
 IMSعيغتن :                                                                                                                    

         PFM05کذفزم :                                                                 

 

  سپرياوٍ تأسیصدير عىًان فرم : درخًاست              

 متقاضی حقیقی:

 :خاًن / آقای :                                                 فزسًذ:                                                شوارُ هلی

تابؼيرت :                                               هرزد     جٌغيت: سى    ........................صادرُ اس :                  13/       /       شوارُ شٌاعٌاهِ:                              تاریخ تَلذ :     

 هذّب:                                     هليت :                                             دیي:                       

 هقطغ تحصيلی:                                  رشتِ تحصيلی:     

 هتأّل       ًَع هؼافيت :  ........................    ٍضؼيت تأّل : هجزد            هؼافيت      ٍضؼيت ًظام ٍظيفِ : پایاى خذهت      

 ًام هحل اشتغال :..................................   خصَصی       دٍلتی     شاغل    غيز شاغل    ٍضؼيت اشتغال هتقاضی : 

 متقاضی حقًقی:

 ِ ٍ .........                                        با شوارُ ثبت :                                 ٍ تاریخ :شزکت / هَعغ

 هَضَع فؼاليت ) شزکت / هَعغِ ٍ ...(:

 هشخصات هذیز ػاهل / رئيظ ّيأت هذیزُ ،...

 باالتزیي هقام اجزایی )هذیز ػاهل / رئيظ ّيأت هذیزُ( خاًن / آقای :

        هررزد    جٌغرريت: سى                               :صررادرُ اس                 13شٌاعررٌاهِ:                              ترراریخ تَلررذ :        /       /      شرروارُ

 دیي:                                      هذّب:                                                      تابؼيت :                                      هليت :              

 هقطغ تحصيلی:                                  رشتِ تحصيلی:     

 هتأّل     ......................    ٍضؼيت تأّل : هجزد ًَع هؼافيت :  ..    هؼافيت   ٍضؼيت ًظام ٍظيفِ : پایاى خذهت      

 ...............ًام هحل اشتغال :...................   خصَصی       دٍلتی     شاغل    ٍضؼيت اشتغال هتقاضی : غيز شاغل 

 تلفي تواط: آدرط هحل عکًَت هتقاضی :                                                                                                      

 تلفي تواط:                                  آدرط هحل اشتغال:                                                                                      

 رشتِ / رشتِ ّای هَرد تقاضا هَضَع در خَاعت

  صذٍر اٍليي پزٍاًِ تأعيظ 

ت
يال

غْ
ت

 

  )پذیزػ کارآهَس غيز ّن جٌظ 34اعتفادُ اس تبصزُ هادُ 

  )بکار گيزی هزبی غيز ّوجٌظ( 35اعتفادُ اس تبصزُ هادُ 

  

 خَاّزاى                    :         بزادراى ٍیضُ آهَسػ بِ 

 رٍعتای :           هتقاضی تأعيظ در اعتاى :                            شْز :                               هٌطقِ / ًاحيِ :                       

....................... ضوي تأیيذ اطالػات ارائِ شذُ ٍ با پذیزػ هزاتب فَق درخَاعت خَد را بِ ادارُ کل آهَسػ فٌی ٍ حزفِ ای ایٌجاًب .......................

                                                                                                                  اعتاى تقذین هی دارم.

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

 تاریخ :.......................................

 اهضاء                                                                                                                                                      



 IMSعيغتن :                                                                                                                    

         PFM05کذفزم :                                                                 

 

 سیدرخًاست صدير پرياوٍ تأسعىًان فرم : 

 

 شرایط متقاضی دریافت پرياوٍ تأسیس )مًسس حقیقی(:

 تابؼيت ایزاى -1

 اس اقليت ّای دیٌی شٌاختِ شذُ  ٍ هلشم بِ رػایت قاًَى اعاعی جوَْری اعالهی ایزاى هغلواى یا پيزٍ یکی -2

 عياعی ٍ فزٌّگی ٍ ػذم ٍابغتگی بِ رصین گذشتِ )بز اعاط تشخيص ّيأت ًظارت اعتاى ( –دارا بَدى صالحيت اخالقی  -3

 ًذاشتي عَء پيشيٌِ کيفزی هَثز ٍ بزخَرداری اس حغي شْزت -4

 ذر ٍ داشتي عالهت جغوی در طَل فؼاليت  آهَسشی بِ تشخيص هزاجغ هَرد تأیيذ عاسهاىػذم اػتياد بِ هَاد هخ -5

 دارا بَدى بزگ پایاى خذهت ٍظيفِ ػوَهی یا هؼافيت دائن )بزای آقایاى ( -6

 التشام بِ رػایت هفاد آئيي ًاهِ ًحَُ تشکيل ٍ ادارُ  آهَسشگاّْای فٌی ٍ حزفِ ای آساد -7

 عال عي  25دارا بَدى حذاقل  -8

 ئِ طزح تَجيْیارا -9

 ارائِ فزم خَداظْاری -10

 احزاس تَاًایی هالی هتقاضی -11

 6شوارُارائِ تؼْذًاهِ هحضزی  -12

 هؼزفی هحل هٌاعب جْت تأعيظ آهَسشگاُ ٍ فزاّن آٍردى تجْيشات  آهَسشی ٍ کوک آهَسشی هَرد تأیيذ عاسهاى -13

 (:قًقی)مًسس ح سیپرياوٍ تأس افتیدر یمتقاض طیشرا

 بر اساس استعالم دارا بًدن صالحیت فعالیت-1

 مرتبط با گريٌ آمًزشی مًرد تقاضاسال سابقٍ فعالیت صىفی 5دارابًدن حداقل-2

 ارائٍ اساسىامٍ شرکت کٍ در آن کلمٍ آمًزش قید شدٌ باشد-3

  6ارائٍ تعهدوامٍ محضری شمارٌ -4

 ارائٍ آگهی ريزوامٍ رسمی آخریه تغییرات-5

 


