فرم در خَاست خدهات تلفي ّوراُ اعتباری
وذ هذسن (FO-321-22/00) :

شرکت ارتباطات سیار ایران

شماره :
صفحه  1از 2

تاریخ :
پیوست :

(سهامی عام)

(
ایه قسمت توسط مشترک تکمیل گردد (.در صورت درخواست قطع مفقودی و وصل MMSپشت فرم تکمیل شود).

خَاّشوٌذ است ًسبت بِ دسخَاست خذهت یب خذهبت ریل هشبَط بِ تلفي ّوشاُ ایٌجبًب  ............................................بِ شوبسُ 091......................................
الذام ًوبییذ.

درخَاست سرٍیس ٍیژُ
لغغ



ٍطل

هع

لغغ
…………….

(حذاکثر تب  55کبراکتر)



شوبسُ سین وبست لذین:





ایٌتشًت ()GPRS
پیبم چٌذ سسبًِ ای()MMS
ٍطل

درخَاست خدهات سین کارت
تؼَیض سین وبست سَختِ  :
تؼَیض سین وبست هفمَدی :

درخَاست تغییر یا اصالح آدرس
دسخَاست تغییش آدسس  :
دسخَاست اطالح آدسس :
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

شوبسُ سین وبست جذیذ:



.............................................................................

وذ پستی دُ سلوی:

تمبضبی هشتشن  :لغغ ٍطل
پس اصدسیبفت خذهت ًسبت بِ دسیبفت سسیذ اًجبم خذهت الذام ًوبئیذ.

 

و .....

زهاى هراجعِ

:

اهضاء هشترک یا ٍکیل قاًًَی :
تاریخ :

ایه قسمت توسط واحد اجرایی خدمات مشترکیه تکمیل گردد.

َّیت هشتشن ٍ /ویل لبًًَی ............................................بشابش وبست هلی شٌبسٌبهِ  گَاّیٌبههِ ساًٌهذگی  پبسهوَست 
 ......................................................احشاص گشدیذ.

بهِ شهوبسُ سهشیب

کارشٌاس هحترم  :لطفا بِ ًکات ذیل تَجِ فرهایید
 اسائِ سشٍیس پیبم چٌذ سسبًِ ای بِ استفبدُ وٌٌذُ همذٍس ًوی ببشذ. ٍطل تمبضبی هشتشن بشای استفبدُ وٌٌذُ فمظ دس طَست تغییش ًبم آى اهىبى پزیش است. اهىبى لغغ تمبضبی هشتشن فمظ دس اداسات هشتشویي ٍ بب ششایظ خبص اهىبى پزیش است. جْت دسیبفت خذهت سین وبست هی ببیست اص شبسطوبفی بشخَسداس ببشذ. جْت دسیبفت سٌذ الوثٌی ( الشاسًبهِ ) بِ هشاوض تلفي ثببت هشاجؼِ شَد.مهر وامضاء واحد اجرایی

تهران  ،ميدان ونك  ،خيابان ونك  ،ضلع شرقي تقاطع بزرگراه كردستان  ،برج همراه  .كد پستي 5995919915 :
Hamrah Tower – Kordetan High Way Cross : Vanak St.Tehran – Iran . Post Code: 1551591991

شماره :

شرکت ارتباطات سیار ایران

فرم در خَاست خدهات تلفي ّوراُ اعتباری
وذ هذسن (FO-321-22/00) :

تاریخ :

صفحه  2از 2

پیوست :

تعْد ًاهِ سرٍیس چٌد رساًِ ای ()MMS
ایٌجبًب  ..................................هشتشن تلفي ّوشاُ  091.......................................هتمبضی سشٍیس پیبم چٌذ سسبًِ ای ضوي تبییذ ٍ لبَ هشاتب
روش شذُ تؼْذ هی ًوبین ولیِ همشسات جبسی ششوت استببعبت سیبس ایشاى ٍ هسئَلیت ّبی لبًًَی سَء استفبدُ اص سشٍیس هزوَس سا شخظبّ ػْذُ
داس بَدُ ٍدس طَست ػذم سػبیت ّش یه اص هَاسد صیش ٍ احشاص آى ،دس همببل ششوت استببعبت سیبس ایشاى ٍ هشاجغ ریظالح لبًًَی پبسخگَ بَدُ ٍ
دس هَاسد اطالح یب تغییش همشسات تَسظ هشاجغ ریظالح ،هتؼْذ بِ سػبیت همشسات جذیذ ًیض خَاّن بَد.
)1دسج طحیح ٍ وبهل هشخظبت دلیك فشدی (هغببك هٌذسجبت وبست هلی ٍشٌبسٌبهِ) ٍ ًشبًی وبهل دس فشم دسخَاست.
)2اػالم ّش گًَِ تغییش آدسس بِ ششوت استببعبت سیبس ایشاى ظشف هذت دُ سٍص اص تبسیخ تغییش ًشبًی.
)3اػالم بِ هَلغ هشاتب سشلت ٍ یب هفمَد گشدیذى تلفي ّوشاُ بِ هشاجغ ٍ هببدی ریشبظ(دس طَست ػذم الذام لبًًَی بوَلغ،شخظبّ هسئَ ٍ
پبسخگَ خَاّن بَد).
)4ػذم استفبدُ اص سشٍیس هزوَس بِ هٌظَس تبلیغبت اًبَُ تجبسی ،سیبسی ،فشٌّگی ٍ اجتوبػی.
)5ػذم اسسب پیبم ّبی چٌذ سسبًِ ای بِ ششح ریل:
 -1-5پیبههبیی که حبوی اطالعبت طجقه ثنذی شذه ثوده یب هوجت خذشه دار شذن اهنیت هلی هی گردنذ.
 -2-5پیبههبیی که حبوی اطالعبت هرثوط ثه حرین خصوصی اشخبص حقیقی و حقوقی هی ثبشنذ.
 -3-5پیبههبی حبوی ویروس ,نرم افسارهبی هخرة ,ثبزی هبی حبوی ویروس ,کرم و هرزنبهه.
 -4-5پیبههبی هستهجن و خالف شئونبت ایرانی – اسالهی.
 -5-5پیبههبی تهذیذ آهیس.
 -6-5پیبههبی تَّیي آهیض ٍ پیبهْبیی وِ هَجب تخشیب شخظیت یب ّته حشهت اشخبص حمیمی یب حمَلی شَد.
اهضب ٍ تبسیخ :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
فرم استفادُ کٌٌدُ تلفي ّوراُ اعتباری

ایٌجبًب  ......................................فشصًذ ......................داسای شوبسُ هلی  .......................................هتَلذ .......................
سبوي  ..........................................................بِ ػٌَاى استفبدُ وٌٌذُ اص تلفي ّوشاُ اػتببسی شوبسُ  .....................................بش اسبس ایي تؼْذ ًبهِ
الشاس هی ًوبین بِ ایٌىِ اهتیبص تلفي ّوشاُ فَق الزوش سا اص هبله لبًًَی آى ابتیبع ًوَدُ ام ٍ هتؼْذ ٍ هستلضم هی گشدم وِ ضوي پشداخت ّضیٌِ
ّبی هشبَعِ ولیِ لَاًیي ٍ همشسات هشبَط بِ تلفي ّوشاُ ًجولِ آئیي ًبهِ تمبضب ٍ اشتشان تلفي ّوشاُ سا سػبیت ًوَدُ ٍ چٌبًچِ بش خالف
تؼْذات خَد ػول ًوبین ششوت استببعبت سیبس ایشاى هخیش است وِ الذام بِ لغغ تلفي ّوشاُ هَطَف ًوبیذ  .ضوٌب بذیٌَسیلِ ضوي پزیشش
ولیِ هسئَلیت ّبی هبلی  ،حمَلی ٍ ویفشی ًبشی اص استفبدُ اص تلفي ّوشاُ فَق الزوش  ،پبسخگَیی بِ توبهی ادػبّبی هغشٍحِ اص سَی ّش
شخض اػن اص حمیمی ٍ حمَلی سا ًیض بش ػْذُ هی گیشم ٍ حك ّش گًَِ اػتشاضی ًسبت بِ تظویوبت ٍ الذام ششوت استببعبت سیبس سا فؼال ٍ دس
آتیِ تحت ّش ػٌَاى اص خَد سلب ٍ سبلظ هی ًوبیذ .
اهضبء ٍ تبسیخ :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
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