
و سپس از بخش پشتیبانی اعالم نموده تا . در باالی سامانه آپلود فرمایید "بارگذاری فایل"ن را از بخش این فرم را امضا و تصویر آ

 .مراتب بررسی و بازگشایی ماژول صورت پذیرد

 بسمه تعالی

 ه بازگشایی بخش تایید مدارکتعهد نام

 با سالم

 -------در تاریخ   ------به شماره کاربری  سامانه نمایندگی پیامک مسئول  ---------------اینجانب 

شرایط زیر به صورت دقیق در نظر گرفته و بر اساس ضوابط عنوان شده نسبت  متعهد می شود جهت تایید مدارک

 .به تایید مدارک اقدام نمایم

 محل امضا بر اساس امضای قرارداد

 ضوابط

 خود این افراد برای دریافت پنل می توانند با اطالعات شخصی از نزدیکان. سال قادر به دریافت پنل نمی باشند 81فراد زیر ا -

 .شخص را آپلود  نمایند آنثبت نام و مدارک مربوط به 

خانوادگی، شماره شناسنامه، نام، نام  )مطابقت داشتن اطالعات تصویر شناسنامه و کارت ملی با مشخصات ثبت شده در پنل  -

 .شده می بایست متعلق به یک شخص باشد درجقابل ذکر است که تمامی مشخصات (  کدملی

الزم به ذکر است که تصاویر مدارک دیگر  .بوده و الزامی می باشد هاقوانین اپراتور ءآپلود تصویر شناسنامه و کارت ملی جز -

 .نمی باشد تأیید مورد... مانند پاسپور و کارت پایان خدمت و 

 .تصویر فرد قابل تشخیص باشند خوانا و ،بودهتصاویر آپلود شده مدارک می بایست از کیفیت و وضوح مناسبی برخوردار  -

رقم  81کدپستی می بایست  ،باشدآدرس درج شده می بایست  دقیق بوده و شامل استان، شهر، محله، خیابان، کوچه و پالک  -

های کوچک با اعالم آدرس دقیق  و در مناطقی مانند روستاها و شهرستان استشهرها الزامی  درج پالک در کالن .درج گردد

تکرار  چند بار یک رقمکه ارقام کدپستی رند و  در صورتی ) .یید نمودأمی توان آدرس را بدون ذکر پالک نیز ت ،و مشخص

سایر مدارک  ،اری فایلذدر قسمت بارگ یید کدپستیأجهت ت ثابت می بایست تصویر پشت کارت ملی یا قبض تلفن شود،

 ( .آپلود گردد

همراه در این فیلد  لفنالزامی می باشد و شماره ت با پیش شماره شهرثابت  در فیلد مربوط به شماره تماس، درج شماره تماس -

 .یید نمی باشدأت مورد

 .ایرانی باشند شناسایی کارت ملی و شناسنامهدارای مدارک که  اتباع خارجی قادر به دریافت پنل نمی باشند، مگر در صورتی -

ریال جریمه از  801110111سامانه تایید مدارک مسدود و مبلغ  ،در صورت عدم رعایت موارد فوق در صورت مشاهده کارشناسان -

 .سامانه کسر خواهد شد

 

 

 .نمودمضوابط را مطالعه 

 محل امضا بر اساس امضای قرارداد


