ّذارك الزُ جٜت تعییٔ صالحیت سبً 97شرمتٜبي تبز ٙتبسیس يب فبقذ فعبٍیت

(مَیّ ٚذارك ت٘سط إجْٔ صٖفی برابر بب اصٌ ىردد)
 -1اسائٌٛ ٝاٞی دٚس ٜآٔٛصشی صالحیت ایٕٙی  ٚثٟذاشت٘2-سخ ٝوپی
 -2وپی  ٚاصُ ثشي ثجتی آٌٟی تبسیس  ٚسٚص٘بٔ ٝسسٕی آٌٟی تأسیس –٘ 2سخ ٝوپی
 -3وپی  ٚاصُ وّی ٝآٌٟی ٞبی تغییشات ٔٙذسج دس سيصوامٍ سسٕی ٘ 2 -سخ ٝوپی (تٛضیحبً آخشیٗ آٌٟی دس صٛست ٚجٛد ٔی تٛاٖ ثهٝ
صٛست ثشي ثجتی  ٚسسیذ پستی اسائٌ ٝشدد)
 -4وپی  ٚاصُ صفح ٝا ٚ َٚآخش دفتش سٚص٘بٔ ٚ ٝوُ
 -5وپی  ٚاصُ اسبسٙبٔ ٝششوت(٘1سخ ٝوپی)
 -6وپی  ٚاصُ اجبس٘ ٜبٔ ٝیب لِٙٛبٔ ٝسسٕی و ٝدس دفتش اسٙبد سسٕی یب دفتش ٔؼبٔالت ّٔىی تٙظیٓ شذ ٚ ٜتبسیخ آٖ ٔٙمضی ٘شذ ٜثبشهذ
(تٛضیحبً :دس صٛست اسائ ٝاجبس٘ ٜبٔ ٝفشٔت جذیذ ٔؼبٔالت أالن دارای کذ رهگیری و مهر برجسته اصل و 2نسخه کپی الزامی است)
 -7دس صٛست داشتٗ صالحیت سٛٙات لجُ ٘2 -سخ ٝوپی ٕٞ ٚچٙیٗ سٌٚشفت آخشیٗ صالحیت اخز شذ ٜاص اداس ٜوبس ٘ 2سخ ٝوپی
 -8تمبضبی صالحیت97سٚی سشثشي ششوت – ٘ 2سخ ٝتبیپ شذ( ٜػٛٙاٖ تمبضب :ا٘جٕٗ صٙفی وبسفشٔبیی ٔذیشاٖ ششوت ٞبی خذٔبتی
،نمىنه تقاضا در سایت می باشذ)
(-9تىٕیُ فشْ ٞبی تؼٟذ ٘بٔ ٚ ٝچه ِیست  ٚوشٚوی اص دفتش ششوت دس ٘ 2سخ) ٝ
 -11چهار قطعه عکس اص دفتش ششوت 2 (:لغؼ ٝاص ٕ٘بی تبثّ٘ ٛصت شذ ٜثش سش دس ششوت— 2لغؼ ٝاص ٔحیظ اداسی ششوت و ٝأىب٘هبت
دس آٖ ٔشخص ثبشذ)( 2سشی)
ٌٛ -11اٞی 3سٚصٔ ٜذیشاٖ ششوتٟبی خذٔبتی پشتیجب٘ی  ٚفٙی ٟٔٙذسی ثشای وُ استبٖ فبسس
 -12یه ػذد والسٛس لشٔض سً٘ (د ٚحّم) ٝ
 -13وپی  ٚاصُ شٙبسٙبٔٔ ٝذیش ػبُٔ ٞ ٚیبت ٔذیش ٚ ٜوپی  ٚاصُ وبست ّٔی ٔذیش ػبُٔ  ٚاػضب ٞیئت ٔذیشٜ
 -14وپی  ٚاصُ ٔذاسن تحصیّی ٔذیش ػبُٔ ٞ ٚیبت ٔذیش (ٜتٛضیحبً حذاقٌ ٔذسن تحصیّی جٟت تؼیهیٗ صهالحیت ثهشای ٔهذیشػبُٔ ٚ
اػضب ٞیئت ٔذیش ٜدیپّٓ ٔی ثبشذ )
-15تٟی ٝوّیٔ ٝذاسن فٛق ث ٝصٛست ( pdfاسىٗ شذ ٜسٚی ()cdد ٚسشی)

-

ثؼذ اص تىٕیُ  ٚثشسسی پش٘ٚذٜ

 -16د ٚلغؼ ٝػىس ٔ2*3ذیش ػبُٔ
ٚ -17اسیض ٔجّغ ----سیبَ ث ٝشٕبس ٜحسبة سیجب  1012629642115ببٕل صبدرات  -ثٙههبْ ا٘ههجٕٗ صهٙفی وهبس فشٔهبیی ٔهذیشاٖ
ششوتٟبی خذٔبتی شیشاص (ثشای ششوت ٞبی غیش ػض )ٛثبثت تؼهییٗ صالحیت  ٚستج ٝثٙذی س ٝسهبَ
( -18جٟت ششوتٟبیی و ٝدٚس 18 ٜسبػت ٝلب٘ ٖٛوبس سا ٍ٘زسا٘ذ ٜثبشٙذ)ٚاسیض ٔجّغ  -ريبً ث ٝشٕبس ٜحسهبة  1012629642115ببٕکل
صبدرات  -ثٙبْ ا٘جٕٗ صٙفی وبس فشٔبیی ٔذیشاٖ ششوت ٞبی خذٔبتی ثبثت ٌزسا٘ذٖ ٚصذٚس ٌٛاٞی س ٝسٚص ٜاداس ٜوبس
*ٕنبت ّ* ِٜ
ّ-2شخصبت تببَ٘ ( حذاقٌ  51در 71زّیٖ ٚآبی ٕ٘شتٛ ٚب زرد رٕو( براي استبٓ فبرس) –فَسي –بب ّشخصبت اسِ شرمت – ٕ٘ع شرمت – شْبر ٙثبت)
چٖبٕچّ٘ ٚض٘ع فعبٍیت در تببَ٘ قیذ ش٘د ّی ببيست ب ٚابعبد رمر شذ ٙاضبف ٚش٘د.
ْٕ-3بيٖذ ٙاعساّی ب ٚإجْٔ براي پیيیري اّ٘ر تعییٔ صالحیت حتْبً ببيذ ّٜر شرمت را بْٛ ٚرا ٙداشت ٚببشذ يب ايٖن ٚت٘سط ٕبّ ٚرسْی بر رٗي سربره
شرمت ّعرفی شذ ٙببشذ ائ ّ٘ض٘ع براي ٛر ببر ّراجع ٚصبدق است.

((تعٜکذٕکبّک))ٚ
سبزّبٓ ّحترُ تعبٗٓ ،مبر ٗ رفب ٙاجتْبعی استبٓ فبرس
سالم علیىن،
هسیطعبهل

ایٌجـبًت
تلفي ثبثت

تلفي ّوطاُ

شطوت

ثب

شوبضُ

ثـِ

ثجت

ًشبًی

زفتط

ضوي اعالع وبهل اظ ضَاثظ ٍ همطضات تعییي صالحیت شطوت ّبی ذسهبتی اظ جولِ هصَثِ شوبضُ  /38326ت 27506هَضخ

 ٍ 81/9/5زستَضالعول هطثَط ثِ شوبضُ  92923هَضخ  ٍ 81/12/7سبیط ثرشٌبهِ ّب ٍ آشٌبیی وبهل ثِ همطضات لبًَى وبض جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ آئیي ًبهِ ٍ
ثرشٌبهِ ّبی هطثَعِ هتعْس هی گطزم ولیِ لَاًیي ٍ همطضات فَق الصوط ٍ سبیط لَاًیي جبضیِ هولىتی ضا ضعبیت ًوبین ٍ ثَیژُ هَاضز شیل ضا هتعْس ثِ اجطای آى
هی ثبشن صحت آى ضا تبییس هی ًوبین.
 -1اعالم هی زاضم وِ زض سبلْبی  ٍ 97-94زض حبل حبضط فبلس ّیچ گًَِ فعبلیتی ثَزُ ام .چٌبچِ ذالف ایي اظْبضات ثبثت گطزز ،هتعْس هی شَم عَالت
آى هتَجِ ایي شطوت ثب هسئَلیت ایٌجبًت ثَزُ ٍ زض صَضت لغَ صالحیت شطوت ّیچگًَِ اعتطاضی ًساشتِ ثبشن.
 -2زض ظهبى اًعمبز لطاضزاز ثب وبضگطاى صطفب اظ فطم لطاضزاز وبض هٌغجك ثب عطح عجمِ ثٌسی هشبغل استفبزُ ًوبین.
 -3حساوثط ظطف هست یه هبُ اظ تبضید اًعمبز لطاضزاز پیوبًىبضی یه ًسرِ اظ لطاضزاز هٌعمسُ ثب زستگبُ هٌبلصـِ گصاض لطاضزازّبی هٌعمسُ ثب وبضگطاى ضا
پس اظ اهضب عطفیي ثِ ّوطاُ تبییس گعاضش اجطای عطح عجمِ ثٌسی هشبغل ثِ سبظهبى وبض ٍ اهَض اجتوبعی تحَیل ًوبین.
 -4حمَق ٍ هعایبی وبضگطاى ذَز ضا هٌحصطا ثِ حسبة ثبًىی آًْب ٍاضیع ًوبین.
 -5گَاّی هیٌوبین وِ هسیطاى ٍ اعضبی ّیبت هسیطُ هشوَل اصل  141لبًَى اسبسی ( ضیبست ٍ هسیطیت عبهل یب عضَ زض ّیبت هسیطُ اًَاع هرتلف
شطوت ّبی ذصَصی هوٌَع است) ًوی ثبشٌس.
 -6زضصَضت ثطٍظ ّطگًَِ تغییط زض شطوت ٍ یب جبثجبیی زفتط شطوت هطاتت ضا فَضا ٍوتجب ثِ سبظهبى وبض ٍ اهَض اجتوبعی اعالم ًوبین .ثسیْی است زض
صَضت عسم ضعبیت هَاضز فَق الصوط ٍ ثبة شسى ذالف تعْس یب تعْسات سبظهبى ٍ اهَض اجتوبعی هجبظ ذَاّس ثَز وِ هطاتت ضا ثطاثط همطضات پیگیطی
ًوبیس.
 -7تعْس هی ًوبین زض صَضت هشرص شسى ّطگًَِ هغبیطت زض اسٌبز هبلی ٍ ازاضی اضائِ شسُ شطوت ٍ هساضن هطثَط صالحیت یب فعبلیت شطوت ،عَالت
آى ثِ عْسُ هسیط عبهل ایي شطوت ذَاّس ثَز.
 -8شبیبى شوط است ولیِ اسٌبز هبلی ،ازاضی ٍ ضسوی اضائِ شسُ جْت اذص صالحیت لبًًَی ثَزُ ٍ ّیچ گًَِ جعلی صَضت ًگطفتِ ٍ زض صَضت هشرص
شسى ّطگًَِ هغبیطت زض اسٌبز هبلی ٍ ازاضی اضائِ شسُ شطوت عَالت ثِ عْسُ ایٌجبًت ذَاّس ثَز.

وام ي وام خاوًادگی مدیرعامل
مُر ي امضا

جمًُری اسالمی ایران
يزارت تعاين ،کار ي رفاٌ اجتماعی
ادارٌ کل تعاين ،کار ي رفاٌ اجتماعی استان فارس
چل ٍیست تعییٔ صالحیت شرمتٜبي خذّبتی ،پشتیببٕی ٗ فٖی ّٖٜذسی
استبن :

سبل:
.........................

شُر :

..........................

شمبرٌ ثبت شرکت :

.......................

تبریخ ثبت شرکت :

....................

وبم ي وبم خبوًادگی مذیر عبمل:

------------

وبم پذر:

.....................

.....................

وًع ثبت شرکت :

...................

شمبرٌ شىبسىبمٍ :

وبم شرکت :

......................

تبریخ تًلذ/محل تًلذ:

...................

مذرک تحصیلی /رشتٍ تحصیلی
.......................

......................

کذ پستی دفتر شرکت :

آدرس دفتر شرکت ي تلفه ثببت:

..........................

.............................
اطالعبت جذيل ریل را بٍ ترتیب مشخصبت مذیر عبمل ي اعضبء َیئت مذیرٌ اصلی ي علی البذل  ،تکمیل ومبییذ.

مُلت

رد
ی

سمت

ف

وام ي وام خاوًادگی

مدرک ي رشتٍ

مدیر عامل  ،اعضاء ي

تحصیلی

کد ملی

تلفه ثابت مىسل

تلفه َمراٌ

کد پستی

اوقضا

درصذ

مىسل

اعتبار

سُبم

اعضا

0

2

3
4
5
6

تبریخ ديرٌ آمًزش :

مسبحت دفتر شرکت
................متر مربع

عضًیت اوجمه صىفی

تبریخ آزمًن:
......................

......................

بلی



خیر 

ومرٌ:
......................

يضعیت فعبلیت شرکت :

فعبل 

غیر فعبل 

ثب تٛج ٝث ٝتجشثیبت  ٚسٛاثك  ٚأىب٘بت ّٔ ٚضٔٚبت ٔتمبضی فؼبِیت دس صٔیٞ ٝٙبی ریُ ٞستٓ :

-0
-2
دفتز بایستی فعال باشد  ( .در صورت مشاهده تعطیلی دفتز در ساعات اداری شزکت لغو صالحیت می گزدد -دفتز شزکت بایستی مجهش به رایانه  ،تلفن ثابت  ،دورنگار،پزینتز و سایز امکانات در حد معمول اداری

تْبّی اطالعبت ّٖذرج در چل ٍیست ّ٘رد تأيیذ است
اّضبء ّذير عبٌّ

باشد .

تبريخ ٗ ّٜر شرمت

 مدیز عامل شزکت می بایستی قبل اس اخذ صالحیت آموسش را گذرانده باشند . صال حیت و رتبه بندی شزکت در صورت احزاس شزایط فقط در سمینه کد های مورد تقاضا در بند فوق صادر می شودّسئً٘ تشنیٌ پرٕٗذٙ

ادار ٙتعبٗٓ مبر ٗ رفب ٙاجتْبعی .............

إجْٔ صٖفی شرمتٜبي خذّبتی...............

فرُ شْبر0 ٙ

تقبضبي تعییٔ صالحیت

ب : ٚاداسٌ کاسيامًساجتماعی  /.............اوجمه صىفی ششکتُای خذماتی ...............

از  :ششکت ................................

احتشاماً ضشيستاخز صالحیت جُت ششکتُای خذماتی ي پشتیباوی اص اداسٌ کل کاس ي امًس اجتماعی خًاَشمىذاست دستًس فشمائیذ اقذام الصم پیشامًن
صذيس صالحیت ایه ششکت مبزيل گشدد  .ضمىاً مشخصات ششکت بششح صیش می باشذ/.ن
ٕبُ ٗ ٕبُ خبٕ٘ادىی ّذير عبٌّ ٗ تبريخ
اّضبء ٗ ّٜر شرمت

فشم صادسٌ شذٌ ستبٍ ................

0

آخشیه ستبٍ اخز شذٌ ...........

2

شماسٌ ي تاسیخ آخشیه صالحیت اخز شذٌ  ............................ :سال  ..................وام اداسٌ صادس کىىذٌ صالحیت .....................

3

مذیش عامل اعضای َیات مذیشٌ .........................-5 ......................... -4 ............................. -3 .............................. -2 ............................ -1 :

4

وشاوی دفتش  :شُشستان  .....................شُش  /سيستا  ...........................خیابان  ....................کًچٍ  .............پالک .................
کذ پستی  ................ ...................تلفه  ......................فاکس  ........................تلفه َمشاٌ ................... Email ................................

5

مًضًع اساسىامٍ ششکت :
-2تعمیش ي وگُذاسی 

-1امًس حمل ي وقل 

 -5وگُذاسی ي خذمات فضای سبض 

 -3امًس آشپضخاوٍ ي سستًسان 

 -6امًستاسیساتی 

94

سال

-4خذمات عمًمی 

 -7چاپ ي تکثیش 

95

97

96

فعال
غیش فعال

6

دس صًستیکٍ ششکت فعال بًدٌ است بش اساس قشاسدادَای سٍ سال پیش اص دسخًاست جذيل ریل تکمیل شًد .
شٕبس ٜعشح

٘بْ دستٍبٞ ٜبی اجشایی عشف

٘شب٘ی ٔحُ ٞبی وبس دسسشاسش استبٖ ٔشثٛط ثٞ ٝش

تبسیخ

ٔذت

تؼذاد

تاسیخ تاییذ طشح

عجم ٝثٙذی

لشاسداد

لشاسداد

أضبء لشاداد

لشاسداد

وبسٌش

طبقٍ بىذی

 دِیُ ػذْ اجشای عشح 

7

تؼذاد عشحٟب ی عجم ٝثٙذی ٔش بغُ اجشا شذٜ

8

آیب حمٛق ٔ ٚضایبی وبسٌشاٖ ثش اسبس عشح ٞبی عجم ٝثٙذی ٔشبغُ ث ٝحسبة ثب٘ىی آٟ٘ب ٚاسیض شذ ٜاست

تؼذاد لشاسدادٞبی ٔٙؼمذ شذ ٜفبلذ عشح

9

٘ٛع ٔ ٚبِىیت دفتش ششوت ّٔ :ىی 

0

آیب ٔذیش ػبُٔ  ٚاػضبی ٞیبت ٔذیش ٜدس ششوت دیٍشی ٘یض ث ٝػٛٙاٖ ٞیبت ٔذیش ٜیب ٔذیش ػبُٔ ػضٛیت داس٘ذ ثّی 

1
0
0

استیجبسی 

ثّی 

خیش 

تبسیخ ا٘مضبی اجبس٘ ٜبٔٝ
خیش 

دسصٛستی و ٝپبسخ ٔثجت است ٘بْ ششوت ٞب لیذ ٌشدد :
ایٙجب٘ت

ٌٛاٞی ٔی ٕ٘بیٓ و ٝتٕبٔی ٔٛاسد ٔٙذسج دس ثٙذٞبی  1-8فٛق اِزوش سا ث ٝدسستی تىٕیُ ٕ٘ٛد ٜاْ ثذیٟی

ٔذیش ػبُٔ ششوت

است دس صٛست اثجبت خالف ٚالغ ثٛدٖ ٞش وذاْ اص ثٙذٞبی فٛق اِزوش ثٙٔ ٝضِ ٝػذْ صالحیت ششوت ٔی ثبشذ
اّضبء ّذير عبٌّ ٗ ّٜر شرمت

تاسیخ :

0

شماسٌ :

2

مذاسک مشبًط بٍ مًاسد مىذسج دس بىذَای  1- 8سيیت شذ ي ضمه دسج دس پشيوذٌ صحت مذاسک مضبًس مًسد تاییذ ایه اداسٌ  /اوجمه
می باشذ .
ادار ٙتعبٗٓ ،مبر ٗ رفب ٙاجتْبعی ........................

إجْٔ صٖفی شرمتٜبي خذّبتی ................

وشٚوی دلیك آدسس ششوت:
شٕبسٕٞ ٜشأ ٜذیش ػبُٔ:
شٕبس ٜثبثت دفتش ششوت:
وذ پستی دفتش ششوت:

ّٜر ٗ اّضب:

بسْ ٚتعبٍی

(رٗي سر بره شرمت ٕ 2سخ ٚتبيپ ش٘د)
ْٕٕ٘ ٚتقبضبي تعییٔ صالحیت
إجْٔ صٖفی مبرفرّبيی ّذيرآ شرمت ٛبي خذّبتی،پشتیببٕی ٗ فٖی ّٖٜذسی
بب سککالُ

احتـــزام ًا به پیوست مدارک السم جهت تعیین صالحیت در سال .........ارائه میگزدد.
خواهشمند است اقدامات السم به منظور صدور عنایت گزدد/.

بب تشنر
ّذير عبٌّ

