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 به نام خدا

و معرفی نماینده  است ریپذامکانمالک مجموعه فقط از جانب مدیر یا  یل فرممو تک درخواستارائه توجه: 
 های آموزشی الزامی است.جهت شرکت در کارگاه

 فرم کنندهلیتکم مشخصات فردي الف(

  :(التین)نام   :(فارسی)نام 

  :(التین) نام خانوادگی  :(فارسیخانوادگی )نام 

  (:التیننام پدر )  (:فارسینام پدر )

  شماره ملی:  شماره شناسنامه:

  (:میالديتاریخ تولد )  (:شمسیتاریخ تولد )

  سمت در مجموعه:  تلفن تماس:

  :(فارسی) نشانی

  :یپست الکترونیک

 آشنایی با زبان انگلیسی:میزان 

 موضوع همیاري (ب

 :فعالیت )فارسی( عنوان

 

 :فعالیت )التین( عنوان

 

 :شرح فعالیت
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 (و... )کارگاه، فروشگاه، مرکز خدماتی مجموعه همیارمشخصات  (ج

  :(فارسی) ثبتی مجموعهنام کامل 

  :(التین)ثبتی مجموعه نام کامل 

  :مجموعه نشانی

  :مجموعه سیتأسسال   :مجموعه تلفن

  سایت اینترنتی مجموعه:

 اجتماعی مجموعه هایشبکه

 :(Instagramمثل )
 

 (:استیجاري-مالکوضعیت ملک )

 ی مالک:نام خانوادگ و نام

  نماینده:ی نام خانوادگ  نماینده: نام

  :تلفن همراه  سمت نماینده:

 

 هاگواهینامهاطالعات ( د

 ؟دیانمودهسازی پیادهخود  مرکزاستانداردهای ذیل را برای  از یککدام -1
  یبرداربهرهپروانه  نشان استاندارد  مجوز از اداره اماکن  پروانه بهداشتی 

 نام ببرید() گریدی هایگواه  

 معرفی خدمات و اماکن گردشگری زیر عضویت دارید؟ هایبرنامهاز  کیکدامدر  -2
 تریپ ادوایزر  لونلی پلنت  گوگل مپ  فور اسکور  دانرو  همگردی 

 نام ببرید() هاسایر برنامه  
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 توجه:

  منوو  گواهینامه آنو صدور  ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشماز سوي  همیاري تأییدیهارائه ،

بوه  همیواري تأییدیوه .اسوت ژئوپارک دییتأو درخواستی به انضمام مدارک  فرمبه تکمیل دقیق 

مدت یک سال از تاریخ صدور اعتبار دارد و پس از انجام بازرسی در پایان این دوره قابل تمدیود 

پایش صوورت  ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشماز جانب  تأییدیهاست. در طول مدت داشتن 

 .گیردمی

 تووانیمرکز معتبر بوده و نم کی يتنها برا ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم ياریهم هیدییتأ 

 استفاده کرد. اریمراکز اداره شده توسط همان هم ریسا یاز اعتبار آن در معرف

  قشومژئوپارک جهانی یونسوکو جزیوره و نشان همیاران  امضاءشدهمهر و  مابینفی گواهیاصل 

 .باشد شده نصبو در معرض دید عموم  کارباید در محل 

 و درمعورض انروراض  ابیوکم واناتیو شکار ح لیو فس یکان، و فروش سنگ دیو خر يجمع آور

 .ممنوع است ارانیتوسط هم

 و ضووابط  طیشورا رشیمنزله پذبه ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم ياریارائه درخواست هم

ژئوپوارک  ارانیودر شبکه هم تیژئوپارک و عضو ياریاز آنها سبب لغو هم یاست و تخط ياریهم

 خواهد شد.

  متراضی تمدید موظف است حداکثر ده روز پیش از اتمام اعتبار گواهی و کارت همیواري نسوبت

 به تمدید آن اقدام نماید.

 

 :تاریخ تکمیل پرسشنامه

 :کنندهلیفرد تکمو نام خانوادگی نام 

 :امضاء


