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متقاضی محترم ومایىذگی سريیس سامسًوگ:

ثب عشض ػالم ٍ تـىش اص عاللوٌذي جٌبثعبلي ثشاي ّوىبسي ثب ؿشوت ػبم ػشٍيغ ،ثِ اعالع هيشػبًذ ؿشايظ اٍليِ جْت دسخَاػت
ًوبيٌذگي ثِ ؿشح ريل هيجبؿذ:
- 1متقاضيان ضهر تهران ي مراکس استاوها

الف :داؿتي حذالل هذسن ليؼبًغ هشتجظ ( ثشق -الىتشًٍيه -هىبًيه -وبهپيَتش  -هٌْذػي پضؿىي ٍ)...
ة :داؿتي هٌـي ثب حذالل هذسن ديپلن ٍ آؿٌب ثِ اهَس اداسي ٍ وبهپيَتش
ج :آصهَى فٌي
- 2متقاضيان سایر ضهرستاوها

الف :داؿتي حذالل هذسن فَق ديپلن ٍ يب ديپلن فٌي
ة :داؿتي هٌـي ثب حذالل هذسن ديپلن ٍ آؿٌب ثِ اهَس اداسي ٍ وبهپيَتش
ج :آصهَى فٌي
لزا ،هؼتذعي اػت جْت تىويل پشًٍذُ دسخَاػت ًوبيٌذگي ،هذاسن ريل سا فمظ اص عشيك پؼت ػفبسؿي ثِ آدسع ؿشوت ػبم
ػشٍيغ اسػبل فشهبييذ.
 .1تىويل فشم دسخَاػت ًوبيٌذگي
 .2ػٌذ هبلىيت يب اجبسُ ًبهِ هحل هشوض ثِ ًبم هتمبضي
 .3وپي آخشيي سٍصًبهِ سػوي ثشاي افشاد حمَلي
 .4جَاص وؼت يب هجَص ؿَساي عبلي اًفَسهبتيه
 .5وپي ؿٌبػٌبهِ ٍوبست هلي هذيش تعويشگبُ
 .6ػِ لغعِ عىغ پشػٌلي اص هذيش تعويشگبُ
 .7عىغ اص هحل تعويشگبُ ؿبهل ًوبي ثيشًٍي ،ػشدس تعويشگبُ (ثب پَؿؾ تبثلَ) ،عىغ اص داخل تعويشگبُ (هحل پزيشؽ  ،هحل تعويش ،
هحل اًجبس لغعبت  ،اًجبس دػتگبّْب ٍ ) ...
 .8وپي آخشيي هذسن تحصيلي هذيش تعويشگبُ
 .9هذسن اؿٌشان ػشٍيغ ADSL
 .10گَاّي عذم اعتيبد
 .11گَاّي عذم ػَء پيـيٌِ
 .12ػبيش اػٌبد ٍ هذاسن يب هعشفي ًبهِ ّبيي وِ هجيي ػَاثك ؿغلي هتمبضي ثبؿذ.
ّوچٌيي ؿوب هتمبضي هحتشم هي تَاًيذ ػبيش اػٌبد يب هعشفي ًبهِ ّبيي سا وِ هجيي ػَاثك وبسي ؿوب ثبؿذ سا اسػبل ًوبييذ.
تبصرٌ :1

 - 1تىويل پشًٍذُ هتمبضي ّيچ ًَع هؼئَليتي ثشاي ؿشوت ػبم ػشٍيغ ًؼجت ثِ تبئيذ يب ٍاگزاسي ًوبيٌذگي ايجبد ًوي ًوبيذ .
 - 2صهبى ثشسػي پشًٍذُ ّب ًيض ثٌب ثِ ًيبص ثَدُ ٍ دس صَست لضٍم ثب جٌبثعبلي توبع گشفتِ خَاّذ ؿذ .
- 3تأييذ وپي اػٌبد فَق هٌَط ثِ سؤيت اصل آًْب هي ثبؿذٍثِ هذاسن هخذٍؽ ًٍبلص سػيذگي ًوي گشدد .
- 4ثبتَجِ ثِ هشاحل اداسي جْت اخز گَاّي عذم ػَء پيـيٌِ ٍ عذم اعتيبد اسائِ اًبى دس صهبى عمذ لشاسداد اصهبيـي الضاهي هي ثبؿذ .
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هوىي اػت ثب ثِ لضٍم ثِ جض اػٌبد فَق  ،هذاسن ديگشي ًيض اص عشف ايي ؿشوت اص ؿوب دسخَاػت گشدد .
ايٌجبًت  ...............................................اص ؿْشػتبى  .............................ثب تىويل ٍ اسػبل هذاسن ريل دسخَاػت ًوبيٌذگي خذهبت پغ
اص فشٍؽ ؿشوت ػبم ػشٍيغ سا اعالم هيذاسم.
 تىويل فشهْبي هـخصبت هحل هشوض خذهبت  ،هـخصبت اهىبًبت هَجَد ٍ هـخصبت ًيشٍّبي اًؼبًي .
 وپي ػٌذ هبلىيت يب اجبسُ ًبهِ هشوض ثِ ًبم هتمبضي.
 وپي اػبػٌبهِ آخشيي سٍصًبهِ سػوي ثشاي افشاد حمَلي.
 وپي جَاص وؼت يب هجَص ؿَساي عبلي اًفَسهبتيه.
 وپي ؿٌبػٌبهِ ٍوبست هلي هذيش تعويشگبُ.
 ػِ لغعِ عىغ پشػٌلي اص هذيش تعويشگبُ.
 عىغ اص هحل تعويشگبُ ؿبهل ًوبي ثيشًٍي ،ػشدس تعويشگبُ (ثب پَؿؾ تبثلَ) ،عىغ اص داخل تعويشگبُ (هحل پزيشؽ  ،هحل تعويش ،
هحل اًجبس لغعبت  ،اًجبس دػتگبّْب ٍ ) ...
 وپي آخشيي هذسن تحصيلي هذيش تعويشگبُ.
 هذسن اؿتشان ػشٍيغ ADSL
 ػبيشً( :بم ثجشيذ) ...................................................
 ػبيشً( :بم ثجشيذ) ...................................................
تعييه محصًالت جهت ارائٍ خذمات پس از فريش:
با تًجٍ بٍ تخصص ي مًضًع فعاليت ي امکاوات مًجًد ایىجاوب ،متقاضی خذمات براي گريٌ محصًالت ریل می باضم:

- 3هحصَالت IT

 - 4هحصَالت هَثبيل ٍ تجلت

 تلَيضيَى CRT

 اًَاع وَلشگبصي

 هبًيتَس) ( LCD , CRT

 تلَيضيَى LED ,LCD

 اًَاع يخچبل /فشيضس

 هَثبيل ٍ تجلت

 پشيٌتش  ،اػىٌش

 - 1هحصَالت صَتي ٍ تصَيشي - 2هحصَالت لَاصم خبًگي

 تلَيضيَى پالػوب
 دػتگبّْبي صَتي DVD,
 ػيٌوبي خبًگي
 دٍسثيي فيلوجشداسي
 دٍسثيي عىبػي ديجيتبل
 دػتگبّْبي صَتي لبثل حول

 هبؿيي لجبػـَئي

 هبؿيي ظشفـَيي
 جبسٍثشلي
 هبوشٍفش

 اجبق گبص

 فبوغ ٍ وپي
ّ بسد ديؼه ٍ ODD
 ديتب پشٍطوتَس
 ػبيش لَاصم جبًجي PC

َّ د
 تصفيِ َّا

 ثشاي ّشيه اص هحصَالت تعييي ؿذُ فَق ،يىي اص اًَاع خذهبت ريل همذٍس اػت:
 خذهبت تعويش ٍ خذهبت ًصت ٍ آهَصؽ.
 فمظ خذهبت تعويش.
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 تعويشات هَثبيل.
CP - 1
L1- 2
L2- 3
 فمظ خذهبت ًصت ٍ آهَصؽ.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هتمبضي  .......................................................تبسيخ تىويل .................................... :هْش ٍ اهضبء

هـخصبت هحل هشوض خذهبت
ًبم هإػؼِ  /ؿشوت  /هشوض خذهبتً ( :بم سػوي ثجت ؿذُ ً /بم ؿٌبختِ ؿذُ):

تبسيخ دسخَاػت:

هـخصبت هذيش هؼئَل هإػؼِ:
ً -1بم ٍ ًبم خبًَادگی:
 -5ضوبرُ ضٌبسٌبهِ:
ٍ -9ضؼیت جسوبًی:

ً -2بم پذر :
 – 6کذهلی :
ً -10ظبم ٍظیفِ:

 -3تبريخ تَلذ:
ٍ - 7ضؼیت تبّل:

 -4هحل تَلذ:
 -8هذرک تحصیلی ٍگزايص هزبَطِ :

آدسع هحل ػىًَت ( هٌضل ؿخصي ):
______________________________________________
 کذ تلفي ضْزستبى ) _______ ( :ضوبرُ هٌشل______________:

کروکي مرکز خدمات:

آدسع هشوضخذهبت:



 استبى  ) __________ ( :ضْزستبى) ___________ ( :
______________________________________________
______________________________________________
کذ پستی ) _______________ ( :کذ تلفي ضْزستبى) _____ ( :
تلفي هزکشخذهبت ____________________________________:
هَببيل__________________ :
فکس________________ :
ضوبرُ سزٍيس پیبم کَتبُ _____________________________ :
آدرس پست الکتزًٍیک ( _______________________ :(e-mail
هـخصبت هإػؼِ  /ؿشوت  /هشوض خذهبت:
هبلکیت هؤسسِ :خصَصی  ضزکت /هَسسِ ثبت ضذُ (ًَع) _____:
سْن هذيز هسئَل در هؤسسِ  :سْن   % 100سْن_____ %
هجَسّب:
ًبم اتحبديِ صٌف:
 پزٍاًِ کسب ضوبرُ پزٍاًِ:
تبريخ اًقضبء:
اهتیبس سخت افشار:
 هجَس ضَراي ػبلی اًفزهبتیک رتبِ:
 سبيز____________
ٍضؼیت هبلکیت هحل:
 هبلکیت ضص داًگ  استیجبري سزقفلی
هَقؼیت رسوی هلک:

پالن داخلي مرکز خدمات:
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 تجبري

 اداري هسکًَی  سبيز .............

جوعيت ؿْش يب هٌغمِ فعبليت ؿوب:
صهيٌِ فعبليت( :چٌذ ػبل ػبثمِ فعبليت هشتجظ داسيذ؟)
___ سبل
 تؼویز دستگبّْبي صَتی
 تؼویز تلَيشيَى  ،پالسوب  ___ LCD,LED ،سبل
___ سبل
 تؼویز دٍربیي فیلوبزداري
___ سبل
 تؼویز سیٌوبي خبًگیDVD،
___ سبل
 تؼویز دٍربیي ػکبسی ديجیتبل
___ سبل
 تؼویز MP3,MP4
___ سبل
 تؼویز هبکزٍفز
___ سبل
 تؼویز هَببيل ٍ تبلت

____ سبل
تؼویز يخچبل /فزيشر
____ سبل
 تؼویزاًَاع کَلزگبسي
 تؼویز هبضیي لببسطَئی ____ سبل
 تؼویز هبضیي ظزفطَيی ___ سبل
___ سبل
 تؼویز جبرٍبزقی
___ سبل
 تؼویز اجبق گبس ٍَّد
 تؼویز دستگبُ تصفیِ َّا ___ سبل









___ سبل
تؼویزهبًیتَر
تؼویزپزيٌتز  ،فبکس ٍ اسکٌز ___ سبل
___ سبل
تؼویز ODD / HDD
___ سبل
تؼویز پزٍصکتَر
تؼویز سبيز لَاسم جبًبی  ___ PCسبل
___ سبل
تؼویز LFD
___ سبل
تؼویز سبيز .............

 ػبيش فعبليتْبي خذهبتي -ؿشح دّيذ
 فؼبلیت تَلیذي – ضزح دّیذ..................................................................................................................................................... :
 فؼبلیتْبي فزٍش -ضزح دّیذ...................................................................................................................................... ............... :
هشوض ؿوب ًوبيٌذگي سػوي چِ ؿشوتْبيي سا داسد؟ لغفبتبسيخ ؿشٍع ّوىبسي سا روشًوبييذ:
 ......................................................................... - 1تبريخ ضزٍع ّوکبري:
 ......................................................................... - 2تبريخ ضزٍع ّوکبري:
 ......................................................................... - 3تبريخ ضزٍع ّوکبري:
هؼبحت ول هشوضخذهبت

(

 هحل پذيزش دستگبّْب يب پیطخَاى
 هحل تؼویز دستگبّْب
 هحل ًگْذاري قطؼبت – اًببر

/
/
/

13
13
13

/
/
/

) هتش هشثع ؿبهل:
(
(
(

 هحل ًگْذاري دستگبّْب بزاي تؼویز
 هحل ًگْذاري دستگبّْبي تؼویز ضذُ
سبيز ____________________

)هتز هزبغ
)هتز هزبغ
)هتز هزبغ

(
(
(

)هتز هزبغ
)هتز هزبغ
)هتز هزبغ

هـخصبت اهىبًبت هَجَد
تجْيضات  ،دػتگبّْبي اًذاصُ گيشي ٍتؼت ٍ تعويش هَجَد دس هشوض:

سديف

ًبم تجْيضات يب دػتگبُ

هذل ًَ /ع

تعذاد

سديف

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

ًبم تجْيضات يب دػتگبُ

اهىبًبت وبهپيَتشي هَجَد دس هشوض:
 تعذاد وبهپيَتش ّبي هَجَد دس هشوض ) __________ ( :عذد.
 آيب اص ًشم افضاس ٍيظُ ثشاي اًجبم فعبليت ػشٍيغ اػتفبدُ هي ًوبييذ؟لغفب لبثليت ّب ٍ ًبم ًشم افضاس تَضيح دّيذ .
 آيب هشوض خذهبت ؿوب ثِ ؿجىِ ايٌتش ًت پشػشعت هتصل اػت؟____
ًَع ٍ هـخصبت استجبط  Leased Line  Wireless ADSL :پٌْبي ببًذ:

هذل ًَ /ع

تعذاد
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 آيب دس هشوض ؿوب اص ؿجىِ داخلي ( )LANاػتفبدُ هيـَد؟ تَضيح دّيذ.
 وبسثشد وبهپيَتشّبي هَجَد دس هشوض خذهبت خَد سا دليمبً ؿشح دّيذ.
-1
-2
هـخصبت وبهپيَتشّبي هَسد اػتفبدُ دس هشوضخذهبت خَد سا دسجذٍل تىويل ًوبييذ
تعذاد وبهپيَتش

ػيتن عبهل

CPU

RAM

HDD

SCANER

DVD ROM

ػيؼتن ؿوبسُ
1
ػيؼتن ؿوبسُ
2
ػيؼتن ؿوبسُ
3
هـخصبت تبثلَ ّبي ًصت ؿذُ ػشدسة هشوض خذهبت سا روش وٌيذ  ( .عجبسات روش ؿذُ سٍي تبثلَ ً /بم ؿشوت ّب ي هشثَعِ )
 ..........................................................................................................................................- 1تبسيخ ًصت:

/

/

13

 ..................................................... .....................................................................................- 2تبسيخ ًصت:

/

/

13

 ..........................................................................................................................................- 3تبسيخ ًصت:

/

/

13

ػبيش اهىبًبت هشوض خذهبت:
 تعذاد خغَط ٍصل تلفي  ________ :آيب داساي هشوض تلفي داخلي ّؼتيذ؟ _____ هـخصبت هشوض تلفي داخلي_________ :
ٍ ػبيل ًمليِ هَجَد دس هشوض:
سديف

ًَع ٍػيلِ

هبلىيت

(ػَاسيٍ/اًت/هَتَسػيىلت)

(ؿخصي/اػتيجبسي/ؿشوت ديگش)..../

وبسثشد

-1
-2
-3

هـخصبت ًيشٍّبي اًؼبًي
هجوَع پشػٌل هشتجظ ثب ػشٍيغ -ؿبغل دس هإػؼِ( :
تعذاد پشػٌل فٌي(هتخصص تعويشات)( :

) ًفش

) ًفش ؿبهل:
تعذاد پشػٌل غيش فٌي (اداسي ٍ ػبيش)( :

) ًفش

PRINTER
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ػَاثك آهَصؿي  /فٌي هذيش فٌي هشوض :
ً -1بم:

ً -2بم خبًَادگي:

 -5چٌذ ػبل ػبثمِ فعبليت هشتجظ داسيذ؟

 -3هذسن تحصيلي ٍگشايؾ :

دٍسُ ّبي آهَصؿي  /فٌي گزساًذُ ؿذُ :
ًبم دٍسُ

سديف

هذت دٍسُ
(ػبعت)

هحل دٍسُ

ثشگضاسي دٍسُ اص عشف چِ ؿشوت /هإػؼِ ثَدُ؟

1
2
3
4
5

هـخصبت پشػٌل اداسي :
سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

تبسيخ تَلذ

هذسن تحصيلي

ػبثمِ فعبليت هشتجظ هتخصص دس تعويش

دٍسُ (ّبي) گزساًذُ ؿذُ ٍ هذسن آى

1
2
3

هـخصبت پشػٌل فٌي:
سديف

1
2
3
4
5
6
7

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

تبسيخ تَلذ

هذسن

ػبثمِ فعبليت

هتخصص دس

دٍسُ (ّبي) فٌي گزساًذُ ؿذُ ٍ هذسن

تحصيلي

هشتجظ

تعويش

آى
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8
( هشاوض ثب تعذاد پشػٌل صيبد ،هي ثبيؼت ليؼت وبهل پشػٌل ٍ ػوت آًْب سا جذاگبًِ اعالم ًوبيٌذ) .

جْت ثشلشاسي استجبعبت اداسي ثب دفتش هشوضي خذهبت ػبهؼًَگ ،ؿبهل اسػبل گضاسؿبت هبّيبًِ /دسخَاػت لغعبت ٍ  ...چِ ؿخصي اص هشوض خَد سا هعشفي
هيٌوبييذ؟
ً -1بم :

ً -2بم خبًَادگي :

ػوت :

ً -2بم :

ً -2بم خبًَادگي :

ػوت :

آيب ثشاي استمبء اهىبًبت هَجَد دس هشوض خذهبت خَد دس آيٌذُ ثشًبهِ اي داسيذ؟ لغفبً ثِ تفصيل ؿشح دّيذ:

