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ششکت صٌعتی ایشاًیاى تاّسیژ اسک با ُوکاسی ششکت بْص اّغلْ تشکیَ دس صٌعت عاختواى ّ عایق کاسی دس            

با بِشٍ  ًوایذ ّ  ایشاى عشضَ  في آّسی ُای جذیذ عایق کاسی دًیا سا دس  اکٌْى ایي افتخاس سا داسد کَ  کشْس تشکیَ ُن

عالَ خْد گام  656گیشی اص عایق ُای صْتی ، دشاستی پلی اعتش با ًام ایضّبْص ّ عایق سطْبتی ّ ضذ صلضلَ ّ عوش

.بلٌذی دس صهیٌَ بِیٌَ عاصی هصشف اًشژی دس ایشاى بشداسد  

ّ بَ  کشْس ًقاط دس تواهی فعالیت   داسد دس ساعتای گغتشػٌعتی ایشاًیاى تاّسیژ اسک دس ًظش بش ایي اعاط ششکت ص

ّیژٍ ای سا بشای افشاد ّاجذ ششایظ دس ًظش بگیشد تا   ّ  ششایظ هٌاعب  اًشژی دس ایشاى ،  ّ بِیٌَ  هٌظْس هصشف دسعت

 .هفیذی بشای هیِي عضیضهاى بشداسین دْل ّ قٍْ الِی بتْاًین دس صهیٌَ هشاّسٍ ّ اجشای خذهات عایق کاسی ، گام  َب

:صلی پزیشػ ًوایٌذگی ششکتششایظ ا  

التضام بَ ًظام جوِْسی اعالهی ایشاى – 1  

ًذاشتي عْء عابقَ قضایی ّ کیفشی – 2  

داشتي دذاقل عشهایَ جِت خشیذ اّلیَ هذصْالت ّ تجِیضات ّتبلیغات هْسد ًیاص – 3  

عکًْت دس هذل پزیشػ ًوایٌذگی – 4  

تکویل فشم ُای اعطای ًوایٌذگی – 5  

 

 

 

 

 

 

صنعتی ایرانیان تاوریژ ارک: تعهدات شرکت  

.ایشاى هْاسد ریل سا سعایت کٌذ  ششکت ایشاًیاى تاّسیژ اسک هتعِذ هی شْد دس قبال ًوایٌذٍ خْد دس ُش یک اص شِشُای  

   ـ بشگضاسی کالعِای آهْصشی دس صهیٌَ کاسبشدُا ّ خْاص فیضیکی ّ شیویایی هْاد ، بِیٌَ عاصی هصشف اًشژی         

   هقشسات هلی عاختواى ّ ساُکاسُای اجشائی دس صهیٌَ عایق کاسی 11هبذث 



 بغوَ تعالی

 شرکت صنعتی ایرانیان تاوریژ ارک

 )اخز ًوایٌذگی(

 

32 تبشیض، خیاباى پاعتْس جذیذ سّبشّی عاختواى اًصاس طبقَ دّم پالک :آدسط   

Tel : 041-328 76 329             telfax : 041 – 328 76 329 
www.tavrizh.com     info@tavrizh.com 

        ـ بشگضاسی کالعِای آهْصػ دس صهیٌَ اجشای عایق کاسی ، هِاست ُا ، چگًْگی کاس با هذصْل ّ ًذٍْ اجشا        

  ـ هشاّسٍ دس صهیٌَ خشیذ ّ اجشای کاس        

دسخْاعت ًوایٌذٍ دس ُش صهاى ـ تِیَ ّ فشّػ ایضّبْص با تْجَ بَ ًْع          

     ـ هعشفی هذصْالت جذیذ ّ بَ سّص بَ ًوایٌذٍ        

ـ اعضام ًیشّ بشای آهْصػ دس صْست ًیاص ًوایٌذٍ بشای اجشای پشّژٍ ُای خاص          

   شاًیاى تاّسیژ ـ هعشفی ًوایٌذٍ هزکْس دس ّبغایت سعوی ایشاًیاى تاّسیژ اسک بَ عٌْاى ًوایٌذٍ اًذصاسی ششکت ای        

 دس اعتاى هشبْطَ

 تعهدات نماینده شرکت ایرانیان تاوریژ ارک:

.تاّسیژ اسک هتعِذ هی شْد دس اصای تعِذات ایي ششکت ، هْاسد ریل سا سعایت ّ اجشاء ًوایذ ىًوایٌذٍ ششکت ایشاًیا  

، فٌی ّ اجشائی ، بَ هٌظْس آهْصػ دس  ـ ًوایٌذٍ تعِذ هیٌوایذ تا افشاد ّاجذ ششایظ سا بشای پشّسػ کادس هٌِذعی        

.اختیاس ششکت ایشاًیاى تاّسیژ اسک قشاس دُذ  

 

 

:لیغت هذاسک الصم جِت بشسعی جْاًب ُوکاسی ّ تعییي قشاسداد  

 ـ ًاهَ دس خْاعت ًوایٌذگی

اهکاًات ّ تْاًوٌذی ُا. ـ سصّهَ کاسی شاهل ششح فعالیت   

ت پشّژٍ ُای دس دال بشسعیغـ لی  

ًاهَ ّ آخشیي تغییشات سّصًاهَ سعوی کپی اظِاس  _ 

اجاسٍ ًاهَ/کپی عٌذ هالکیت  _ 

(1شواسٍ )تکویل فشم دسخْاعت ًوایٌذگی _ 

(ششکتِا)کپی آگِی تاعیظ ششکت  _ 

(ششکتِا)کپی آگِی اخشیي تغییشات ششکت ـ  
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 ـ کپی شٌاعٌاهَ ّ کاست هلی هذیش عاهل

 

.ُا سا بَ دفتشاسعال ًواییذ آى.خْاُشوٌذ اعت پظ اصتکویل فشم ّهذاسک دسخْاعت شذٍ)  

 

 

 

 

:تاسیخ  

:فشّشگاٍ/ًام ششکت  

:اخزهجْص/تاسیخ تاعیظ ششکت  

 

:فشّشگاٍ/یت ششکتکهال  

 

(لطفا تْضیخ دُیذ:)هْضْع ّ صهیٌَ فعالیت   

:هذسک تذصیلی  

:عْابق فعالیت قبلی  

* 

* 

* 

* 

(لطفا تْضیخ دُیذ: ) هْقیت هذل فعالیت  
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(تْضیخ دُیذلطفا : ) ًْع تولک هذل فعالیت  

:دسط پغتی کاهلآ  

:کذ پغتی  

:شواسٍ تلفي  

:شواسٍ فکظ  

:دسط پغت الکتشًّیکیآ  

 

:صادب هجوْعَ/ًام ّ ًام خاًْادگی هذیشعاهل تاسیخ ّهذل   

:تْلذ  

:نِعدسصذ:                                                           هذل صذّس:                            شواسٍ شٌاعٌاهَ  

:دسط هذل عکًْتآ  

:تلفي  

.لطفا ًام ّ هذت فعالیت سا دس قغوت صیش تْضیخ دُیذ.چٌاًچَ اص عایش ششکتِای هشابَ ًوایٌذگی فشّػ داسیذ  

* 

* 

چٌاًچَ ًوایٌذگی ُای دیگشی دس صهیٌَ فشّػ عایش کاال ُا داسیذ لطفا با رکش ًام بشًذ ّ ششکت هشبْطَ ّ هذت صهاى 

:ذیفشهای فعالیت دس قغوت ریل رکش  

* 

* 
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