
  

 

...............ترم شرکت نماینده مح ..............  

 

   

 

 باسالم؛ 

را در جدول    شخصارسال شده، لطفا ابتدا اطالعات   شمابرای  HSE-MSو گواهینامه  ایزو  گواهینامه فرم درخواست 

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

 توجه بفرمایید:  تکمیل فرم حتما به نکات مطروحه مهم

 نام و نام خانوادگی کامل به فارسی و انگلیسی مکتوب گردد. ➢

 کد ملی کامل درج شود ➢

 ن فارسی و انگلیسی مکتوب شود.کامل به زبا نامه گواهینامه درخواستی )دوره( ➢

 قیقات نمی باشد. اعتبار گواهینامه صرفا جهت تکمیل رزومه و قابل تایید در سفارت خانه یا مورد تایید وزارت علوم تح ➢

 انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه همچنین اعتبار سنجی مرجع صدور بر عهده درخواست کننده می باشد. ➢

 رجیستری را دارند.  ی صادر شده قابلگواهینامه ها  ➢

 گواهینامه ها تاریخ انتقضاء ندارند. ➢

 درخواست می گردد.ست و الباقی هنگام تحویل گواهینامه هزینه صدور گواهینامه پس از تایید فرم درخوا  50% ➢

 درصورت تکمیل وجه گواهینامه تحویل داده  می شود. ➢

خواهد بود و در صورتیکه متقاضی دستور ارسال ابالغ نماید پس   شرکت هوداک سیستم فرتاکمحل تحویل گواهینامه ها در محل  ➢

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

ساعت  72 به سازمان متقاضی، سازمان متقاضی طی شرکت هوداک سیستم فرتاکپس از صدور گواهینامه و اعالم واحد پشتیبانی  ➢

 فرصت داشته الباقی مبلغ را تسویه نماید 

شرکت هوداک سیستم  ساعت از زمان تسویه بگذرد و سازمان متقاضی اقدام ننماید جهت تسویه،    72: چنانچه بیش از  1تبصره

 می تواند گواهینامه ها را باطل نماید و هزینه اولیه پرداخت شده غیر قابل بازگشت می باشد.   فرتاک

به وجود بیاید و مجددا اعالم درخواست گواهینامه نماید، می بایست هزینه    3: چنانچه برای سازمان متقاضی مورد تبصره  2تبصره

 .اولیه را مجددا پرداخت نماید 
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  سطح صدور گواهینامه  

 : Web Site دریافت گواهینامه تاریخ 
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 هزینه اخذ گواهینامه ها  
ها در صورت تمایل کارفرما قابل   گواهینامه اعتبار سالیانه  تمدید  و   سالیانه  مراقبتی  ممیزی  به  مربوط )هزینه 

 اجراست( 

F-03-3 

 هزینه کامل تا صدور نوع گواهینامه درخواستی  

  

 جمع کل: گواهینامه ها:تعداد 

  

 این قسمت توسط واحد مالی شرکت هوداک سیستم فرتاک تکمیل می گردد



  

 

 

 

 

 

 

 ضمین گواهینامه درخواستی خود را بخریدتبا  شرکت هوداک سیستم فرتاک

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

 غالمی سرکار مهندس خانم  –واحد فنی 
 

 

 

 

 درخواست های متقاضی: 

 "محل مهر و امضاء متقاضی محل مهر و امضاء مرکز: 

 


