
                                                                                                                                                                  

Hooshmand Novin                                           هوشمند نوین 
 

 Novinlntegrated financial software                                                            نرم افزار یکپارچه مالی نوین                                
     

  

 بسمه تعالی

 درخواست تغییر نام و یا واگذاری مالکیت نرم افزار حسابداری هوشمند نوینفرم 
در سیستم های  می باشد م مالک نرم افزارنا را که در واقع ارید نام شرکت ثبت شدهچنانچه در نظر د کاربر گرامی از شما تقاضا میشود  

، از حضورتان تقاضا می شود که به ص یا شرکت دیگری انتقال دهیدو یا اینکه این برنامه را به مالکیت شخ تغییر داده هوشمند نوین

و همچنین باال بردن  اطالعات موجود در سیستم شرکت هوشمند نوین حسابداری با منظور هماهنگ بودن اطالعات مالک اصلی نرم افزار

لطفا مشخصات زیر را تکمیل نموده و سپس  ان ما در هوشمند نوینی نرم افزارتوسط همکارامنیت اطالعات شما و شناسایی مالک اصل

         رمایید.ایمیل ف   job@daycomputer.netویا به آدرس  66594836فکس آن را به شماره 

    علت تغییر نام: 

  : نام و مشخصات قبلی /شرکت یا شخص واگذار شده
 ..........................................:  ملی کد.....................: ........شماره شناسنامه ............................. نام پدر : .نام و نام خانوادگی :.........................

 ....................................:  ....1 ..تلفن............: ......................فعالیت  زمینه نام حسابدار:............................................................نام شرکت:.....

 :........................................................3..................................فکس:.....................................تلفن :.......................................... موبایل: ..2تلفن 

 .................................................................................................آدرس:................................................................................................................

 نمونه امضاء شخص واگذار شده                  ..........................................پست الکترونیکی موجود:........................

 

 : ا شخص خریدارنام و مشخصات جدید/ شرکت ی
 ...................................:... کد اقتصادی.... اریخ ثبت :.................... ت........شماره ثبت :............... ......نام شرکت / موسسه :............................

 ...................سمت رابط : ..................... ..............نام رابط :.............. ............................: ..... زمینه فعالیت:................................نام مدیر عامل

 ...................................... فاکس :.........................................:.....موبایل:..........................................  2تلفن  ................................:......... 1 تلفن

 ..................................................................آدرس:......................................................................................................:............................3تلفن 

 ..........................................................................پست الکترونیکی موجود:........................................................................................................

 نرم افزار مشخصات 
 : ............/............/............. تاریخ درخواست......................................... :........شماره سریال 

 ................................:..................   شماره کارت گارانتی

 لطفا نمونه امضاء و مهر خود را در قسمت مربوطه ثبت نمائید:

 
                    یدارخر نمونه امضاء                                                                            :نمونه مهر        

 با تشکر                               

 شرکت هوشمند نوین       

WWW.DAYCOMPUTER.NET 

 

                        Email: info@daycomputer.net                                                     TEL:  (0098) 21- 54128                                                    (0098) 21 -54128تلفن :  

  FAX: (0098) 21 66594836                                                                                                                                                                       (0098) 21 – 66594836    فکس:   

  ADRESS: No28. moqaddam  Alley –mirzaye shirazi AVE -Tehran-Iran                                  2واحد 28میرزای شیرازی کوچه مقدم پالک آدرس: تهران  خیابان
 

 

 
 

http://www.daycomputer.net/

