فشم شواسُ ٍ :1ضؼيت ٍ اهناًات ساختواًي جْت تنويل تَسط هؤسسات هشوَل قاًَى
ًَع ماسگاُ  /ماسخاًِ
خَسدًي

آشاهيذًي

بْذاشتي

آسايشي

بستِ بٌذي

 - 1هشخصات دسخَاست مٌٌذُ:
ًام:

ًام خاًَادگي:

شواسُ شٌاسٌاهِ:

ًام پذس:

هحل صذٍس:

ًشاًي:

شواسُ تلفي:

مذ پستي:

ً - 2ام هؤسسِ:
ً - 3شاًي (ماسگاُ /ماسخاًِ) :
تلفي:
ًشاًي دفتش:
تلفي:
 - 4شواسُ ٍ تاسيخ پشٍاًِ بْشُ بشداسي ٍصاست صٌايغ ٍ هؼادى /جْاد مشاٍسصي:
 - 5شواسُ ٍ تاسيخ ثبت ششمت:
 - 6هشخصات هذيش يا هذيشاى:
ًام:

ًام خاًَادگي:

ًشاًي:

شواسُ تلفي:

 - 7هساحت ملي هؤسسِ (صهيي)
هساحت مل صيشبٌا

هتش هشبغ شاهل:

الف) هساحت ساختواى ّاي تَليذ ٍ بستِ بٌذي

هتش هشبغ

ب) هساحت ساختواى مٌتشل ميفيت (آصهايشگاُ)

هتش هشبغ

ج) هساحت ساختواى اداسي ٍ تأسيسات

هتش هشبغ

د) هساحت اهناًات ماسگشي ٍ سشٍيس ّاي بْذاشتي

هتش هشبغ

ُ) هساحت ساختواى (اًباسّا :هَاد اٍليِ ٍ ساختِ شِ ٍ غيشُ)

هتش هشبغ

ٍ) هساحت سشدخاًِ ٍ گشهخاًِ

هتش هشبغ

ًَ-8ع هالنيت:
صهيي

شخصي

اجاسُ

ديگش

ًام ببشيذ.

بٌا ساختواى

شخصي

اجاسُ

ديگش

ًام ببشيذ.

 -9پيش بيٌي تؼذاد ماسمٌاى هؤسسِ:
الف) تؼذاد هتخصصيي ٍ هشخصات آًاى
ب) تؼذاد ماسگشاى ٍ ماسهٌذاى بِ تفنيل

شواسُ هلي:

 -10اًَاع سشهايِ گزاسي
ايشاًي

ششمت ايشاًي خاسجي

خاسجي

 -11اطالػات هختصش دس هَسد هَاد اٍليِ ٍ هَاد افضٍدًي هَسد ًياص بشاي تَليذ هحصَالت
الف) هَاد اٍليِ ٍ بستِ بٌذي ٍ  ..........................مِ بشاي ّش يل اص آًْا جذٍل ًوًَِ صيش تنويل گشدد:
ًَع

سديف

هحل تْيِ هَاد اٍليِ
داخل

هالحظات

خاسج

ب) آيا هشابِ هحصَالتي مِ دس ًظش داسيذ بساصيذ اص خاسج ٍاسد مشَس هي شَد؟
ج)بشاي هحصَالتي مِ تَليذ هي ًوائيذ با تَجِ بِ پشٍاًِ بْشُ بشداسي صادسُ اص ٍصاست صٌايغ ٍ هؼادى /جْاد مشاٍسصي ٍ دس
ًظش گشفتي اهناًات هَجَد جذٍل صيش سا تنويل مٌيذ:
ًام هحصَل

سديف

هيضاى تَليذ اسويٍ /اقؼي دس سال

د) آيا هشابِ هحصَالتي مِ دس ًظش داسيذ بساصيذ دس داخل مشَس تْيِ هي شَد؟
خيش

بلي

 -12آصهايشگاُ مٌتشل دس هحل :شيويايي

هينشٍبي

هشخصات ٍ اهضاء دسخَاست مٌٌذُ ٍ هْش ششمت
تاسيخ /تسلين دسخَاست
ضوٌاً پس اص تنويل ايي پشسشٌاهِ هذاسك صيش هي بايست ضويوِ گشدد:
ً - 1قشِ ساختواًي ٍاحذ با رمش هتشاط مليِ قسوتْاي هختلف (هحلْاي ساخت ،بستِ بٌذي ،اًباس هَاداٍليِ ،اًباس هحصَل
ساختِ شذُ ،سشٍيس ّاي بْذاشتي ماسگشاى ٍ غيشُ)
 - 2مشٍمي ٍ ًشاًي دقيق هحل ٍاحذ
 - 3پشٍاًِ بْشُ بشداسي اص ٍصاست صٌايغ يا جْاد مشاٍسصي يا سايش اسگاى ّاي ريشبط هشتبط مِ پشت ٍ سٍ بشابش اصل
شذُ باشذ.
 - 4گَاّي ثبت ششمت ّا (اگش ششمت است) ٍ اسائِ سٍصًاهِ سسوي

