
شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهیکاربرگ درخواست عضویت 

)ي ننویسیددر این قسمت چیز(

:مشخصات شرکت

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

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

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

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

سایرمسئولیت محدود         سهامی خاصسهامی عام:   ثبت شرکتنوع 

: )مندرج در روزنامه رسمی کشور (شرکتمرکزي نشانی دفتر

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

........................................................................@........................................: ............رونیکینشانی پست الکت:کدپستی

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

:درصورت مثبت بودنبلیخیر     عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دیگري بوده است؟قبالًآیا شرکت

......................................................................................................................................................: شماره عضویت.......................................................................................................................: نام استان

:مشخصات مدیر عامل

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

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

.................................................................................................: شماره تلفن همراه.........................................................................................................:شماره پروانه اشتغال به کار مهندسی

:مشخصات نفر دوم از اعضاي هیات مدیره که داراي پروانه اشتغال بکار مهندسی می باشد

............................................................................:...................شماره پروانه اشتغال ...................................................................................................................................:...........نام و نام خانوادگی 

لـذا اینجانـب   ،باشـد الـذکر در کارهـاي مهندسـی موضـوع قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان مـی             اینکه موضـوع فعالیـت شـرکت فـوق        نظر به   

رایـی قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل      آئـین نامـه اج  10از اینکـه طبـق مـاده     بـا اطـالع     شـرکت   بعنوان مدیرعامل آن    .............................................................................

داراي شرایط منـدرج در مـاده مـذکور،مبحث دوم مقـررات ملـی      دبایشرکت می ساختمان،جهت درخواست هرگونه پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی،        

. ان استان هرمزگان را دارمارائه مدارك الزم تقاضاي عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختم، ضمنباشدساختمان و سایر ضوابط مربوطه 

:امضاء مدیر عامل

13/    / : تاریخ

درسازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگانشرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهیمدارك مورد نیاز جهت 

) 1کاربرگ شماره(تکمیل کاربرگ درخواست عضویت اشخاص حقوقی -1

)پشت و روي پروانه اشتغال به کار مهندسی (هیات مدیره تصویر برابر با اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی مدیر عامل و نفر دوم- 2

.)در صورت دارا بودن توضیحات تصویر صفحه مربوطه نیز الزامی است(مدیر عاملشناسنامهصفحه اول برابر با اصلتصویر-3

)پشت و روي کارت ملی (مدیر عاملتصویر برابر با اصل کارت ملی-4

حات اساسنامه شرکت کلیه صفتصویر برابر با اصل-5

آگهی تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشورتصویر برابر با اصل -6

آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشوربرابر با اصل تصویر -7

تاییدیه امور مالی سازمان مبنی بر پرداخت حق عضویت سالیانه-8

.عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان انجام می پذیردبرابر با اصل کردن کلیه مدارك توسط واحد 

:لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید 

.شوددبیرخانه لطفاً ثبت -1

واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال بکار جهت اقدام الزم-2

:شماره و تاریخ ثبت 

نظام  مهندسی ساختمان سازمان

استان هرمزگان

.
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