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 باسالم؛ 

برای شما ارسال شده، لطفا ابتدا اطالعات شرکت را در جدول  تعیین صالحیت وزارت کار)مجوز اداره کار( فرم درخواست 

برای تکمیل جهت تکمیل نمودن اطالعات ارسال گردد.    WORDمکتوب شده کامل بفرمایید، سپس فرم به صورت فایل  

 توجه بفرمایید:  فرم حتما به نکات مطروحه مهم

 ارسال گردد.  شرکت هوداک سیستم فرتاکبرای  جهت تکمیل واحد فنی WORDپس از تکمیل نمودن فرم، فایل به صورت   ➢

 .برای شما ارسال می نماید  PDFواحد فنی فرم ارسالی شما را تکمیل نموده سپس به صورت فایل   ➢

به دقت بررسی گردد چنانچه غلط امالیی یا نگارشی   شرکت هوداک سیستم فرتاکارسال شده توسط  PDF: فایل  1تبصره

 نداشته سپس قسمت متقاضی مهر و امضاء گردد ارسال شود.

 قبل از تایید فرم درخواست حتما به آیتم توضیحات مهم مکتوب شده در جدول توجه فرمایید.  ➢

واحد مالی سازمان متقاضی متعهد به پرداخت    پس از تایید فرم واحد مالی بر اساس نیاز سازمان متقاضی صورت حساب ارسال کرده که  ➢

 هزینه مندرج در فرم بدون کسر مبلغ می باشد. 
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File No : 

 فرم درخواست مشاوره ی اخذ 

یپیمانکارگواهینامه تایید صالحیت   

     F-04-1    

  نام شرکت : 

  نام مدیر عامل: 

  تلفن همراه:  

  نام هماهنگ کننده : 

  تلفن همراه :  

  تلفن :

  فاکس:

  شماره تلگرام: 

 E Mail : 

  شماره ملی شرکت: 

  شماره ثبت:

  کد اقتصادی:

  کد پستی:

  آدرس طبق اساسنامه:

  شماره ملی شرکت: 

  شماره ثبت:



  

 

 

)تومان(  هزینه نوع گواهینامه   

  ی پیمانکار گواهینامه تایید صالحیت 

  جمع کل

 

 

 :توضیحات مرکز

 

 هزینه کارسازی و ثبت مدارک پرونده می بایست به حساب معرفی شده واریز گردد. لیه ک -1

 ه هیچ وجه مبلغ پرونده پرداختی پس از تایید و واریز عودت داده نمیشود . ب -2

کته : نامه یک نامه تایید و تشکیل پرونده ارائه نماید. )ن  شرکت هوداک سیستم فرتاکین مرکز قادر خواهد بود طی نامه رسمی در سربرگ  ا -3

 مذکور به هیچ عنوان بر روی سربرگ اداره کار نخواهد بود.( 

درصورت برگزاری دوره آموزشی توسط مراجع ذی صالح ویا شهرستانهای مربوط به مکان پروژه ،حضور در کالسهای مربوطه توسط افراد   -4

ن خصوص ، این مرکز هیچگونه مسئولیتی نخواهد الزم متقاضی در روزها و ساعات اعالم شده الزامیست و در صورت عدم همکاری در ای 

 داشت.  

 متقاضی   شرکت  مدارک  در  تغییرات  یا  و   مدارک   ارائه   در  نواقص  گونه   هر  جمله   از  شرایطی  هر  تحت   مرکز  این  توسط  شده  دریافت  هزینه  -5

  اتمام   یا  و   ایجاد  ،  ایمنی  تغییر مسئول  مدیرعامل،  و   مدیره  هیئت  اعضای  در  تغییر   ،  بیمه   لیست  ،  آدرس  ،  متقاضی  شرکت  نام  در  تغییر)    شامل

  تعلل  یا و  حضور عدم  ، ها بازرسی ناخوشایند نتایج نادرست،  اطالعات   متقاضی، ارائه  شرکت شده  معرفی نماینده همکاری عدم ،... ( و  هاکارگاه

  استرداد   قابل..    و   کمیسیون   تشکیل  یا  و   بازرس  اعزام   جهت  کار   اداره  پایین  بسیار   سرعت  شده،  تعیین   آموزشی  هایکالس  در   شرکت   جهت

 .  باشدنمی

 . نمی باشد استرداد  قابل کار پیشرفت از مرحله  هر در متقاضی  شرکت انصراف صورت  مرکز در این  توسط شده دریافت هزینه  -6

 میبایست اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه محل تحویل گواهینامه در محل اداره کار استان متقاضی بوده  بنابراین متقاضی خود  -7

 مبلغ کل صورتحساب میبایست یکجا بدون هیچگونه کسورات واریز گردد  -8

 این درخواست بعنوان سندتبادل مالی محسوب نشده وفقط فاکتوررسمی صادرشده ازسوی مرکزبعنوان سندتبادل مالی محسوب میگردد  -9

 امور مالی )این قسمت توسط مرکز تکمیل می گردد(

 مجوز اداره کارهزینه مربوط به 



  

شرکت  محل تسویه حساب در محل شرکت  خواهد بود وچنانچه متقاضی درخواست فاکتور رسمی داشته باشد ،  اصل فاکتور رسمی در محل    -10

ویه حساب کامل ارائه خواهد شد و در صورتیکه متقاضی دستور ارسال تصویر و یا اصل فاکتور نماید پس از  پس از تس  هوداک سیستم فرتاک

 تسویه، این امر با قبول هزینه ارسال توسط متقاضی امکان پذیر خواهد بود 

تسویه حساب فقط منوط به ارائه ی طرح  این مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال اجرا و یا عدم اجرای طرح توسط سازمان متقاضی را ندارد و  -11

 طبقه بندی مشاغل می باشد. 

 

 مهر و امضای متقاضی 

 تمامی موارد و توضیحات فوق مطالعه و مورد تایید هست. 

 

 

 

 مهر و امضای مرکز:

 تمامی موارد و توضیحات فوق مطالعه و مورد تایید هست.

 

 

 با تضمین گواهینامه درخواستی خود را بخرید   شرکت هوداک سیستم فرتاکاز  

 بزرگترین مرجع ثبت و صدور انواع گواهینامه بین المللی -شرکت هوداک سیستم فرتاک 

 غالمی سرکار مهندس خانم  –واحد فنی 
 

 


