:

پست الىتزًٍیه:
تلفي تواس:

تَضیحات تىویلی:

ًام ٍ ًام خاًَادگی
اهضاء

ایٌجاًة  .............................................هتؼْذ هی گزدم وِ تواهی هطالة هٌذرج در فزم را صادلاًِ تىویل ًوَدُ
ام.

تاریخ تىویل فزم:

/

/

