
 

 

 اطالعات متقاضی اخذ نمایندگیفرم 

  تاریخ :

 

 3از   1صفحه : 

 متقاضی گرامی :
 

عالقه و انتخاب جنابعالی برای همکاری با شرکت دیبا سالمت رامان به اطالع می رساند شرایط اولیه جهت در خواست نمایندگی به شرح ذیل تشکر از  با

 می باشد:

 جهت اخذ نمایندگی در نظر دارید انتخاب نمایید:لطفا پیش از تکمیل فرم محصولی که 

   دستگاه گلوکز متر سراپت                          دستگاه کتون متر نوا وت

 

 متقاضیان استان ها:

 کلینیک های دامپزشکییا باط موثر با دامداری های استان داشتن سابقه کاری مرتبط به ویژه ارت 

  جهت معرفی و فروش محصوالت شرکت دیبا سالمت راماناختصاص یک کارشناس فروش صرفا 

  قابلیت معرفی شایسته و در خور برند در مراکز فروش 

   قابلیت برقراری ارتباط با افراد علمی برجسته در استان و سایر دامپزشکان 

 تامین حداقل سفارش اولیه تعیین شده جهت اخذ نمایندگی و صدور چک ضمانت 

 

 خواهشمند است به سواالت ذیل به صورت دقیق و کامل ،به نمایندگی ل مورد نظر جهت انجام امور مربوطویژگی های فردی و محتوجه به اهمیت با 

 :پاسخ دهید 

  مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی:

 

 :کدملی شماره شناسنامه:  تاریخ تولد: 

 استان / شهر:                 محل صدور:  غیره     متأهل     وضعیت تأهل:  مجرد 

 مذهب: : و گرایش تحصیلی مدرک تعداد فرزندان :

 تلفن همراه:  وضعیت جسمانی: میزان تحصیالت:

 آدرس ایمیل:  تلفن ثابت:

 وضعیت نظام وظیفه:

 آدرس محل سکونت:

 

 سوابق شغلی

 

 تاریخ اشتغال

 

نام موسسه/شرکت/مرکز خدمات )نام 

 شناخته شده(رسمی ثبت شده/نام 

 

 فعالیت و زمینه نوع

 

 توضیحات

 

    تا از

     

     

     



 

 

 نمایندگی اخذ اطالعات متقاضیفرم 

 

 تاریخ:

 3از  2صفحه : 

 

 آدرس مرکز نمایندگی:

 کروکی محل: استان:                               شهرستان:

 فاکس:          تلفن ثابت:                 

 کد پستی:                             کد تلفن شهرستان:

 شماره سرویس پیام کوتاه:

 :         آدرس

 

 مشخصات موسسه/شرکت/محل نمایندگی:

 پالن داخلی محل:      شرکت/موسسه ثبت شده                          خصوصی       :       مالکیتنوع 

                استیجاری                                شش دانگ مالکیتوضعیت مالکیت محل: 

 سرقفلی  

 کد اقتصادی                    مجوزها: پروانه کسب به شماره    

 موقعیت رسمی ملک: 

 سایر                             اداری  مسکونی                              تجاری 

 متراژ ساختمان :

 آدرس محل :

 امکانات دیگر، لطفاً توضیح دهید : در صورت داشتن -

 

 

 

 

 :سوابق آموزشی/فنی

 برگزاری دوره از طرف موسسه /شرکت مدت دوره: محل دوره: نام دوره: ردیف

     

      

     

     

     



 

 

 نمایندگی اخذ اطالعات متقاضیفرم 

 

 تاریخ:

 3ا ز 3صفحه : 

 :لطفاً به سواالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید

 

 شده اید؟ دیبا سالمت رامان آشنااز چه طریق با این شرکت  -1

 

 

 بودن پاسخ، لطفا شرح دهید؟آیا تا کنون سابقه فروش دستگاه یا خدمات به دامداری های استان متبوع خود را داشته اید؟ در صورت مثبت  -2

 

 

 

 دهید؟آیا تا کنون سابقه فروش دستگاه یا خدمات به کلینیک های دامپزشکی استان متبوع خود را داشته اید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، لطفا شرح  -3

 

 

 

 ایفا نماید ذکر نمایید :لطفا از توانایی های فردی خود و هر آنچه که فکر می کنید در موفقیت شما می تواند نقش مهمی  -4

 

 

 

 اینجانب                              صحت اطالعات مندرج فوق را تایید می نمایم . -

 

 

 

 امضاء متقاضی :
 


