
شرایط اخد نمایندگی یو سی ام تري

طبق مصوبه جدید دفتر مرکزي شرایط اخذ نمایندگی به شرح ذیل می باشد:

الزم به ذکر می باشد بعد از دریافت مدارك و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی،درخواست به کمیسیون

بررسی مجموعه، ارجاع و بعد از 7 روز کاري نتیجه حاصله به شخص متقاضی اعالم میگردد.

1) درخواست کتبی جهت اخذ نمایندگی

2) تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران اعتقاد به اسالم

3) نداشتن سوء پیشینه کیفري و همچنین نداشتن سابقه محکومیت

4) داشتن حداقل مدرك کارشناسی

5) داشتن رزومه سوابق  فعالیت آموزشی

6) دارا بودن پروانه فعالیت موسسه و مراکز آموزشی

7) شخص متقاضی می بایست در شهردرخواستی براي اخذ نمایندگی ساکن باشد. 

8) ارسال رزومه شخص متقاضی

9) مجموعه می بایست بنام شخص متقاضی اخذ نمایندگی باشد و یا فردي از طرف، با وکالت نامه رسمی از ایشان باشد.

با آرزوي موفقیت و بهروزي

میالد شایسته

مدیر اجرایی کشور

ِ ِِ ِ ٌُالعلم وراَث� كريم� ، و ا��داب ُحلَل ُمجدده ، و الفكر مرآه صافي�؛َ � ٌ ٌ ٌُ ٌُ ٌ ََ َ َََ َ
علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه اي است صاف.

حضرت علی (ع)

-م/الف/ي1004

1400/04/06

ندارد



مدیر عامل محترم موسسه عطرا

با سالم

احتراما اینجانب/ اینجانبه................................... داراي مرکز آموزشی...................................... به شماره ثبت.................... متقاضی

 

        نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء                                                                                                                                   

1- تصویر آخرین مدرك تحصیلی

2- پروانه تصویر فعالیت مرکز آموزشی

3- رزومه در قالب PDF   یا  WORD ( رزومه کاري مجموعه کامل  و رزومه شخصی کامل )

4-  ارسال تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

مدارك مورد نیاز:

سوابق تحصیلی:
…………………………… دانشگاه     .………………….……………                   دکترا  

……………………… کارشناسی ارشد     دانشگاه     …….……...……………             

…………………………… دانشگاه     .……..…………………                    کارشناسی    

سوابق اجرایی :

سوابق پژوهشی :

تاریخ:

به کد ملی ..................................اخذ نمایندگی یو سی ام تري در  شهر ............................... می باشم.

آدرس:....................................................................................................................................................................................................

تلفن ثابت: ............................    تلفن همراه: ................................   کد پستی:  ............................

خواهشمند است در این خصوص اقدام الزم را مبذول فرمایید. ضمنا مدارك مورد درخواست در ذیل به پیوست تقدیم می گردد.

حوزه هاي فعالیت : ........................................تاریخ شروع فعالیت رسمی: ................................تاریخ تاسیس مجموعه: ...............................

میانگین سنی دانش آموزان و دانشجویان مجموعه: ...................................

رزومه کاري مجموعه:

مقطع فعالیت: ...................................نوع فعالیت: ...............................

استیجاريوضعیت محل مجموعه: مالکیت 

تعداد دانش آموزان در حال حاضر:..........................

دوره هاي در حال برگزاري:....................................................

نوع و زمینه دوره هاي در حال برگزاري:................................................... 

منطقهشهراستانعرصه فعالیت در سطح : تعداد پرسنل:......................
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