برگ در خواست نمایندگی استانی
موسسه حقوقی و داوری
اریکه ایرانیان دادبان
متقاضی محترم:
ضمن تشکر از اعالم آمادگی خود برای همکاری با این موسسه،لطفا اطالعات خواسته شده در این برگ را با دقت تکمیل و امضاء نمایید.اظهارات شما
در این برگ ،جزء الینفک قرارداد همکاری محسوب می شود و ارسال این تقاضا نامه تعهدی برای موسسه ایجاد نمی کند.
مشخصات فردی
نام .........................:نام خانوادگی  ......................... :نام پدر ................ :تاریخ تولد  .................. :شماره شناسنامه  ......................... :کد ملی ............................................ :
متاهلمجردآخرین مدرک تحصیلی  ....................... :رشته تحصیلی  ............................... :دانشگاه محل تحصیل  ..........................تاریخ فارغ التحصیلی
 ............................دارای پروانه وکالت می باشم  نمی باشم  تلفن ثابت  .......................................:تلفن همراه  ................................................:نشانی محل سکونت
 .......................................................................................... .....................................................................................................نشانی الکترونیک .....................................................:
ردیف

نام کامل سازمان یا شرکت

شغل یا مسئولیت

مدت همکاری

سال همکاری

علت خاتمه همکاری

1
2
3
4
5
سابقه کار:
طبق ضوابط اعالم شده در پایگاه الکترونیک موسسه ،از کلیه ضوابط و روابط کاری و حدود وظایف و مسئولیتهای نمایندگی استانی کامال آگاه شده ام و
ضمن قبول تمامی شرایط اعالم شده ،تقاضای نمایندگی موسسه در استان  .............................را دارم.
ضمنا مدارک ذیل به پیوست می باشد:
-1کپی برابر اصل شده جواز کسب و سوابق مرتبط
-2رزومه کاری در زمینه خدمات حقوقی
-3کپی برابر اصل یکی از صفحات شناسنامه و کارت ملی هر دورو ،یک قطعه عکس 4*3
(برای اشخاص حقوقی کپی برابر اصل مدارک شناسایی یکی از اعضاء هییت مدیره)
-4گواهی عدم پیشینه (اشخاص حقوقی برای یکی از اعضاء)
-5کپی برابر اصل اسناد مالکیت یا اجاره نامه (حداقل  2ساله) ملک پیشنهادی به همراه کروکی و نقشه پالن دقیق سندی از محل مورد تقاضا
-6فیلمبرداری و عکس از محل مورد تقاضا (بر روی سی دی)
-7گزارش گردش حساب بانکی ( 6ماهه) ممهور به مهر شعبه و در صورت امکان استعالم عدم چک برگشتی از سیستم بانک مرکزی
-8کپی برابر اصل مدرک تحصیلی
= 9کپی برابر اصل اساسنامه ،آگهی تاسیس ،آگهی آخرین تغییرات (جهت اشخاص حقوقی)
امضاء و تاریخ:

