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 به نام خدا

و معرفی نماینده  است ریپذامکانفقط از جانب مدیر یا مالک مجموعه  و تکمیل فرم درخواستارائه توجه: 
 های آموزشی الزامی است.جهت شرکت در کارگاه

 فرم کنندهلیتکممشخصات فردی  الف(

  :(فارسیخانوادگی )نام   :(فارسی)نام 

  (:شمسیتاریخ تولد )  (:فارسینام پدر )

  شماره ملی:  شماره شناسنامه:

  تلفن تماس:

  :(فارسی) نشانی

 )کارگاه، فروشگاه، مرکز خدماتی( کاربری فعلیمشخصات  ب(

  :ثبتینام کامل 

  :تلفن همراه  :نام و نام خانوادگی مسئول

  :نشانی

  :محل کار نمابر  :محل کار  تلفن

 :(استیجاری-مالک) ملک وضعیت

 مالک: ینام خانوادگ و نام

  :تلفن همراه  نماینده:ی نام خانوادگ و نام

 :(Instagramمثل اجتماعی ) هایشبکه

 نوع فعالیت همیاری فعلی:

 شماره پرونده همیاری فعلی:

 علت تغییر کاربری:
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 همیاریسابقه ( ج

 تاریخ شروع فعالیت تیفعالنام  ردیف
ژئوپارک جهانی تاریخ شروع همیاری 

 یونسکو جزیره قشم

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 (و... محل کار کاربری جدید )کارگاه، فروشگاه، مرکز خدماتیمشخصات  (د

  :(فارسی)ثبتی مجموعه نام کامل 

  :(التین)ثبتی مجموعه نام کامل 

  :مجموعه نشانی

  :مجموعه سیتأسسال   :مجموعه تلفن

  سایت اینترنتی مجموعه:

 های اجتماعی مجموعهشبکه

 :(Instagramمثل )
 

 (:استیجاری-مالکوضعیت ملک )

 ی مالک:نام خانوادگ و نام

  نماینده:ی نام خانوادگ  نماینده: نام

  :تلفن همراه  سمت نماینده:
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 هاگواهینامهاطالعات ( ه

 ؟دیانمودهسازی پیادهخود  مرکزاستانداردهای ذیل را برای  از یککدام -1
  یبرداربهرهپروانه  نشان استاندارد  گواهی استاندارد ملی ایران  پروانه بهداشتی 

 نام ببرید() گریدی هایگواه  

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

 نام ببرید() هاسایر برنامه  

 

 توجه:

 تووانیمرکز معتبر بوده و نم کی یتنها برا ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم یاریهم هیدییتأ 

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

 ژئوپارک جهانی یونسوکو جزیوره قشوممابین مهر و امضاءشده و نشان همیاران اصل گواهی فی 

 شده باشد. باید در محل کار و در معرض دید عموم نصب

 و درمعورض انقوراض  ابیوکم واناتیو شکار ح لیو فس یکان ،و فروش سنگ دیو خر یجمع آور

 .ممنوع است ارانیتوسط هم

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

ژئوپوارک  ارانیودر شبکه هم تیژئوپارک و عضو یاریاز آنها سبب لغو هم یاست و تخط یاریهم

 خواهد شد.

 تاریخ تکمیل پرسشنامه:

 :کنندهلیفرد تکم ینام و نام خانوادگ

 :امضاء


