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 مدارک پیوست عبارتند از :   

 تصویر اساسنامه و  وظنامه  سهع حاوی آگسع تاسیس و آ رین تغییرات شر   . برابر اصل  -1

ت أالظم به توضیح اس   ه حدارل او نفر اظ اعیای هیشر   ) ومدیر عامل ت مدیر أ ا  مسندسع یا  ا اانع اعیای هیه تصویر پروانه اشتغال ب -2

ا  مسندسع  ه نفر باید اا ای پروانه اشتغال ب ع اظ اوظنجا  باشند و الزاما  یک استا  صاا   اظ ا  مسندسع یا  ا اانع ه مدیر  باید اا ای پروانه اشتغال ب

 ( .ضهنا  مدیرعامل نیز باید اا ای پروانه اشتغال به  ا  باشد.دنباش

 و مدیر عامل.ت مدیر  أتصویر شناسنامه اعیای هی -3

 .  استا  ظنجا  سا تها  ا  ننام مسندسع حقورع عیوی  نامه تعسد -4

 وا یز حق و وایه عیوی  حقورع اظ طریق  ا تابل شر   بعد اظ ا ائه مدا ک فوق الذ ر . -5
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صاحبا   جانب/ ایناین           شر     جانبا   یای مجاظ  شها   ............................................ام   ........................................ثب    ۀبه 

 :نوسیله متعسد و ملتزم مع شویم  هبدی ..............................مو خ  

سع و  -1 سا تها  و آئین نامه اجرائع آ   نتر لیۀ مواا رانو  ننام مسند ساظی و     ، ل  شسر سا تها   ا  عای    ضوابط  مقر ات 

 .نهاییم

سرراظما  » ، هر وظیفه ای  ه اظ طرف   ننام مسندسررع و  نترل سررا تها  و آیین نامه اجرایع آ چسا چوب اهداف رانوا   -2

 .ویب و ابالغ شوا به انجام  سانیمتص« شو ای مر زی » و « ننام مسندسع سا تها  استا  

ستانسای ایگر عیو حقورع نبوا  و محکومی  رطعع محروم     این شر   ا  ساظما  ننا   -3 ش م مسندسع سا تها  ا تغال ی  اظ ا

 .به  ا  حقورع ندا ا

صو ت       س  ا   صح  و   بدیسع ا سا  مع تواند         عای  موا ا فوق عدمعدم  ستا  ظنجا   ا سا تها  ا ساظما  ننام مسندسع   ،

 .ر ات با این شر    فتا  نهایدمق نسب  به ابطال عیوی  حقورع و بر و ا رانونع برابر

 :اا ندگا  امیای مجاظ و مسر شر   نام ونام  انوااگع
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