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 کارخدمات فنی آزمایشگاهیآزمایشگاه بتن برای دارندگان پروانه اشتغال به شعبه تأسیسدرخواست 

 
 

 ................................................................................... مدیرعامل شرکت: ............................................................جانب: این

 ................................................به شمارۀ عضویت حقوقی:  ..............................مورخ: ................................  به شمارۀ ثبت: 

 با ارائۀ مدارک زیر تقاضای ................................................:کار خدمات فنی آزمایشگاهی به شمارهدارنده پروانه اشتغال به

ندس به مسئولیت آقای مه .............................در شهر آزمایشگاه بتن )صرفاً انجام آزمایش مقاومت فشاری بتن(شعبه  تأسیس

 .دارم را.............................................ساختمان  به شماره عضویت نظام مهندسی.....................................................

 

 .......................... تاریخ:............................................................امضای مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت: 

 

 

 ...................................... با مهر شعبه شرکت: امضای مسئول شعبه

 

 

 ...................................پستی شرکت:  کد................................................................................................................:آدرس شرکت

 ....................................... همراه:....................................شماره تلفن شرکت: 

 .........................شرکت: شعبه پستی  کد.........................................................................................................:شرکتشعبه آدرس 

 ....................................... همراه:..............................شماره تلفن شعبه شرکت: 

 

  :شعبه تأسیس مورد نیازبرای مدارک

 .پروانه اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاهیارائه اصل  -1

 .(ش-آ-100فرم )شعبه  تأسیسخدمات فنی آزمایشگاهی جهت به کار ارائه نامه درخواست مدیرعامل شرکت دارای پروانه اشتغال  -2

 استان با درخواست شرکت متقاضی.نظام مهندسی ساختمان سازمان  ت مدیرهأنامه موافقت هیارائه  -3

 .د(استان باش ساختمان باید عضو سازمان نظام مهندسیآزمایش )الزاماً مهندس مسئول مایش آزمایشگاه شعبه مسئول انجام آزبه عنوان )رشته عمران(  نامه معرفی مهندسارائه  -4

 ان مسئول انجام آزمایش آزمایشگاه اصلی و شعبه.ارائه گواهینامه دوره آموزشی مربوط به موضوع صالحیت آزمایشگاه مدیرعامل و مهندس -5

 رشته عمران مهندس مسئول انجام آزمایش آزمایشگاه شعبه.تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی در ارائه  -6

 .مسئول انجام آزمایش آزمایشگاه شعبه تصویر برابر اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت عضویت نظام مهندسیارائه   -7

 .ش(-آ-200)فرم  بتن شگاهیآزما شعبه ازین مورد زاتیتجه و لیوساتکمیل و ارائه فرم   -8

 باشد.می 3و در حدود صالحیت پایه پنج کار وآزمایشگاهی حداکثر سیمجاز شعبات تعداد کار *

 مسئول انجام آزمایش شعبه و مدیرعامل شرکت خواهد بود. * گزارش نتایج با امضای 

 .می باشد 9-12ها از ساعت تحویل مدارک صبحارائه گردد و   A4 ذکر شده فوق می بایست در قطع: الزاماً کلیه تصاویر توجه 
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 )فرم 200-آ-ش(/9902

  (صرفاً جهت انجام آزمایش مقاومت فشاری بتن) آزمایشگاه بتنشعبه فهرست حداقل وسایل و تجهیزات مورد نیاز 

 

 

 وضعیت
شماره 

 اموال
 شرح مشخصات

تعداد 

مورد 

 نیاز

و تجهیزات وسایل  

ف
دی

 ر

تن 180جک بتن شکن حداقل  1     1 

برداری بتنهای مکعبی استاندارد نمونهقالب 20     2 

برداری بتنای استاندارد نمونههای استوانهقالب 5     3 

 4 وسایل انجام آزمایشات اسالمپ 1   

   80 
حوضچه نگهداری نمونه های بتنی باکنترل دما با 

 ظرفیت )نمونه(
5 

گرم )هرکدام( 1-1/0ترازو با دقت  1     6 

 8 ترمومتر بتن 1   

بازدیدکنندگان:ی محل امضا  محل امضای مدیرعامل و مهر شرکت: 

 محل امضای مسئول شعبه:


