فرم شماره 57

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

درخواست تغييرات مجوز پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)
اینجانب  ...........................مدیر عامل شرکت  ......................متقاضی تغييرات در مجوز شرکت به شماره ..............
می باشم.
موضوع درخواست ....................................................................................................................................................:
آدرس محل شرکت قبلی...........................................................................................................................................:
کد پستی .................................................................................................................................................................. :
آدرس محل شرکت فعلی .........................................................................................................................................:
کد پستی ................................................................................................................................................................. :
تلفن دفتر.................................... :تلفن همراه .................................... :

امضاء و مهر مدیر عامل شرکت :
( مدارک مورد نياز)
 -1تکميل فرم درخواست (فرم باال)

تاریخ:



 -2گواهی تمدید عضویت و استعالم محکوميت شورای انتظامی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
 -3اصل مجوز قبلی شرکت آزمایشگاه
 -4کپی آخرین آگهی تغييرات شرکت







 -5استعالم بيمه شاغلين تمام وقت شرکت



 -6ارائه گواهينامه کاليبراسيون تجهيزات از مراجع ذیصالح با ذکر تاریخ اعتبار
 -7کپی آخرین پروانه اعضا هيأت مدیره که دارای تمدید می باشد.





 -8یک قطعه عکس  6* 4جدید مدیر عامل شرکت (با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه در پشت آن)
 -9تمدید خود اظهاری محل دفتر (اجاره نامه یا سند ملکيت بنام مدیر عامل) ( فرم شماره )48





 -11رسيد پرداخت مبلغ  311/111ریال بحساب شماره  4111136312119111خزانه داری کل بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه مربوط به صدور پروانه
اشتغال (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملی ایران) 
 -11ارائه تصویر تابلو شرکت( ،پيوست)4



*تذکر :مطابق ماده  22قانون نظام مهندسی ،در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط الزم ،ظرف مدت  1ماه صدور پروانه انجام
خواهد گردید.

جهت تحویل مدارک فقط در روزهای شنبه الی دوشنبه هر هفته به واحد نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایيد.

فرم شماره

48

فرم خود اظهاری اطالعات شرکتهای حقوقی
نام شرکت:

آدرس دفتر شرکت و شماره تلفن :
آدرس سایر نمایندگی های شرکت و شماره تلفن :
کروکی دفترمرکزی:

شعبه دو:

شعبه یک :

تجهيزات و امکانات شرکت:
تعداد دستگاههای رایانه:

تعداد ماشين چاپ نقشه :

تعداد تلفن مجزا:

نرم افزار های تخصصی

تعداد ميز نقشه کشی :

تعداد تلکس:

سخت افزارهای رایانه ای:

تعداد وسایل نقليه:

تعداد فکس :

تعداد کارکنان فنی شرکت:

تعداد پرسنل خدمات :

تعداد منشی:

ملزومات اداری متناسب با کارکنان:

ساعات کار دفتر شرکت :

صبح از ...............تا................

عصر از  ...........تا ..................

اینجانب  ............................صحت مندرجات این فرم را تایيد نموده و چنانچه اطالعات خالف واقعيت درج شده باشد،
مسئوليت آن را می پذیرم .

امضاء :مدیر عامل شرکت
 -1مستقل بودن وضعيت فيزیکی دفتر الزامی است.
-2دفتر باید به نام یکی از اعضاء فنی باشد و در صورت اجاره و یا رهن باید اجاره نامه رسمی ارائه گردد.
-3در صورت تغيير مکان شرکت ،فوراً باطالع اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی رسانده شود.

نظریه کميته کنترل شرکتهای حقوقی :
مورد تأیيد است

مورد تأیيد نيست

امضاء مسئول کميته

