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پیمانکاران تشخیص صالحیت شده–سازندگان مسکن و ساختمان دارك مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال بکار م
) 1(کاربرگ شمارهپیمانکاران تشخیص صالحیت شده–سازندگان مسکن و ساختمان صدور پروانه تکمیل کاربرگ درخواست -1
تصویر برابر با اصل کلیه صفحات اساسنامه شرکت-2
تصویربرابر با اصل آگهی تاسیس شرکت ، مندرج در روزنامه رسمی کشور-3
تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور-4
ي تمام وقت شرکتاعضاپروانه اشتغال به کار معتبرپشت و روي تصویر-5
(در صورت دارا بودن توضیحات تصویر صفحه مربوطه نیز الزامی است.)تمام وقت شرکت داراي پروانه اشتغال مدیر تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه-6
تصویر برابر با اصل کارت ملی مدیر تمام وقت شرکت داراي پروانه اشتغال (پشت و روي کارت ملی )-7
، عضویت حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی به شرکت تخصیص داده می شود)7الی 2ویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ( با ارائه مدارك بندهاي عض-8
به انضمام سابقه )3وقت بودن آنها ( کاربرگ شمارهو درج وضعیت تمام وقت و پاره"براي هر یک بصورت جداگانه "تکمیل فرم خوداظهاري مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره و کلیه شاغالن در شرکت -9

بیمه
داراي اعتبار در پایه ساختمانگواهی تایید صالحیت از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوريتصویر برابر با اصل -10
)4(کاربرگ شمارهخود اظهاري مدیر عامل شرکت تکمیل کاربرگ -11
هیات مدیره شرکتتمام وقت سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت به نام یکی از اعضاياصلتصویر برابر با -12
ماه نگذشته باشد.6رنگی با زمینه روشن .( پشت نویسی شده ، بدون عینک ، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6*4دو قطعه عکس -13
وزارت راه و شهرسازي  درآمد صدور پروانـه   -نزد بانک ملی به نام خزانه امور اقتصادي400103630200900135010000IRریال (به حساب 000/300ی به مبلغ اصل فیش بانک-14

ممهور به مهر بانک و داراي پرفراژ سیستم) 
اعضاي شرکتتاییدیه امور مالی سازمان مبنی بر پرداخت حق عضویت سالیانه -15

)2برگ شماره نانچه در ترکیب شرکت از کاردانهاي فنی ساختمان استفاده گردد تاییدیه عضویت نامبردگان از سازمان نظام کاردانی الزامی می باشد. (کارچ
سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می پذیرد.برابر با اصل کردن کلیه مدارك توسط واحد عضویت و پروانه اشتغال 

سمت چیزي ننویسید:لطفاً در این ق

.دبیرخانه لطفاً ثبت شود-1

واحد عضویت و پروانه اشتغال جهت اقدام الزم -2

شماره و تاریخ ثبت:
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