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 باسمه تعالی

 نامه مشتری حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت گزارش وی از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایرانرضایت

 

 مشخصات متقاضی

 

 حقوقی

 13   ثبت:                                   تاریخ ثبت:      /       /   شماره نام شرکت:                                            

 محل ثبت :                                          شناسه اشخاص حقوقی:           

 :                                      نمابر:                                       کدپستی:             تلفن

 آدرس :  

دارم که کلیه اطالعات سازمان( .................. ....................................، بدینوسیله اعالم می –موسسه  –اینجانب دارنده امضای مجاز از )شرکت 

 –باشد و اطالع دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی )شرکت ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می

 دهم تا:ین منظور به مرکز رتبه بندی اتاق ایران اجازه میسازمان( استفاده شود، به هم –موسسه 

بندی اعتباری ایران از منابع مجاز سازمان( را که قبالً توسط سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه –موسسه  –اطالعات )شرکت  -

سازمان(  –موسسه  –جی )شرکت گردآوری شده، بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسن

 استفاده کند. 

سازمان( را بصورت مستمر به شرکت اعتبارسنجی ارسال نماید، تا از این طریق زمینه الزم جهت  –موسسه  –اطالعات )شرکت  -

 کند. بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت سیستم اعطای تسهیالت را حفظ اعطای تسهیالت را فراهم نموده، از کامل

را به تمامی اعضای سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره  سازمان( –موسسه  –)شرکت همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات  -

بندی اعتباری ایران داده و حق هرگونه دادخواهی، اعالم دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطالعات رتبه

 –موسسه  –)شرکت  کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را ازسامانه اعتبارسنجی شرکت به استفاده

 نمایم.سازمان( سلب می

 
 امضای متقاضی:

 

شود که متقاضی، این فرم را در حضور اینجانب امضا نموده و صحت هویت با عکس و دیگر مدارک بدینوسیله گواهی می

 هویتی ایشان تطبیق داده شد.

 

 نام و امضای کارشناس رتبه بندی:
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مدیره متقاضیان  رتبه بندی هیت آور امتیاز کارکنان به مربوط کاری وسوابق اطالعات فرم  

 

 مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 

اطالعات و سوابق کاری کارکنان امتیاز آور/هیات مدیره                    

 

 

 

فرم تاریخ ارسال نام کامل شرکت: تعداد صفحات این فرم     

 از   

 کد شرکت:

  کدملی: شماره شناسنامه: نام پدر: نام:

 

 

 

 

 

 محل الصاق عکس

 محل صدور: محل تولد: تاریخ تولد: نام خانوادگی:

 تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
نام دانشکده یا 

 دانشگاه
 کشور

     دیپلم

     فوق دیپلم

     لیسانس

     فوق لیسانس

     دکترا

 سوابق کاری به ترتیب پس از اخذ اولین مدرک  تحصیلی دانشگاهی

 تا تاریخ از تاریخ
مدت به 

 ماه
 ضریب امتیاز نام پروژه یا فعالیت سمت نوع فعالیت نام شرکت/موسسه/دستگاه اجرایی

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

.        است صحت مندرجات این برگ مورد تایید سابقه کار مفید:   سال                     امتیاز:  

 
 
 

                                                    
 نام ونام خانوادگی امضای مجاز مهر شرکت:

 امضای فرد معرفی شده:

 

 

 

 

 ......................تاریخ :

 …………………شماره: 
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