




و شهر سازي استان بوشهرراهاداره کل
ساختمانمقررات ملینظام مهندسی و اداره

کشی گازلولهحقوقی اجراي دفاترتعویض پروانه درخواست

صادره از ......................امهنداراي شماره شناس............  متولد سال .....  .................فرزند.............. ......................اینجانب 
.می نمایم ...............................دفتر لوله کشی گازتعویض پروانه تقاضاي........................................و کد ملی ....................... 

........................................................................................................................: ................................دفتر مرکزيآدرس
:............................پست الکترونیک...........................:کد پستی : ........................تلفن همراه : ........................تلفن ثابت

..............: ...........................................................................................................................ایندگیآدرس دفتر نم
:............................پست الکترونیک.........:..................کد پستی : ........................تلفن همراه : ........................تلفن ثابت 

..............: ...........................................................................................................................آدرس دفتر نمایندگی          
:............................پست الکترونیک:...........................کد پستی : ........................تلفن همراه : ........................تلفن ثابت 

:تاریخ:                                                                                    امضاء  و مهر 
)لوله کشی گازدفاتر تعویضجهت مدارك مورد نیاز ( 

)فرم باال(دفاتر لوله کشی گازتعویض مجوز تکمیل فرم درخواست -1

اصل پروانه قبلی شرکت-2

و ذکر نام عامل اجرایی داراي مهارت در دفتر نمایندگیمعرفی نامه نظام مهندسی با قید آدرس دفتر مرکزي و شعبه هاي دیگر شرکت-3

شرکتدر نمایندگی عامل اجراییو مبحث هفدهم جهت مدیر عامل ذراندن اصل و کپی گواهی گ-4

اصل و کپی اساسنامه شرکت -5

کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات-6

کپی اظهارنامه ثبت شرکت-7

ثبت شرکتأسیس کپی آگهی ت-8

ارائه هر گونه سابقه کاري-9

)25فرم شماره ( و شعبات محل دفترتکمیل فرم کروکی -10

)26فرم شماره ( تکمیل تعهد نامه-11

یکی از اعضاي هئیت مدیره یا مدیر عاملمحل دفتر و شعبات بنام قول نامه ، اجاره نامه و یا سند اصل و کپی -12

امه و کارت ملی مدیر عاملناصل و کپی شناس-13

)امه در پشت آننبا ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناس( مدیر عاملجدید 6*4عکسیک قطعه-14

ریال100000مبلغ هزینه تهیه کارت،چاپ و پرس به -15
.روند صدور پروانه را تسریع می نمایدانضمام عکس هاي دفتر مرکزي و نمایندگی دیگر شرکت :تذکر * 

.گرددازمان بازدید، سپس پروانه صادر می سو شعبات دیگر توسط کمیته نظارت ر مرکزيمکان دفتابتدا :تذکر** 
به متقاضی تحویل داده ) 2پیوست (، طبق مشخصات مصوب بر اساس مبحث دوم تصویر تابلو دفترارائهپس از صدور، اصل پروانه در صورت : تذکر ***

.می شود
.و شهرسازي مراجعه نماییدراهکل اداره شنبه هر هفته به واحد نظام مهندسی جهت تحویل مدارك فقط در روزهاي شنبه الی دو

27فرم شماره    
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