


















 راُ ٍ شْرسازی استاى تَشْر ادارُ کل 

 ( عراح ٍ ًاظر11 هادُ 4هذارک هَرد ًیاز جْت طذٍر پرٍاًِ حقَقی تثظرُ  ) 

: شرایط احراز صالحیت  (الف

 

. شخض حقَقی عضَ سازهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى تاشذ- 1

 ّیأت هذیرُ یا هذیراى شخض حقَقی دارای پرٍاًِ اشتغال تکار هٌْذسی در رشتِ ّای دٍ ًفر از اعضایحذاقل - 2

. اطلی ساختواى ٍ شاغل توام ٍقت در دفتر هشاٍر تاشذ

پرٍاًِ اشتغال حقَقی تٌام هٌْذسیي هشاٍر تا هذیریت هذیر عاهلی کِ حذاقل دارای پرٍاًِ اشتغال تِ کار هٌْذسی در -3

. یکی از رشتِ ّای اطلی یا هرتثظ یا هذیریت هَضَع ایي قاًَى تاشذ

 در سازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی کشَر 74هذیراى عاهل شرکتْای هٌْذسیي هشاٍر کِ قثل از اسفٌذ هاُ سال : تثظرُ

.  ًوی تاشٌذ3تشخیض طالحیت شذُ اًذ هشوَل تٌذ 

 

: مدارک  مورد نیاز  جهت صدور پروانه حقوقی  (الف

تقاضای کتثی تَسظ شخض هجاز  رکر شذُ در اساسٌاهِ  ّوراُ تا هْر شرکت - 1

گَاّی تأییذ طالحیت در رشتِ یا رشتِ ّای هَرد درخَاست از سازهاى هذیریت - 2

اطل ٍ کپی اساسٌاهِ -3

. گَاّی عضَیت هعتثر هثٌی تر ایٌکِ شخض حقَقی عضَ سازهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى تَشْر تاشذ- 4

اطل ٍ تظَیر پرٍاًِ اشتغال تِ کار هعتثر ٍ تظَیر شٌاساهِ کلیِ اعضای ّیأت هذیرُ ٍ هذیر عاهل ٍ کلیِ شاغالى - 5

هَرد ًظر اعن از توام ٍقت ٍ پارُ ٍقت 

تکویل فرم خَد اظْاری ترای ّر یک از اعضای ّیأت هذیرُ ، هذیر عاهل ٍ کلیِ شاغالى در شرکت ٍ تظَرت -6

 (تا تاییذ گَاّی اهضاء در دفاتر اسٌاد رسوی  )جذاگاًِ تا درج ٍضعیت توام ٍقت ٍ پارُ ٍقت تَدى آًْا 

  خساًِ داری کل تاًک هرکسی تٌام 4001036302009001 ریال تحساب شوارُ  000/300اطل ٍ تظَیر رسیذ پرداخت هثلغ - 7

     (قاتل پرداخت در کلیِ شعة تاًک هلی ایراى) ترای ّر رشتِ  تورکس ٍجَُ هرتَط تِ طذٍر پرٍاًِ اشتغال

.  آییي ًاهِ اجرایی قاًَى ًظام هٌْذسی ٍ کٌترل ساختواى16ارائِ ساتقِ کار هَرد تأییذ تر اساس هفاد هادُ -8

 از سازهاى تأهیي اجتواعی ّیأت هذیرُاستعالم سَاتق تیوِ ای اعضاء -9

تظَیر هذرک تحظیلی هعتثر کلیِ اشخاص حقیقی شرکت -10

دفتر هرکسی شرکت تایذ هستقل ٍ در  )ارائِ کارترگ اعالعات هحل اداری شرکت ٍ اهکاًات ٍ تجْیسات هَجَد آى-11

 (استاى تاشذ

اطل ٍ کپی سٌذ هالکیت یا اجارُ ًاهِ هحل شرکت تِ ًام یکی از اعضای ّیأت هذیرُ - 12

تکویل فرم ّای هرتَعِ  - 13

 (.پشت ًَیسی شذُ تاشذ ).  تاشذ4*6دٍ قغعِ عکس هذیر عاهل ترجیحاً -14

 

 40فرم شوارُ    
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