(( لیست مذارک جُت تمذیذ صالحیت سبل ديم ي سًم ))

 -1تصًیر برابر بب اصل اجبرٌ وبمٍ دفتر ضرکت
 -2تصًیر برابر اصل آخریه تغییرات َیئت مدیرٌ – ببزرسیه -مکبن
 -3تصًیر برابر بب اصل گًاَیىبمٍ تبیید صالحیت خدمبت ،ایمىی
 -4تکمیل فرمُبی مربًطٍ
 -5مُر ضرکت

فرم اطالعبت شرکت

بٍ  :ادارٌ کل تعاين ،کار ي رفاٌ اجتماعی استان فارس
مًضًع  :فُرست قراردادَای در حال اجرای شرکت ........................
بب احترام
بب تًجٍ بٍ قراردادَبی در حبل اجرای ایه ضرکت بٍ ضرح زیر (آخریه لیست بیمٍ کبرگران تحت پًضص در َر قرارداد پیًست است )
خًاَطمىد است در خصًظ برگساری ديرٌ آمًزش ایمىی کبرگران ي بکبر گیری مسئًل ایمىی َر قرارداد دستًر اقدام الزم صبدر ومبئید
ردیف

وبم دستگبٌ طرف قرارداد

مًضًع قرارداد

تبریخ ضريع پیمبن

1

2

3

4

5

6

7

8

9
امضا مدیر عامل شرکت
تاریخ

تبریخ خبتمٍ
پیمبن

تعداد کبرگران

تعهد نامه
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان فارس

سالم علیکن؛

ایٌجاًب.....................................هذیز عاهل شزکت........................................
با شوارُ ثبت.................تلفي دفتز.......................تلفي ّوزاُ..............................

بِ ًشاًی دفتز........................................................................................
هتعْذ هی شَم کِ کلیـِ اسٌاد هالی ،اداری ٍ رسوی ارائِ شذُ جـْت اخـذ صالحـیت قاًـ ًَی بَدُ ٍ ّیچ گًَِ جعلی صَرت ًگزفتِ ٍ در صَرت

هشـخص شـ ذى ّز گًَِ هغایزت در اسـ ٌاد هالی ٍ اداری ارائـِ شذُ شزکـت عَاقـب بعـ ْذُ ایٌجاًب خَاّذ بَد .

ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیز عاهل
هْز ٍ اهضـا

(( تعُـذ وـبمـٍ ))

ساسهاى هحتزم تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى فارس
سالم علیکن،
ایٌجـاًة........................................هسیطعـاهل شـطوت ......................................................تا شواضُ ثثت ............................تـِ
ًشاًی زفتط.....................................................................................................................................................................
تلفي ثاتت. ................................................تلفي ّوطاُ....................................................ضوي اطالع واهل اظ ضَاتط ٍ همطضات
تعییي صالحیت شطوت ّای ذسهاتی اظ جولِ هصَتِ شواضُ /38326ت 27506هَضخ  ٍ 81/9/5زستَضالعول هطتـَ
تِ شواضُ  92923هَضخ  ٍ 81/12/7سایط ترشٌاهِ ّا ٍ آشٌایی واهل تِ همطضات لاًَى واض جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ
آئیي ًاهِ ٍ ترشٌاهِ ّای هطتَطِ هتعْس هی گطزم ولیِ لَاًیي ٍ همطضات فَق الصوط ٍ سایط لَاًیي جاضیِ هولىتی ضا
ضعایت ًواین ٍ تَیژُ هَاضز شیل ضا هتعْس تِ اجطای آى هی تاشن صحت آى ضا تاییس هی ًواین.
 -1زض ظهاى اًعماز لطاضزاز تا واضگطاى صطفاً اظ فطم لطاضزاز واض هٌطثك تا ططح طثمِ تٌسی هشاغل استفازُ ًواین.
 -2حساوثط ظطف هست یه هاُ اظ تاضید اًعماز لطاضزاز پیواًىاضی یه ًسرِ اظ لطاضزاز هٌعمسُ تا زستگاُ هٌالصـِ
گصاض لطاضزاز ّای هٌعمسُ تا واضگطاى ضا پس اظ اهضا ططفیي تِ ّوطاُ تاییس گعاضش اجطای طـطح طثمـِ تٌـسی
هشاغل تِ ساظهاى واض ٍ اهَض اجتواعی تحَیل ًواین.
 -3حمَق ٍ هعایای واضگطاى ذَز ضا هٌحصطاً تِ حساب تاًىی آًْا ٍاضیع ًواین.
 -4گَاّی هیٌواین وِ هسیطاى ٍ اعضای ّیات هسیطُ هشوَل اصل  141لاًَى اساسی (ضیاست ٍ هسیطیت عاهل یا
عضَ زض ّیات هسیطُ اًَاع هرتلف شطوت ّای ذصَصی هوٌَع است) ًوی تاشٌس .
 -5زض صَضت تطٍظ ّط گًَِ تغییط زض شطوت ٍ یا جاتجایی زفتط شطوت هطاتة ضا فَضاً ٍ وتثاً تِ ساظهاى وـاض ٍ
اهَض اجتواعی اعالم ًواین.تسیْی است زض صَضت عسم ضعایت هَاضز فَق الصوط ٍ ثاتت شسى ذـالف تعْـس یـا
تعْسات ساظهاى ٍ اهَض اجتواعی هجاظ ذَاّس تَز وِ هطاتة ضا تطاتط همطضات پیگیطی ًوایس.
 -6تعْس هی ًواین زض صَضت هشرص شسى ّط گًَِ هغایطت زض اسٌاز هالی ٍ ازاضی اضائِ شسُ شطوت ٍ هـساضن
هطتَ صالحیت یا فعالیت شطوت ،عَالة آى تِ عْسُ هسیط عاهل ایي شطوت ذَاّس تَز .

نام و نام خانوادگی هدیز عاهل
ههز و اهضا

جمًُری اسالمی ایران
يزارت تعاين ،کار ي رفاٌ اجتماعی
ادارٌ کل تعاين ،کار ي رفاٌ اجتماعی استان فارس
چک لیست تعییه صالحیت شرکتُبی خذمبتی ،پشتیببوی ي فىی مُىذسی
استبن :

سبل:
.........................

شُر :

..........................

شمبرٌ ثبت شرکت :

.......................

تبریخ ثبت شرکت :

....................

وبم ي وبم خبوًادگی مذیر عبمل:

------------

وبم پذر:

.....................

.....................

وًع ثبت شرکت :

...................

شمبرٌ شىبسىبمٍ :

وبم شرکت :

......................

تبریخ تًلذ/محل تًلذ:

...................

مذرک تحصیلی /رشتٍ تحصیلی
.......................

......................

کذ پستی دفتر شرکت :

آدرس دفتر شرکت ي تلفه ثببت:

..........................

.............................
اطالعبت جذيل ریل را بٍ ترتیب مشخصبت مذیر عبمل ي اعضبء َیئت مذیرٌ تکمیل ومبییذ.

مُلت

رد
ی

سمت

ف

وام ي وام خاوًادگی

مدرک

مدیر عامل ي اعضاء

تحصیلی

کد ملی

تلفه ثابت مىسل

تلفه َمراٌ

کد پستی

اوقضا

درصذ

مىسل

اعتبار

سُبم

اعضا

1

2

3
4
5
6

تبریخ ديرٌ آمًزش :

مسبحت دفتر شرکت
................متر مربع

عضًیت اوجمه صىفی

تبریخ آزمًن:
......................

......................

بلی



خیر 

ومرٌ:
......................

يضعیت فعبلیت شرکت :

فعبل 

غیر فعبل 

تا تَجِ تِ تجطتیات ٍ سَاتك ٍ اهىاًات ٍ هلعٍهات هتماضی فعالیت زض ظهیٌِ ّای شیل ّستن :

-1
-2
دفتز بایستی فعال باشد  ( .در صورت هشاهده تعطیلی دفتز در ساعات اداری شزکت لغو صالحیت هی گزدد -دفتز شزکت بایستی هجهش به رایانه  ،تلفن ثابت  ،دورنگار،پزینتز و سایز اهکانات در حد هعوول اداری

تمبمی اطالعبت مىذرج در چک لیست مًرد تأییذ است
امضبء مذیر عبمل

باشد .

تبریخ ي مُر شرکت

 هدیز عاهل شزکت هی بایستی قبل اس اخذ صالحیت آهوسش را گذرانده باشند . صالحیت و رتبه بندی شزکت در صورت احزاس شزایط فقط در سهینه کد های هورد تقاضا در بند فوق صادر هی شودمسئًل تشکیل پريوذٌ

ادارٌ تعبين کبر ي رفبٌ اجتمبعی .............

اوجمه صىفی شرکتُبی خذمبتی...............

فرم شمبرٌ 1

تقبضبی تعییه صالحیت

بٍ  :اداسٌ کاسيامًساجتماعی  /.............اوجمه صىفی ششکتُای خذماتی ...............

از  :ششکت ................................

ا حتشاماً ضشيستاخز صالحیت جُت ششکتُای خذماتی ي پشتیباوی اص اداسٌ کل کاس ي امًس اجتماعی خًاَشمىذاست دستًس فشمائیذ اقذام الصم پیشامًن
صذيس صالحیت ایه ششکت مبزيل گشدد  .ضمىاً مشخصات ششکت بششح صیش می باشذ/.ن
وبم ي وبم خبوًادگی مذیر عبمل ي تبریخ
امضبء ي مُر شرکت

فشم صادسٌ شذٌ ستبٍ ................

1

آخشیه ستبٍ اخز شذٌ ...........

2

شماسٌ ي تاسیخ آخشیه صالحیت اخز شذٌ  ............................ :سال  ..................وام اداسٌ صادس کىىذٌ صالحیت .....................

3

مذیش عامل اعضای َیات مذیشٌ .........................-5 ......................... -4 ............................. -3 .............................. -2 ............................ -1 :

4

وشاوی دفتش  :شُشستان  .....................شُش  /سيستا  ...........................خیابان  ....................کًچٍ  .............پالک .................
کذ پستی  ...................................تلفه  ......................فاکس  ........................تلفه َمشاٌ ................... Email ................................

5

مًضًع اساسىامٍ ششکت :
-1امًس حمل ي وقل 

-2تعمیش ي وگُذاسی 

 -5وگُذاسی ي خذمات فضای سبض 

سال

 -3امًس آشپضخاوٍ ي سستًسان 

 -6امًستاسیساتی 

93

-4خذمات عمًمی 

 -7چاپ ي تکثیش 

94

96

95

فعال
غیش فعال

6

دس صًستیکٍ ششکت فعال بًدٌ است بش اساس قشاسدادَای سٍ سال پیش اص دسخًاست جذيل ریل تکمیل شًد .
سدیف

وام دستگاٌ َای اجشایی

وشاوی محل َای کاس دسسشاسش استان مشبًط

تاسیخ امضاء

مذت

طشف قشاسداد

بٍ َش قشاسداد

قشاداد

قشاسداد

تعذاد کاسگش

1
2
3
4

 زلیل عسم اجطای ططح 

7

تعساز ط طحْا ی طثمِ تٌسی هشاغل اجطا شسُ

8

آیا حمَق ٍ هعایای واضگطاى تط اساس ططح ّای طثمِ تٌسی هشاغل تِ حساب تاًىی آًْا ٍاضیع شسُ است  .تلی 

تعساز لطاضزازّای هٌعمس شسُ فالس ططح

9

ًَع ٍ هالىیت زفتط شطوت  :هلىی 

11

آیا هسیط عاهل ٍ اعضای ّیات هسیطُ زض شطوت زیگطی ًیع تِ عٌَاى ّیات هسیطُ یا هسیط عاهل عضَیت زاضًس تلی 

11

استیجاضی 

ذیط 

تاضید اًمضای اجاضُ ًاهِ .....................................................................
ذیط 

زضصَضتی وِ پاسد هثثت است ًام شطوت ّا لیس گطزز .................................................................................................. :
ایٌجاًة  ..................................هسیط عاهل شطوت  ....................................گَاّی هی ًواین وِ تواهی هَاضز هٌسضج زض تٌسّای  1-8فَق الصوط ضا تِ زضستی تىویل ًوَزُ ام  .تسیْی
است زض صَضت اثثات ذالف ٍالع تَزى ّط وسام اظ تٌسّای فَق الصوط تِ هٌعلِ عسم صالحیت شطوت هی تاشس .
امضبء مذیر عبمل ي مُر شرکت

12

شماسٌ :

تاسیخ :

مذاسک مشبًط بٍ مًاسد مىذسج دس بىذَای  1- 8سيیت شذ ي ضمه دسج دس پشيوذٌ صحت مذاسک مضبًس مًسد تاییذ ایه اداسٌ  /اوجمه
می باشذ .

ادارٌ تعبين ،کبر ي رفبٌ اجتمبعی ........................

اوجمه صىفی شرکتُبی خذمبتی ................

وطٍوی زلیك آزضس شطوت:
شواضُ ّوطاُ هسیط عاهل:
شواضُ ثاتت زفتط شطوت:
وس پستی زفتط شطوت:

مُر ي امضب:

بسمٍ تعبلی

(ريی سر برگ شرکت  2وسخٍ تبیپ شًد)
ومًوٍ تقبضبی تعییه صالحیت
اوجمه صىفی کبرفرمبیی مذیران شرکت َبی خذمبتی،پشتیببوی ي فىی مُىذسی
بب ســالم

احتـــزاه ًا به پیوست هدارک السم جهت تعیین صالحیت در سال .........ارائه هیگزدد.
خواهشوند است اقداهات السم به هنظور صدور عنایت گزدد/.

بب تشکر
مذیر عبمل

