
                                                                                                                    

         P1705کذفشم :                                                                 

 و استفاده از تسهیالت سعنوان فرم : درخواست صدور اولین پروانه تأسی

 متقاضی حقیقی:

 :خاًن / آقای :                                                 فشصًذ:                                                شواسُ هلی

تاتؼیرت :                                               هرشد     جٌؼیت: صى    ........................صادسُ اص :                  13خ تَلذ :        /       /    شواسُ شٌاػٌاهِ:                              تاسی

 هزّة:                                                  هلیت :                                             دیي:          

 هقغغ تحصیلی:                                  سشتِ تحصیلی:     

 هتأّل       ل : هجشد ًَع هؼافیت :  ........................    ٍضؼیت تأّ           هؼافیت      ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ : پایاى خذهت      

 ًام هحل اشتغال :..................................   خصَصی       دٍلتی     شاغل    غیش شاغل    ٍضؼیت اشتغال هتقاضی : 

 متقاضی حقوقی:

 ششکت / هَػؼِ ٍ .........                                        تا شواسُ ثثت :                                 ٍ تاسیخ :

 هَضَع فؼالیت ) ششکت / هَػؼِ ٍ ...(:

 هشخصات هذیش ػاهل / سئیغ ّیأت هذیشُ ،...

 آقای : تاالتشیي هقام اجشایی )هذیش ػاهل / سئیغ ّیأت هذیشُ( خاًن /

        هررشد    جٌؼرریت: صى                               :صررادسُ اص                 13شررواسُ شٌاػررٌاهِ:                              ترراسیخ تَلررذ :        /       /      

 دیي:                                      هزّة:                                                                   تاتؼیت :                                      هلیت : 

 هقغغ تحصیلی:                                  سشتِ تحصیلی:     

 هتأّل     هؼافیت :  ........................    ٍضؼیت تأّل : هجشد  ًَع    هؼافیت   ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ : پایاى خذهت      

 ............................ًام هحل اشتغال :......   خصَصی       دٍلتی     شاغل    ٍضؼیت اشتغال هتقاضی : غیش شاغل 

 تلفي تواع: آدسع هحل ػکًَت هتقاضی :                                                                                                      

 تلفي تواع:                                               آدسع هحل اشتغال:                                                                         

 سشتِ / سشتِ ّای هَسد تقاضا هَضَع دس خَاػت

  صذٍس اٍلیي پشٍاًِ تأػیغ 

ت
یال

ؼْ
ت

 

  )پزیشؽ کاسآهَص غیش ّن جٌغ 34اػتفادُ اص تثصشُ هادُ 

  )تکاس گیشی هشتی غیش ّوجٌغ( 35اػتفادُ اص تثصشُ هادُ 

  تأػیغ شؼثِ

 خَاّشاى                    ٍیظُ آهَصؽ تِ :         تشادساى 

 سٍػتای :           هتقاضی تأػیغ دس اػتاى :                            شْش :                               هٌغقِ / ًاحیِ :                       

سُ کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای ایٌجاًة .............................................. ضوي تأییذ اعالػات اسائِ شذُ ٍ تا پزیشؽ هشاتة فَق دسخَاػت خَد سا تِ ادا

                                                                                                                  اػتاى تقذین هی داسم.

 ًام ٍ ًام خاًَادگی :..........................                                                                                                                                                    

 ............تاسیخ :...........................

 اهضاء                                                                                                                                                      
 و استفاده از تسهیالت سعنوان فرم : درخواست صدور اولین پروانه تأسی



                                                                                                                    

         P1705کذفشم :                                                                 

 

 حقوقی(: -پروانه تأسیس )موسس حقیقیشرایط متقاضی دریافت 

 تاتؼیت ایشاى -1

 هؼلواى یا پیشٍ یکی اص اقلیت ّای دیٌی شٌاختِ شذُ  ٍ هلضم تِ سػایت قاًَى اػاػی جوَْسی اػالهی ایشاى -2

 ػیاػی ٍ فشٌّگی ٍ ػذم ٍاتؼتگی تِ سطین گزشتِ )تش اػاع تشخیص ّیأت ًظاست اػتاى ( –داسا تَدى صالحیت اخالقی  -3

 ء پیشیٌِ کیفشی هَثش ٍ تشخَسداسی اص حؼي شْشتًذاشتي ػَ -4

 ػذم اػتیاد تِ هَاد هخذس ٍ داشتي ػالهت جؼوی دس عَل فؼالیت  آهَصشی تِ تشخیص هشاجغ هَسد تأییذ ػاصهاى -5

 داسا تَدى تشگ پایاى خذهت ٍظیفِ ػوَهی یا هؼافیت دائن )تشای آقایاى ( -6

 سُ  آهَصشگاّْای فٌی ٍ حشفِ ای آصادالتضام تِ سػایت هفاد آئیي ًاهِ ًحَُ تشکیل ٍ ادا -7

 ػال ػي  25داسا تَدى حذاقل  -8

 ششط ػٌی هَضَع ایي تٌذ کن تاشذ یا ٍجَد ًذاشتِ تاشذ ػاصهاى هی تَاًذ ششایظ ػٌی پائیي تش سا تپزیشد .   –تثصشُ 

 هؼشفی هذیش آهَصشگاُ ٍ هشتی هَسد تأییذ ػاصهاى )کاست داس( -9

 گاُ ٍ فشاّن آٍسدى تجْیضات  آهَصشی ٍ کوک آهَصشی هَسد تأییذ ػاصهاىهؼشفی هحل هٌاػة جْت تأػیغ آهَصش -10

 مدارک الزم :

 الف : مدارک الزم برای متقاضیان) حقیقی و حقوقی )باالترین مقام اجرایی مدیر عامل ، رئیس هیأت مدیره ،...(( :

 ) تا رکش ًام ٍ ًام خاًَادگی دس پشت آًْا( 3×4ػِ قغؼِ ػکغ  -1

 اص توام صفحات ( تصَیش کاست هلی  پشت ٍ سٍ ) دٍ تشگ ( تصَیش شٌاػٌاهِ ) -2

 تصَیش تشگ پایاى خذهت ٍظیفِ ػوَهی یا هؼافیت دائن ) تشای تشادساى ( یک تشگ -3

 اػتیاد تِ هَاد هخذس    گَاّی ػذم -4

 گَاّی ػذم ػَء پیشیٌِ کیفشی هَثش -5

 دسخَاػت صذٍس پشٍاًِ تأػیغ ) فشم الف( -6

 اى حقَقی ) تاالتشیي هقام اجشایی هذیش ػاهل ، سئیغ ّیأت هذیشُ ،...(:ب: ػایش هذاسک الصم تشای هتقاضی

 تکویل فشم دسخَاػت دسیافت پشٍاًِ تأػیغ ) فشم الف( -1

 اسائِ هذسک هشتَط تِ اػاػٌاهِ دس ششف تأػیغ -2

ْری  دس صَست داشتي اػاػٌاهِ اسائِ هذسک هشتَعِ تِ ثثت ششکت یا هَػؼِ آخشیي تغییشات هٌذسج دس اػاػٌاهِ ٍ آگ -3

 ثثت سٍصًاهِ سػوی

 ) شؼثِ ، ٍاگزاسی( 35، 34هذاسک الصم تشای هتقاضیاى اػتفادُ اص تؼْیالت تثصشُ هادُ :  ج

 تصَیش کاست هذیشیت -1

 تصَیش کاست هشتی یا هشتیاى -2

 تکویل فشم دسخَاػت هشتَط تِ تؼْیالت -3

 ًشاًی اداسُ کل آهَصؽ فٌی ٍ حشفِ ای اػتاى :

 :شواسُ تلفي اداسُ کل 
 

 


