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:توضیحات  

  .دیگرد سیتاس ارتباطات و اطالعاتی فناور حوزه در نقش یفایا  منظور به۴۹۳۱ سال در( خاص یسهام) ماهان معاصر شرویپ رانیمد شرکت

  نی  ال کی   جادیا به اقدام کارها و کسب به یرسان خدمت جهت در بازار در موجود یها یکاست کمبودها ییخودوشناسا رانیمد نیشیپ اتیتجرب به توجه با شرکت

 یواگ ذار  شعب ریمد جذب ازمندین کشور سراسر در شرکت تیفعال افزون روز گسترش یدرپ. است نموده کیالکترون پرداخت  حوزه در دیجد یوکار کسب توسعه

 مارا ها استان یبرخ در فعال کارتخوان یها دستگاه یفن یبانیپشت و کارتخوان دستگاه یمتقاض اطالعات ورود کارمند کمک به که .میباشیم کارتخوان یدستگاهها

 .دهند یاری انیمتقاض به خدمات بهتر چه هر ارائه در

 

 اقدامات اولیه

 
 در بخش همکاری با ما  com.modiranpos.www ورود به سایت  .۴

 در سایت رزومه ثبت .2

 در سایت درخواستپر کردن فرم  .۹

 یمل کارت یرو و پشت آپلود تصویر .۱

 در انتظار تائید کارشناسان و دریافت ایمیل  .5

 

شرایط عمومی   

 

 رانیا یاسالم یجمهور تیتابع .۴

 صالحیذ مراجع قیتصد به بنا یفریک سابقه سو عدم .2

 مربوطه مراکز از ادیاعت عدم یگواه .۹

  اطالعات ورود کارمند استقرار و رندگانیپذ مراجعه و همچنین کاغذ رول و ها دستگاه از یدار نگه جهت(یجاریاست ای یشخص) مستقل دفتر نیتام امکان .۱

 یمدار یمشتر یفیک اصول به یبندیپا .5

 الزم یها اموزش جهت شرکت به بانانیپشت و ابانیبازار سرپرست عنوان به  نفر  کی اعزام و یمعرف ای ندهینما شخص اموزش .6
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ندهینما به شرکت یایمزا و خدمات  
 

 

 الیر ونیلیم 2 یال ۴ مبلغ به دستگاه هری واگذار بابت پورسانتو  ریال ونیلیم اهپنج مبلغ به ثابت حقوق .۴

 ریال جهت تجهیز سرور و شبکه و راه اندازی دفتر ۴11،111،111اعطای تسهیالت تا سقف  .2

 .میباشد شرکت عهده به تیسا در رندگانیپذ اطالعات ثبت جهت کارمند استخدام .۹

        به اقدام متقاضیانی که از سایت شرکت نیهمچنو  ندهینما به پوز دستگاه یواگذر و ابانیبازار مراجعه جهت نظر مورد مشاغل بازار  دادن قرار اریاخت در .۱

 .دنینمایم خدمات و دیخر

 تخفیف های و ها دستگاه یها ی،موجود متیق و محصوالت از اطالع ، مدارک یگذار بار جهت شرکت تیسا به یدسترس جهت ازین مورد زاتیتجه نصب .5

 .باشدیم شرکت عهده به رندگانیپذ به یواگذار جهت ژهیو

 جهت ورود اطالعات و مدارک کاربری پنل 

  و تجهیزات جهت پشتیبانی پذیرندگان سرور نصباعطای تسهیالت برای 

 .باشدیم شرکت عهده به دستگاه ارسال و نیتام .6

 .باشدیم شرکت عهده به بانیپشت و ابیبازار  ورمفیونی ، ،استند تابلو ،نصب بروشور چاپ استان در یمجاز و یطیمح غاتیتبل نهیهز اجراو .7

  بازار در یرقابت یفضا جادیا جهت مناسب شرایط با دستگاه ارائه .8

   دهیگرد اعزام  و یمعرف شانیا طرف از که یشخص ای ندهینما اموزش .۳

 

 



 
 

 

 

 

 

 

دستگاه پوز ویژگی های  

 

 افزار سخت و افزار نرم یگارانت  

 ۴ درجه یبانیپشت  

 

پوز دستگاه رندگانیپذ یبرا جذاب موارد  

 

  دستگاه ثابت رندگانیپذ استفاده جهت نامحدود حجم با نترنتیا .۴

 دستگاه از استفاده حجم به بنا کاغذ رول نیتام .2

 رندهیپذ طرف از ضمانت ارائه صورت درسیار  دستگاه یامان یواگذار .۹

 

ندهینما نیتضم وهیش  
 

 یبانک ضمانتنامه ای معتبر چک 

 (و  کاسب،کارمند) ینضامن توسط اسناد یسینو ظهر ... 

 
 
 
 
 



 
 

تهران یمرکز دفتر در قرارداد عقد جهت ازین مورد مدارک  

 

  یندگینما درخواست فرم لیتکم .۴

 ضامن و یمتقاض نام اجار ای تیمالک سند یکپ اصل .2

 ضامن و یمتقاض یمل کارت یرو و پشت یکپ اصل .۹

 ضامن و یمتقاض صفحات تمام از شناسنامه یکپ .۱

 ضامن و یمتقاض حساب ماهه ۹ نتیپر .5

 یمتقاض و ندهینما یپست کد هیدییتا .6

 شرکت به زیوار /افتیدر مبالغ جهت یمل بانک در حساب افتتاح .7

 یمتقاض دیجد یرنگ۱*۹ عکس قطعه شش .8

 مختلف یایزوا از کار ازدفتر مشخص و واضح عکس چند تعداد و شنیلوک .۳

 

 

 

 حاصل مربوطه کارشناس با  تماس قیطر از را خود استان در یندگینما درخواست دییتا استعالم ، زیوار گونه هر انجام از قبل لطفاگرامی متقاضی 

 دیینما اقدام سپس و نموده

 

 

ساختمان مدیران ،2پالک  ،بلوار بعثت،، جنت آباد مرکزیتهران،بزرگراه همت: دفتر مرکزی   

190 -72932: شماره تماس  

.طبقه سوم مراجعه بفرمائید 017جهت اخذ نمایندگی به واحد   


