
)مدارك الزم جهت صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی ( شخص حقوقی
روي آن قرار گیرد) 12در زیر و به همین ترتیب تا شماره 1(ابتدا شماره ترتیب چیدمان مدارك

کپی برابر اصل شده اجاره نامه یا سند ملکی به همراه بنچاق-1
خرید تجهیزات و لیست تجهیزاتکپی برابر اصل شده فاکتور رسمی -2
اصل و کپی قبض تلفن ثابت-3
کپی برابر اصل شده اساسنامه، روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت-4
فرم تعهد نامه نامه محضري بصورت جداگانه براي تمام افراد امتیاز آور تهیه شده و امضاي متقاضی در -5

شود در ضمن ارائه یک نسخه از قرار داد بین آن اشخاص با شرکت الزامی است. دفتر خانه اسناد رسمی گواهی
(ممهور کردن برگه ها براي اشخاص حقیقی داراي پروانه اشتغال به کار الزامی می باشد)

نسخه)، مدرك تحصیلی، شناسنامه (تمام صفحات) و کارت 2کپی برابر اصل شده ، پروانه اشتغال به کار  (-6
ر عامل ، اعضاي هیات مدیره و شاغالن شرکت و همچنین کارت پایان خدمتملی مدی

ارائه مدرك عضویت درسازمان نظام مهندسی
ره هاي تخصصی ارائه سوابق حرفه اي شرکت و اعضاء الزامی است ،(در خصوص آزمایشگاه جوش باید دو-7

خود را ارائه دهند)
مدیره امتیاز آور و جدول امتیاز شرکت به صورت تایپی الزامی می دریافت و تکمیل فرمهاي اعضاي هیأت -8

)باشد، ( فرم ها در سایت موجود است
ازمان نظام مهندسی ساختمان استاناصل گواهی عضویت حقوقی شرکت در س-9
ریال به حساب شماره 000/300اصل فیش بانکی عوارض صدور پروانه اشتغال به کار به مبلغ -10

خزانه داري کل قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران4001036302009001
مدیر عامل ( ترجیحاً زمینه سفید )6×4دو قطعه عکس رنگی -11
درخواست صدور پروانه شخص حقوقی در سربرگ شرکت با امضاء مدیرعامل (ثبت در دبیرخانه نظام -12

مهندسی و راه و شهرسازي  )
اصلی ، فرعی و پالك) الزامی تر و آزمایشگاه ، با توضیحات کامل (شامل خیابان هاي ارائه کروکی محل دف-13

است.
از تجهیزات شرکت و اسکن موارد باال به ترتیبCDارائه -14

کس جداگانه در یک کاور ارائه شود.براي هر6و5ردیف هايمدارك * 
تمام آن الزامی است.اصلالزم بذکر است تحویل مدارك توسط مدیر عامل و به همراه داشتن 

برگی) به رنگ قرمز و به ترتیب فوق قرار داده شود.40توضیح: کلیه مدارك می بایست در کلیربوك (یک سانتیمتري،حد اقل 
نند امتیازآور شرکت باشند.افرادي که کارهاي ناتمام (طراحی ، نظارت و اجرا ) دارند ، نمی توا-


