
 

 فرم درخواست پنل نمایندگی  
                                                                      

 آسانک 

 :مشخصات درخواست کننده1- 

 ......... ............. ..................... ........  :.............. کد ملی........ ...... .................. ... شماره شناسنامه: ......... ................... ... ........ ................ .. نام پدر:............... ...... ....................................نام و نام خانوادگی:    قیقیح     

  ...................................... ........... ..... ........................... ....................: لایمی .............. .. ..... . ....... ...... ..................................... تلفن همراه: ..... ............. .......... ... ............ تلفن ثابت: ................ ......./.......... ./.......... تولد: ... تاریخ

 . .................................. ................................................................................ .............................................. ........................... :.............. نشانی...................... ... استان : ....................................... .......... ......................: کد پستی

 . ......... ...../.........../............... اتمام اجاره نامه: خی.. تار............... ...... .. .............. ............................. اجاره نامه: یریمستاجر بودن، کد رهگدر صورت                    مستاجر        : مالک  تینوع مالک

 .. ....... . ...../. ......... .... / .......... ثبت: .. خی. تار. ... ................................... .................... . : ......ی.. شناسه مل........................... ت: ............بشماره ث... ..................... ..........................نام شرکت/سازمان: ..........    یحقوق  

 ........... .... ................................... :یکد مل.. ............. ....................... شماره شناسنامه: ..................  ................... .....................نام پدر: ......... ......... ............................................. ...... ......................... عامل: ............  رینام مد

 .............. ...................................................................... ................ : . ایمیل.... ...........................................تلفن همراه: ................ ........................ ........................تلفن ثابت: ............... ... .. ......../.. .......... /.......تاریخ تولد: ....

 ...................................................................................................... ...................................................................................... : .نشانی .............. ......................... استان : ................ ...... .......................................کد پستی:...........

 ................................. .... ..................... .....: ..ندهیسمت نما ................................................................ .................. ..... : .کننده یریگیپ ندهینام نما............ ...................................................................: .......... یکد اقتصاد

 . ..... ..... .. .. /......... ... ../ ............ اتمام اجاره نامه: خیتار .............................. ..................... ................. : اجاره نامه یریدر صورت مستاجر بودن، کد رهگ                   مستاجر        : مالک  تینوع مالک

 : دی را دار  آنقصد ثبت   ایو   دیکه ثبت کرده ا یاختصاص  نیدامساب 

 ( دی را انتخاب نمائ ریز یها نهیاز گز یکیلطفا )   : یدرخواست سیسرو

 

 ی ندگیپنل نما   
دامییین ثبییت شییده راه انییدازی مییی گییردد، در پنییل ای ییاد شییده سییاب دامییین ثبییت میکنیید و یییک پنییل ارسییان پیامییک روی سییاب متقاضییی اییین مییدن نماینییدگی یییک 

عییات النماییید. پیی  از تائییید درخواسییت اولیییه نماینییده مییی بایسییت ا هییین نییامی از کسییانک وجییود نییدارد و نماینییدگی بییا نییام و برنیید خییود اقییدام بییه  ییرو  پیامییک مییی 

 .عات حساب بانکی و درگاه اینترنتی را در قالب  رم تکمیلی به کسانک ارسان نمایدالعات تماس، ایمیل، ا الدامین ، نشانی و ا ساب تکمیلی از قبیل 

 

 پنل سازمانی    
هستند در این حالت ادمین پنل  ت کاربران سازمانی است که نیازمند ای اد چند اکانت جداگانه برای واحدها یا زیر م موعه های خود پنل سازمانی یک پنل تخصصی مشابه پنل نمایندگی جه

ک خریداری می کند و در پنل ادمین به صورت انبوه پیامه های کنها را مدیریت نماید در این مدن ادمین پنل با یک اکانت از کسانک ب میتواند برای زیر م موعه خود پنل ای اد کند و  عالیت

 .مین پنل میتواند یک ساب دامین از دامین اصلی متقاضی و سازمان مربو ه باشدداساب کاربرهای خود پیامک اختصاص می دهد در این حالت 

 

 : از یمدارک مورد ن

 یندگیشده درخواست نما لی رم تکم ،یمتقاض یشناسنامه و کارت مل ریتصو: یقیحق یمتقاض

 ست نمایندگیتصویر کگهی تاسی  و کخرین روزنامه رسمی شرکت، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل، تصویر گواهی ارز  ا زوده ،  رم تکمیل شده درخوامتقاضی حقوقی : 

 
 .دیارسان نمائ  info@asanak.ir لیمیمدارک  وق را به ا ✓

 

توجه به  با هر سان لیباشد و اوا یم کسالهی یندگیقرارداد نما رسدیم نی ر  یبه امضا یندگیو قرارداد نما شودیمنعقد م یندگیقرارداد نما ،یندگیپنل نما نهیپ  از پرداخت هزتوجه : 

.گرددیم دیتمد نی ر  یتمندیرضا  
 

                        یمهر و امضاء متقاض                                                                            

 

ختاری       ---/---/----  

mailto:info@asanak.ir

