
                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

   

تمان سازمان نظام مهندسي ساخ

 استان هرمزگان

    خدمات فني آزمایشگاهي شركتهایدرخواست صدور پروانه اشتغال بکار  كاربرگ

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان 

....برا گگراهي تامرل از ول واحد فني شررت  / موسسر. ....................................................................................................ئ..............................................مدیر عامل / مساینجانب ...............................

ترل تورور  1386قرانون بودجر. 6تبصره 9بند )د 4-7 گئین نام. اجرائي گن و همچنین ردیف 10و4و مواد قانون نظام مهندسي و تنترل ساختمان 4و2و1ماده مفاد 

ان. اشرتاال بر. ترار بمنظور دستیابي ب. تیفی  استاندارد خدمات مهندسي ساختمان و بهبود ارائ. خدمات فني گزمایوگاهي دستورالعمل اصالحی. توخیص و صدور پرو

،با تقدیم مدارک پیوس  تقاضای بازدید از محل دفترشرت /موسس. را دارم و با اذعان ب. اینک. برای نخستین بار اسر   11/09/1391 تاریخ 91/400/55745شماره 

ت فنري کار شررت  خردمادرخواس  صدور پروان. اشتاال بکار شرت  خدمات فني گزمایوگاهي نموده و پیش از این از استان هرمزگان یا سایر استانها پروان. اشتاال ب

یدگي بر. شرورای گزمایوگاهي دریاف  نکرده ام و با گگاهي از این امر ت. مرجع صادر تننده پروان. مجاز اس  در صورت مواهده خالف واقرع ،مراترب را جهر  رسر

واهورمند اسر  دسرتور فرماییرد انتظامي استان هرمزگان ارجاع دهد تقاضای صدور پروان. اشتاال ب. تار شخص حقوقي خدمات فني گزمایوگاهي مي نمرایم. لر ا خ

 اقدامات الزم معمول گردد.

 :ول واحد فني ئمدیر عامل / مس امضاء                                                                        

 13         تاریخ:        /          /                                                                        

 شركتهای خدمات فني آزمایشگاهي مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال بکار 

 ی  شرت  خدمات فني گزمایوگاهي تکمیل تاربرگ درخواس  عضو -1

 ( 2)تاربرگ شماره  شرت  خدمات فني گزمایوگاهي تکمیل تاربرگ درخواس  صدور پروان. اشتاال بکار -2

 ( 3) تاربرگ شماره ی مدیر عامل فرم خوداظهار تکمیل -3

 (4تکمیل تاربرگ تعهدنام. محضری اعضای هیات مدیره ،شاغالن و مدیر عامل خدمات فني گزمایوگاهي )تاربرگ شماره-4

 (5تکمیل تاربرگ جدول اعضای هیات مدیره امتیاز گور شرت  بطور خوانا و بدون قلم خوردگي )تاربرگ شماره -5

 (6گور شرت  )تاربرگ شماره  تکمیل تاربرگ امتیاز -6

ت. اقدام ب. تاسیسس واحدهای  تصویر برابر با اصل تلی. صفحات اساسنام. شرت  یا توکیالت سازماني مصوب شرت  دولتي و وابست. ب. دول  ،موسس. و نهاد عمومي غیر دولتي

 صالحی  دار مربوط.  سازماني فني خاص نموده اس . با ارسال مستندات تصویب در مرجع

 تصویر برابر با اصل گگهي تاسیس شرت  مندرج در روزنام. رسمي توور  -7

 تصویر برابر با اصل گگهي تاییرات شرت  مندرج در روزنام. رسمي توور  -8

 زامي اس .()در صورت دارا بودن توضیحات تصویر صفح. مربوط. نیز ال  مدیر عامل تصویر برابر با اصل صفح. اول شناسنام. -9

 )پو  و روی تارت ملي (مدیر عامل تصویر برابر با اصل تارت ملي  -10

 وق  تصویر پو  و روی  پروان. اشتاال ب. تار معتبر مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و تلی. شاغالن مورد نظر اعم از تمام وق  و پاره -11

زمین. روشن .) پو  نویسي شده ، بدون عینک ، تاله و تراوات و برای خانمها با مقنع. ( ت. از تاریخ گرفتن عکس بیش از رنگي مدیر عامل / مسئول واحد فني با  6*4دو قطع. عکس -12

  ماه نگ شت. باشد. 6

 تایییدی. امور مالي سازمان مبني بر پرداخ  حق عضوی  سالیان. -13

 " )تصویر فیش پرداختی ضمیمه گردد.(https://patmak.mrud.ir" گدرس پرداخ  هزین. صدور پروان. از طریق سامان. پرداخ  الکترونیکي ب. -14

 سند مالکی  یا اجاره نام. محل شرت  / موسس. ب. نام یکي از اعضای هیات مدیره شرت  / موسس. تصویر برابر با اصل -15

 دیره شرت .پرین  سابق. بیم. مدیر عامل و اعضای هیات م -16

 د.عقد قرارداد همکاری با اعضای شاغل در شرت  با تاریخ موخص بمنظور استفاده از سهمی. تهی. و ب. امضای مدیر عامل و عضو شاغل رسیده باش -17

 وضیحات :ت

اال اشخاص حقیقي شاغل در شخص حقوقي نسب  ب. تمدیدو یا مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروان. اشت 9-3با توج. ب. بند  -1

 روز ب. پایان مدت اعتبار پروان. باشد. 10ارتقای پای. پروان. اشخاص حقیقي اقدام نمایند. وصول درخواس  این موارد ب. سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان ، نباید تمتر از 

  .پ یرد انجام  . اسناد رسمي دفترخانبرابر با اصل تردن تلی. مدارک توسط  -2

 

 لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید:

 .دبیرخان. لطفاً ثب  شود -1

 واحد عضوی  و صدور پروان. اشتاال بکار جه  اقدام الزم 

 شماره و تاریخ ثب :
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https://patmak.mrud.ir/

