تاریخ درخواست.................................. :
به نام خدا

فرم شماره 1

فرم درخواست نمایندگی مرکز ملی "خط زندگی"

اینجانب  ...................................فرزند  ........................با شماره شناسنامه  ........................و کد ملی  ،....................................با شماره
همراه ........................................شماره ثابت  ....................................ونشانی ..........................................................................متقاضی
دریافت نمایندگی (شعبه) مرکز ملی خط زندگی در شهر  ،..........................استان  ..........................هستم و با مطالعه و قبول شرایط
اعالمی از سوی مرکز ملی خط زندگی به شرح ذیل ،مدارک خواسته شده به تعداد  .............برگ را به پیوست تقدیم می نمایم.
شرایط عمومی الزم جهت اخذ نمایندگی خط زندگی
.1

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا باالتر در یکی از رشته های مرتبط

.2

متاهل

.3

دارای تابعیت ایرانی

.4

عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه موثر

.5

ارائه رزومه کاری (حداقل  3سال سابقه مرتبط )

.6

عدم اشتغال در ادارات دولتی  ،عمومی و...

.7

امکان تهیه فضای مناسب (ملک) جهت ایجاد دفتر نمایندگی بصورت ملکی یا استیجاری (حداقل به مدت  5سال) با سند اجاره
رسمی ( .حداقل متراژ و ویژگی های مکان مورد نظر ،جهت دفتر نمایندگی هر شهر متعاقباً اعالم خواهد شد) .

.8

دارا بودن تمکن مالی ،جهت اخذ نمایندگی ،احداپ و بهره برداری از مرکز مورد تقاضا

.9

معرفی ایمیل رسمی جهت ارسال و دریافت مدارک

 .10دارا بودن گواهی حسن انجام کار یا ارائه تائیدیه از معتمدین شهر
 .11آشنایی با کامپیوتر
 .12پذیرفته شدن در ارزیابی ها و مصاحبه های تخصصی

2 of 1Page

مدارک مورد نیاز:
.1

کپی کارت ملی ( پشت و رو)

.2

کپی شناسنامه ( همه صفحات)

.3

عکس پرسنلی

.4

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

.5

روزمه کاری

.6

تکمیل و امضا و ارسال فرم درخواست کتبی نمایندگی

.7

تکمیل و امضا و ارسال فرم مشخصات فردی متقاضی

.8

ارائه مستندات جهت احراز به تمکن مالی

.9

اعالم ایمیل رسمی جهت مکاتبات ،ارسال و دریافت مدارک و مستندات .

توضیح :کلیه اطالعات دریافتی در مرکز ملی "خط زندگی" کامالً محرمانه خواهد بود.

تاریخ و امضا متقاضی:
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