
نوع دست بافته

مالک

تولید کننده

کد فرش (ایران گره)

کد فرش (سریال تولیدی)

محل بافت

طراح

بافنده

شیوه بافت

نوع گره

جنس

جنس گره یا پرز

جنس تار

جنس پود زیر/پود رو

نوع طرح

نام نقشه

نام نقشه به التین

رنگ متن یا زمینه

رنگ حاشیه

تعداد رنگ

قواره

عرض به سانتی متر

طول به سانتی متر

ضخامت به سانتی متر

مساحت به متر مربع

مبدا رج (تراکم 6.5-7-10)

سانت

تعداد گره در مبدا رج

خانه شمار در عرض

خانه شمار در طول

زمان آماده سازی و سرویس

بعد از بافت - ماه

تعداد بافنده

برگه شورای مزد

تاریخ شورای مزد

کارشناس - این بخش توسط کارشناس فرش تکمیل می شود

وضعیت کارشناسی

هزینه کارشناسی

تخفیف

هزینه مازاد

هزینه کل

هزینه رفت و آمد

مرجع تایید کننده - این بخش توسط مرجع تایید کننده تکمیل می شود

توضیحات فرش 

شورای مزد

نام ونام خانوادگی

نام مرجع

مدیر/ رئیس

تاریخ پایان بافت

تاریخ شروع بافت

نوع دستبافته را وارد نمایید. مانند: قالی/گلیم/گبه/تابلو فرش

نام و نام خانوادگی مالک فرش را وارد نمایید.

نام تولیدی را وارد نمایید. مانند: شرکت گره تابان

کد فرش در شرکت تولیدی خود را وارد نمایید.

تاریخی که بافت فرش شروع می شود.

تاریخی که بافت فرش به پایان می رسد.

محل بافت محلی که فرش بافته می شود. مانند: قم/زنجان

نام و نام خانوادگی طراح فرش را وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی بافنده فرش را وارد نمایید.

روشی که فرش بافته می شود. مانند: لول/ نیم لول/ تخت

نوع گره بافته شده در فرش: متقارن-ترکی / نامتقارن-فارسی

جنس کلی فرش. مانند: تمام ابریشم/پشم گل ابریشم/تمام...

پشم

جنس گره و یا پرز فرش. مانند: ابریشم/پشم/پشم و ابریشم و...

جنس چله یا تار. مانند: ابریشم/ پنبه/ و...

جنس هر دو پود زیر و پود رو. مانند: پود زیر ابریشم-پود رو...

پنبه/ و

ساختار کلی نقشه. مانند: واگیره/افشان/درختی/ لچک...

ترنج/شکارگاه/محرابی و

نام اختصاصی نقشه. مانند: بته سه رنگ/پنج پر/ درب...

بهشت و

ترجمه انگلیسی نام نقشه را وارد نمایید.

رنگی که در زمینه فرش غالب است: آبی/ سرمه ای/ قرمز الکی/

طالیی

رنگی که در حاشیه فرش غالب است: آبی/ سرمه ای/ قرمز

الکی/ طالیی

تعداد کل رنگ هایی که در فرش به کار رفته است.

قواره فرش را وارد نمایید. مانند: قالیچه/پرده ای/ 3*2/4*3/ و...

عرض فرش به سانتی متر را وارد نمایید.

طول فرش به سانتی متر را وارد نمایید.

ارتفاع گره و یا ضخامت فرش را وارد نمایید.

مساحت کل فرش را وارد نمایید.

واحد رجشمار(مربوط به هر منطقه). مانند: 6.5 سانتی متر/ 7 

سانتی متر/ 10 سانتی متر

تعداد گره در مبدا رج یا همان رجشمار فرش. مانند:

و... 40/50/60/70

تعداد خانه های نقشه در عرض فرش. مانند: 150 خانه/ 605

خانه ...و

تعداد خانه های نقشه در طول فرش. مانند: 150 خانه/ 605

خانه ...و

مدت زمان آماده سازی نقشه و مواد اولیه قبل از بافت و

سرویس فرش بعد از بافت. مانند: 6 ماه

تعداد بافنده هایی که فرش را بافته اند. مانند: 1 نفر/ 2 نفر و...

وزن کلی فرش را وارد نمایید.

این کد توسط ایران گره وارد می شود.

در این بخش میتوانید شرحی از فرش را وارد نمایید. این شرح میتواند در مورد

طرح و رنگ، مواد اولیه، کیفیت و یا هر مورد دیگری مربوط به فرش باشد

اگر فرش دارای برگه شورای مزد می باشد در این بخش مشخص

نموده و کپی آن را به این فرم پیوست نمایید

نام و نام خانوادگی کارشناسی که فرش را کارشناسی میکند.

وضعیت کارشناسی را در اینجا مشخص نمایید.

توضیحات کارشناسی

توضیحاتی که مر بوط به کارشناسی فرش می باشد در این

بخش وارد نمایید

هزینه مربوط به کارشناسی فرش را اینجا وارد نمایید.

هزینه مربوط به رفت و آمد را اینجا وارد نمایید.

در صورتی که کارشناسی این فرش هزینه ای اضافی در برداشته اینجا

وارد نمایید

میزان تخفیفی که برای کارشناسی این فرش در نظر گرفته شده اینجا

وارد نمایید

جمع همه هزینه های کارشناسی را اینجا وارد نمایید.

محل امضا کارشناس و تاریخی که فرش را کارشناسی نموده است.

نام مرجعی که کارشناس را تایید کرده است.

نام و نام خانوادگی مدیر و یا رییس مرجع تایید کننده را وارد نمایید

محل مهر و امضا مدیر و یا رییس مرجع تایید کننده

وزن فرش به کیلوگرم
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تاریخی که فرش در شورای مزد بررسی شده را وارد نمایید

مشخصات فرش - این بخش توسط درخواست کننده تکمیل شود
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محل ایجاد، محل شرکت تولیدی است.  مانند: قم/زنجانمحل ایجاد



عکس

عکس عمودی

عکس مربع

عکس افقی

عکس جزییات پشت فرش

نمایش در گالری

تاریخ شروع نمایش

اولویت نمایش

مدت نمایش

قیمت متر مربع فرش

قیمت فرش

نرخ یورو

قیمت نهایی به یورو نمایش قیمت

درصد تخفیف کاربر ویژه

درصد تخفیف کاربر طالیی

درصد تخفیف کاربر پالتین

وضعیت صدور شناسنامه - این بخش توسط متصدی ایران گره تکمیل شود

کاربر ثبت

توضیحات ثبت

مشخصات درخواست کننده - این بخش توسط درخواست کننده تکمیل شود

نام و نام خانوادگی

تاریخ درخواست

نوع درخواست

یک عکس  کامل و عمودی از فرش و با کیفیت حداقل 1280 * 720 پیکسل با فرمت jpg که برای شناسنامه و گواهی مالکیت ضروری میباشد .

یک عکس  مربع بخشی از فرش و با کیفیت حداقل 500 * 500 پیکسل با فرمت jpg که برای نمایش فرش در سایت ضروری میباشد .

یک عکس  افقی عمودی از فرش و با کیفیت حداقل 1280 * 720 پیکسل با فرمت jpg که برای نمایش فرش در سایت ضروری میباشد .

یک عکس  از جزئیات پشت فرش در قالب خطکش و با کیفیت حداقل 500 * 500 پیکسل با فرمت jpg که برای نمایش فرش در سایت ضروری میباشد .

اولویت نمایش در سایت را مشخص نمایید. مانند 1/ 2/ 3نام گالری ای که فرش در آن نمایش داده خواهد شد را وارد نمایید.

تاریخی که نمایش فرش در گالری شروع می شود.
مدت زمانی که فرش در گالری نمایش داده خواهد شدمانند 3

ماه

نمایش قیمت فرش در گالری را مشخص نمایید.

قیمت هر متر مربع را اینجا وارد نمایید.

قیمت کل فرش را اینجا وارد نمایید.

نرخ یورو زمانی که فرش در سایت نمایش داده می شود.

قیمت نهایی فرش به یورو را وارد نمایید.

درصد تخفیفی که برای کاربران ویژه (مصرف کنندگان نهایی).

در نظر گرفته اید

درصد تخفیفی که برای کاربران طالیی (واسط ها، دکوراتور ها و یا.

امانت گیرنده) در نظر گرفته اید

درصد تخفیفی که برای کاربران پلالتین (گالری داران و.

فروشندگان) در نظر گرفته اید

محل امضا درخواست کننده و تاریخ که درخواست داده شده است

نام کاربری که شناسنامه و گواهی مالکیت درخواست میدهد

تاریخ درخواست شناسنامه و گواهی مالکیت را وارد نمایید

نوع درخواست را مشخص نمایید. در شناسنامه تک

برگی اطالعات مختصری از فرش به همراه تاییدیه

کارشناس و مرجع تایید کننده ذکر شده و گواهی

مالکیت که به صورت تک برگی ارائه می شود. در

شناسنامه جامع عالوه بر اطالعات ذکر شده در

شناسنامه تک برگی، اطالعاتی کامل از جزئیات تولید

که به صورت چند برگی و مجلل ارائه می گردد

نام کاربری که فرش را ثبت مینماید
تاریخی که فرش در سایت

ثبت می شود

شماره شناسنامه درج شده در سایت

را وارد نمایید
سریال شناسنامه درج شده در سایت را وارد

نمایید
تاریخی که شناسنامه صادر و چاپ می شود

توضیحاتی که مربوط به ثبت می باشد را در این بخش وارد

نمایید
محل امضا کاربر ثبت
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امضاتاریخنام و نام خانوادگی

تحویل دهنده

تحویل گیرنده

نام شخصی که شناسنامه را تحویل

میدهد

نام شخصی که شناسنامه را تحویل

میگیرد

توضیحاتی که مربوط به تحویل شناسنامه می باشد را در این

بخش وارد نمایید

توضیحاتی که مربوط به تحویل گیرنده شناسنامه می باشد را

در این بخش وارد نمایید

تاریخی که شناسنامه تحویل

داده می شود

تاریخی که شناسنامه تحویل

گرفته می شود

محل امضا تحویل دهنده

محل امضا تحویل گیرنده

شماره شناسنامه

اطالعات شناسنامه - این قسمت توسط متصدی ایران گره تکمیل شود

تاریخ چاپسریال شناسنامه

نمایش در سایت ایران گره (اختیاری)

شماره تلفن

ایمیل

آدرس

شماره تلفن کاربری که درخواست شناسنامه و گواهی

مالکیت دارد

ایمیل کاربری که درخواست شناسنامه و گواهی مالکیت

دارد

آدرس کاربری که درخواست شناسنامه و گواهی مالکیت

دارد

کد پستی
کد پستی کاربری که درخواست شناسنامه و گواهی

مالکیت دارد
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اینجانب مالک فرش با مشخصات مندرج در این برگه، درخواست صدور شناسنامه و

گواهی مالکیت برای فرش مذکور را دارم و تمامی شرایط، ضوابط و قوانین ایران گره

برای صدور شناسنامه و گواهی مالکیت را میپذیرم و متعهد می شوم کلیه هزینه های

مربوطه را بپردازم و همچنین کلیه مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم احراز مالکیت این

فرش بر عهده اینجانب می باشد و در صورتیکه عدم صحت اطالعات اظهارشده محرز

گردد, شرکت ایران گره راسا مجاز به ابطال شناسنامه میباشد


