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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 
با تقدیم مدارك پیوست تقاضاي صدور پروانه ..............................................................................................مدیرعامل شرکت ................................................ ............اینجانب

.استان هرمزگان را دارم لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم معمول گردددرآب و فاضالباشتغال بکار مجري حقوقی لوله کشی 

:مدیرعاملامضاء

: مهر شرکت

13:      /        /          تاریخ

:مشخصات مدیرعامل

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

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

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

: مشخصات شرکت

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

.................................................... شهر ............................... استان: محل ثبت13:    /         /       تاریخ ثبت................................  : ................شماره ثبت

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

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

............................ : ...............................................................سایرموسسه و نهاد عمومی غیردولتی  

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

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

...................................................................:............................................................................نشانی پست الکترونیکی:                             یکدپست

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

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



:مدارك موردنیاز

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

 اساسنامه شرکت تصویر برابر با اصل

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

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

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شناسنامه و کارت ملیبرابر با اصلتصویر

آخرین مدرك تحصیلی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برابر با اصلتصویر

 یا پروانه مرتبط با موضوع جواز کسبتصویر برابر با اصل

     شـرکت بایـد داراي   حداقل یکی از اعضاي هیـات مـدیره یـا شـاغالن در         (اعضاي شرکت    فنی و حرفه اي   مهارت  پروانه  تصویر برابر با اصل

) پروانه فنی و حرفه اي باشند

 2کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ تعهدنامه مجریان (

 3×4دو قطعه عکس

 مدیرعامل(مقررات ملی ساختمان 16گواهینامه مبحث تصویر برابر با اصل (

گواهینامه دوره آموزشی تکمیلی ویژه مجریان تصویر برابر با اصل

در صورت دارا بودن(ر با اصل پروانه اشتغال بکار مهندسی یا کاردانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ارائه تصویر براب(

  بـه حـساب شـماره      ...................................... ...............................................به مبلغ   .................................................................................... فیش بانکی به شماره     اصل

بابت هزینه کارشناسی بررسی سـوابق متقاضـی و صـدور           ................................................................... عهده  ................................................................................. 

وز فعالیتمج

سازمان نظام مهندسـی سـاختمان   کنترل و بازرسی تاسیسات برابر با اصل کردن کلیه مدارك به استثناي مدرك تحصیلی توسط واحد    
.                پذیردهرمزگان انجام می


