F-IT-26/01

فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی

شماره فرم-----:

اشخاص حقوقی/حقیقی

OP:

Year:

RA:

تاریخ تکمیل:

)1مشخصات مبالغ واریزی

الصاق عکس

شماره و تاریخ فیش واریزی به حساب خزانه داری کل :

ضروری است

شماره و تاریخ فیش واریزی به حساب دفتر ثبت نام:

)2مشخصات فردی
نام:
نام خانوادگی:
نام خانوادگی قبلی:

Name:
Family Name:

Email:
کد ملی:

National Code:

جنسیت  :زن

 مرد

دین:

تاریخ تولد:

مذهب:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

وضعیت نظام وظیفه  :پایان خدمت

تابعیت:
نوع شناسنامه  :اصلی

 المثنی

شماره گذرنامه:
محل سکونت:

وضعیت تاهل:

سریال:

 معاف

محل تولد:

 مشمول
محل صدور:

شماره گواهی نامه:

شهر:

استان:

نشانی:

کدپستی ده رقمی:

محل تولد(کشور/استان/شهر):

تلفن همراه :1

تلفن همراه :2

تلفن ثابت (کد):

نمابر(کد):

مشخصات شماره حساب:

 مجرد

 متاهل

نام شعبه:

نام بانک:

نوع حساب(*):

شماره شبا:

کد شعبه:
شماره حساب:

(*) اطالعات حساب بانکی در راستای اتصال سامانه های پس از معامالت به گواهی الکترونیک می باشد.

وضعیت تحصیلی
رشته تحصیلی

مدرك تحصیلی

تاریخ خاتمه

محل تحصیل

دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

سوابق شغلی
نام محل کار

تلفن

نوع استخدام

سمت

(فعلی)
(قبلی)

1

شروع

خاتمه

شماره بیمه

نوع بیمه

F-IT-26/01

فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی
اشخاص حقوقی/حقیقی

شماره فرم-----:

RA:

OP:

Year:

تاریخ تکمیل:

)3تائید صحت مندرجات فرم (فرد متقاضی)
اینجانب ........................................با آگاهی کامل از مندرجات سند"توافق نامه سطح ارائه خدمات مرکز میانی
دولتی بازار سرمایه" و پذیرش آن و اسناد" سیاست های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور
" و " دستتورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز میانی دولتی بازار سترمایه" قابل دستتر

در آدر

محل امضای صاحب گواهی الکترونیکی

www.icmgca.irاطالعات فوق را با دقت تکمیل نموده و بدین وسیله درخواست گواهی:
امضای دیجیتال □ احراز هویت □ پست الکترونیکی امن □ مهر سازمانی □ جهت دسترسی به

سامانه/سامانههای :کدال □ ستان □ سنم □ تدان □ کارا □
با سطح اطمینان :سطح □ 1سطح  □ 2سطح  □ 3مینمایم.
)4مشخصات سازمان
نام ثبتی سازمان/شرکت/موسسه:
نام قبلی سازمان/شرکت/موسسه:
Organization/Company/Institude:
)نام ثبتی انگلیسی سازمان/شرکت/موسسه(

Organization/Company/Institude Unit(Level 1):
(اختیاری) (نام واحد سازمانی انگلیسی)

Symbol:

نماد :
شناسه ملی :
کد اقتصادی:
کد پستی:
نوع سمت سازمانی:
 رئیس هیات مدیره

 عضو هیات مدیره

 مدیر عامل

 معاون مالی

 مدیرمالی

 شریک

 تهیه کننده اطالعات

 مدیر فنی

 مدیر ارشد

 کارشنا

 کارشنا

 سایر

مسئول

نوع شخصیت حقوقی:
 سهامی عام

 سهامی خاص

 با مسئولیت محدود

 تضامنی

 مختلط سهامی

 مختلط غیر سهامی

 نسبی

 تعاونی تولید و مصرف

 تعاونی سهامی عام

 سایر

نوع شرکت:
 ناشر

 حسابر

شماره ثبت:

 اصل 44

 نهادمالی
تاریخ ثبت:

 کارکنان بور

سال بهره برداری:

شماره ثبت نزد سازمان:

تاریخ ثبت نزد سازمان:

تاریخ شروع فعالیت:

پایان سال مالی:
Email:

آدر

کارخانه:

استان:

شهر:

آدر

دفتر مرکزی:

نمابر(کد):
استان:

شهر:

نشانی:

تلفن (کد):
آدر

امور سهام:

تلفن (کد):

نمابر(کد):
استان:

شهر:

تعداد پرسنل:

Website:

نشانی:

تلفن (کد):

و شرکت های تابعه

نشانی:

نمابر(کد):

2

F-IT-26/01

فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی
اشخاص حقوقی/حقیقی

شماره فرم-----:

OP:

RA:

Year:

تاریخ تکمیل:

)5تائید صحت مندرجات فرم(سازمان/شرکت/موسسه)
محل امضای مقام مسئول دارای حق امضای

تذکر :محل تائید سازمان/شرکت/موسسه مطابق با اسناد تعهدآور بههمراه مهر

تعهدآور
(مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره)

محل مهر سازمان/شرکت
موسسه

)6تائید مسئول ثبت نام
)1اصل قبض های واریزی
)2تکمیل بودن فرم درخواست

نام و نام خانوادگی کارشنا

 )3تکمیل بودن فرم معرفی نامه و تعهدنامه هیئت مدیره

احراز هویت

و امضاء

)4اصل و کپی هر دو روی کارت ملی صاحب گواهی/وکیل
)5اصل و کپی یکی از مدارك شناسایی عکس دار زیر:
شناسنامه صاحب گواهی /وکیل
گواهینامه صاحب گواهی/وکیل
گذرنامه صاحب گواهی/وکیل
)6کپی روزنامه تاسیس(ممهور به مهر شرکت)
 )7کپی روزنامه آخرین تغییرات (ممهور به مهر شرکت)
)8اصل و کپی وکالت نامه (درصورت مراجعه وکیل)
 )9نوع توکن ----------

)7رسید تحویل گواهی
گواهی الکترونیکی اینجانب با مشخصات زیرتحویل گردید.

3

2

1

Serial Number:

Level:

Token Serial Number:
تاریخ و ساعت صدور گواهی الکترونیکی:

نام ،نام خانوادگی و امضاء صاحب گواهی/وکیل...................................................................................... :

3

