
تعهد نامه اعضاي هیأت مدیره، شاغالن و مدیرعامل شخص حقوقی
براي دریافت پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی شرکت خدمات آزمایشگاهی

عضــویت............................................... و اینجانب :  ..................  عضــو ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان .................................... با شــماره 
ــماره تماس: ................................. نام پدر :13شماره ملی :................................. صادره از : .......................... متولد :     /     /       با ش

پروانه اشتغال حقوقی به شرکت هاي خدمات فنی آزمایشگاهی از امتیاز پروانه اشتغال / مدرك تحصیلی خود به اسـتناد شـیوه نامه اعطاي  
تفاده می نمایم، متعهد می شوم ................................ اسبه شـماره ........................................در شـرکت ...................................................... با سـمت.......   

در جاي دیگر از آن اسـتفاده ننمایم ، همچنین متعهد می شـوم بطور تمام وقت در اسـتخدام شـرکت باشـم و در صورت اثبات خالف آن ،      
قرارداد سمت وزارت راه و شـهرسـازي مجاز اسـت طبق قوانین و مقررات با اینجانب برخورد نماید . ضمناً اعالم می دارم ترتیبات مربوط به   

مذکور بین اینجانب و شـرکت یاد شده و استفاده از پروانه اشتغال یا مدرك تحصیلی اینجانب در شرکت فوق ، صرفاً بین اینجانب و شرکت  
یاد شـده می باشد و اینجانب باعلم و اطالع از اینکه خروج اینجانب از شرکت فوق مستلزم معرفی فرد جایگزین توسط شرکت به وزارت راه 
و شهرسازي بوده و تا این جایگزینی انجام نشود خروج اینجانب از شرکت میسر و مقدور نخواهد بود، هیچ گونه ادعایی در خصوص خروج از 
سـمت فوق یا خروج امتیاز پروانه اشـتغال خود از شـرکت یاد شـده نسـبت به وزارت راه و شـهرسازي نخواهم داشت و حق هرگونه ادعا و       

وزارت راه و شهرسازي از خودسلب و ساقط نمودم . شکایتی را نسبت به

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء:

13تاریخ :        /       /       

با سمت :بدین وسیله گواهی می شود آقاي / خانم :
شماره ...................................در این شرکت استفاده بطور تمام وقت در استخدام شرکت است و از امتیاز پروانه اشتغال / مدرك تحصیلی وي با 

می شود، در صورت اثبات خالف آن وزارت راه و شهرسازي مجاز است طبق قوانین و مقررات، پرونده این شرکت را به شوراي انتظامی سازمان 
کت را راساً تعلیق یا ابطال نماید. ضمناً اینجانب متعهد می نظام مهندسی ساختمان و سایر مراجع ذیربط ارجاع دهد یا پروانه اشتغال این شر

شوم شخصاً پاسخگوي مفاد قرارداد ایشان با شرکت و استفاده از پروانه اشتغال یا مدرك تحصیلی وي در شرکت و خروج وي از سمت مذکور 
شهرسازي درباره تخلف از نکات فوق ، هیچگونه ادعایی یا خروج امتیاز پروانه اشتغال وي از شرکت باشم. ضمناً در صورت اقدام وزارت راه و 

نسبت به وزارت مذکور نخواهم داشت و حق هر گونه ادعا و شکایتی را نسبت به وزارت مذکور از خود سلب و ساقط نمودم.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

مهر و امضاء شرکت :

13تاریخ :      /      /     

* براي هریک از اعضاي شرکت می باید این تعهد بصورت جداگانه تهیه شده و امضاي متقاضی در دفتر خانه اسناد رسمی گواهی شود . 

محل گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی:

محل گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی:


