
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان

مجري حقوقی لوله کشی گاز کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار 
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دسی ساختمان استان هرمزگان  سازمان نظام مهن
.............................................................. با تقدیم مدارك پیوست تقاضاي صـدور پروانـه اشـتغال    .......... مدیرعامل شرکتاینجانب ...........................................................

ز خانگی و تجاري در استان هرمزگان را دارم لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم معمول گردد.بکار مجري حقوقی لوله کشی گا

:مدیرعاملامضاء

13تاریخ:      /        /          

مهر شرکت:

مشخصات مدیرعامل:

نام خانوادگی: .........................................................................    

نام: .............................................................................................

.................................................................................................................شماره تلفن همراه: ..

: مشخصات شرکت

: ............................................................................................................ نام شرکت

محل ثبت: استان............................... شهر .................................................... 13بت: ................................................  تاریخ ثبت:    /         /       شماره ث

......................................................... موضوع فعالیت شرکت: ............................................

دولتی و وابسته به دولت  تعاونی  مسئولیت محدود سهامی خاص نوع ثبت شرکت: سهامی عام 

................................................ سایر: ...........................................موسسه و نهاد عمومی غیردولتی  

نشانی دفتر مرکزي شرکت (مندرج در روزنامه رسمی کشور): 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................نشانی پست الکترونیکی:.....................کدپستی:                            

.      نمابر: ..................................................................................شماره تلفن: .................................................................................................................

در صورت مثبت بودن: نام استان .............................................................بلیخیرقبالً در استان دیگري فعالیت داشته؟    آیا شرکت 



مدارك موردنیاز:

1ی استان هرمزگان (کاربرگ شماره ارائه درخواست صدور پروانه در سازمان نظام مهندس (

  تکمیل کاربرگ خود اظهاري

ارائه لیست بیمه مدیرعامل

شرکت باشد.  یتمان یا تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان جز فعالیتهاي اصلاساسنامه شرکت که لوله کشی گاز ساخبرابر با اصلتصویر

برابر با اصل آگهی تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور  تصویر

  تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور

هیات مدیره)  نفر از اعضايیک حداقلدسی یا کاردان رشته تاسیسات مکانیکی (مدرك تحصیلی و پروانه اشتغال مهنبرابر با اصلتصویر

 کارت عضویت در سازمان استان یا کانون کاردانهاي فنی ساختمان استان  تصویر برابر با اصل

(مدیر عامل) تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت

(مدیرعامل)  مقررات ملی ساختمان17گواهینامه مبحث برابر با اصل تصویر

 شرکت  مدیرهاعضاي هئیتشناسنامه و کارت ملیبرابر با اصل تمام صفحاتتصویر

  ارائه سوابق کاري شرکت

 اتحادیه لوله و لوازم بهداشتیجواز کسب از تصویر برابر با اصل

 6×4دو قطعه عکس

 از ب وسایل گازسوز از سازمان فنی و حرفه اي (حـداقل دو نفـر  لوله کشی گاز  و نصو حرفه ايگواهینامه مهارت فنی تصویر برابر با اصل

به انضمام قرارداد جوشکاران) شاغالن در شرکتیااعضاي هیات مدیره

 جهت حـق  بانک مسکن به نام نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان14002155928ریال به حساب 2،000،000اصل رسید بانکی به مبلغ

استان هرمزگانساختمانمهندسیعضویت در سازمان نظام 

 جهت صدور مجوز اشتغال معماري و شهرسازي بانک ملی به نام نظام 4001036302009001به حساب 300،000اصل رسید بانکی به مبلغ

بکار


