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بسمه تعالی
تعهد نامه ارائه خدمات ثبت نام جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد

اینجانب (نام و نام خانوادگی) ................................ :به شماره شناسنامه  /پاسورت ...................... :تاریخ متولد ...................... :محل تولد....................:
شمار ملی/شماره اقامت .....................:شماره پروانه کسب.................... :شاغل در کافی نت ....................... :تلفن ثابت محل فعالیت........................... :
تلفن همراه ......................................:کد پستی محل فعالیت......................................... :استان  ...............................:شهر............................................ :
آدرس........................................................................................................................................................................................................................:

 .1تعهد مینمایم اطالعاتی را که از مراجعین دریافت می نمایم  ،محرمانه تلقی نموده و از نگهداری نزد خود ،انتقال و افشاء آن به
هر ترتیبی خودداری نمایم.
 .2تعهد مینمایم تمام تالش خود را در ح فظ صحت وجامعیت اطالعات ارائه شده توسط مراجعین برای ثبت نام درسامانه ی نوبت
دهی الکترونیکی مبذول بنمایم.
 .3آگاهی کامل دارم که هرگونه فعل و انفعال و اطالعاتی که توسط اینجانب با  IP ADDRESSو MAC ADDRESSاعالمی
درسامانه ثبت می گردد ،سابقه آن در دیتابیس نگهداری خواهد گردید  (.این اطالعات در هر زمانی قابل رسیدگی و پیگیری یا
جریمه و جزای قانونی توسط مراجع ذیربط خواهد بود).
 .4تعهد می نمایم تمامی دستور العمل ها و رویه های جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد که مکتوب گشته و یا در سایت
رسمی نوبت دهی و دوره آموزشی ارائه گردیده را به صورت کامل اجرا نمایم.
 .5تعهد می نمایم تعرفه ها و سایر ضوابط را که توسط مراجع ذیربط تعیین میگردد را رعایت نمایم.
 .6تعهد می نمایم مجوز ارایه خدمات و برگه ی نرخ نامه دریافتی را در محل کار و معرض دید مراجعین نصب نمایم.
 .7تعهد می نمایم از دراختیار قرار دادن کامپیوتر و اطالعات کاربری خود به افراد دیگر خود داری نمایم و مسئولیت هر گونه
اطالعاتی که از کامپیوتر مجازو نام کاربری و کلمه عبور تعیین شده ارسال گردید  ،با اینجانب می باشد .
 .8تعهد می نمایم تمامی مدارک ثبت نامی توسط اینجانب با مهر کافینت به مراجعین ارائه گردد.
 .9تعهد مینمایم از دریافت هرگونه وجه قبل از انجام خدمات خودداری نمایم .
لطفا قبل از امضاء عبارت " مطالب این تعهد نامه را قرائت نمودم و مورد تایید این جانب یمباشد " را به خط خود مرقوم و سپس امضاء
فرمائید .
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