بسمه تعالی

شماره:

درخواست عضویت شخص حقوقی

تاریخ:

فرم شماره 2

پیوست:

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان ....................................
اینجانب با سمت □مدیرعامل □مدیر □رئیس □سایر (با توضیح) ................................ :با ارائه مدارک به شرح زیر
و خالصه مشخصات پیوست ،برای مؤسسه (نام کامل) .................................................................................................................
درخواست عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی معدن استان  ..........................................میکنم و ضمن اطالع از
مفاد قانون نظام مهندسی معدن و آییننامه اجرایی آن ،از سوی مؤسسه متبوع خود تعهد میکننم کنه بنا سنازمان
نظام مهندسی معدن در چهارچوب اهداف و مقررات و مصوبات آن همکاری مؤثر داشته باشد.
نام و نامخانوادگی:

امضا:

□تصویر اساسنامه
□تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی

مهر مؤسسه:

□ تصویر کارت کد اقتصادی
□تصویر آگهی ثبت آرم

□ تصویر مجوز تأسیس (طبق ماده  51آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن)
□تصویر آخرین آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی □ تصویر آخرین سرمایه ثبت شده در روزنامه رسمی
□تصویر آخرین فهرست پرداخت بیمه کارکنان
□تصاویر پروانه اشتغال وگواهی  2نفر از مدیران مؤسسه دارای پروانه اشتغال به شرح زیر:
نام و نام خانوادگی ....................................... :سمت ...................................... :شماره پروانه اشتغال........................... :
مهر:
امضا:
نام و نام خانوادگی ....................................... :سمت ...................................... :شماره پروانه اشتغال........................... :
مهر:
امضا:
□سایر مدارک مورد نیاز (با توضیح)............................................................................ :
مدارک مورد نیاز طبق فهرست فوق دریافت و تصویر هر یک با اصل آن مطابقت داده شد.
نام و نام خانوادگی و امضای مسئول پذیرش در دبیرخانه سازمان نظام مهندسی معدن استان:
شماره و تاریخ ثبت در دبیرخانه سازمان نظام مهندسی معدن استان:
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شماره:

درخواست عضویت شخص حقوقی

تاریخ:

فرم شماره 2

پیوست:

نام مؤسسه (نام کامل)........................................................................................................................................................................ :
شماره ثبت ......................................... :تاریخ ثبت ................................... :استان محل ثبت.................................................... :
شماره شناسه ملی  .......................................................... :شماره کد اقتصادی ................................................................... :
چگونگی و تاریخ تأسیس درصورت عدم ثبت ( طبق ماده  51آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن) :
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
آدرس مرکز شرکت یا مؤسسه........................................................................................................................................................ :
آدرس واحد(های) عملیاتی اصلی( معدن،کارخانه ،شعبه ،نمایندگی ،دفتر :)...،
.................................................................................................................................................................................................................
شمارههای تلفن و نمابر.................................................................................................................................................................... :
E-mail: ..........................................................

Web-site: ...........................................................

.

فعالیت(های) اصلی.......................................................................................................................................................................... :
نوع مؤسسه:

□شرکت سهامی عام □شرکت سهامی خاص
□نهاد عمومی □واحد فنی □ دفتر مهندسی

□شرکت با مسئولیت محدود

□شرکت تعاونی

□مؤسسه دولتی

□سایر (با توضیح) ..........................................................................

نوع فعالیت (یک یا چند مورد):
□ مشاوره و مهندسی □ پیمانکار اجرایی □ آموزشی و پژوهشی □ بهرهبرداری

□

خدماتی □ سایر

رسته فعالیت (یک یا چند مورد):
□ پیجویی و اکتشاف

□ استخراج معدن

□ کانهآرایی و فرآوری

□ متالورژی استخراجی

سرمایه ثبت شده طبق مدارک ثبتی یا مجوز تأسیس ...................................... :میلیون ریال
تعداد کارکنان تمام وقت :مجموع  ...................نفر
برحسب مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد وباالتر.......نفر،کارشناسی ........نفر،کاردانی .......نفر،پایین تراز کاردانی  ........نفر
تعداد کارکنان پاره وقت (میانگین ماهانه در طول یک سال) :مجموع  ..............نفر
سایر توضیحات:

امضا:

نام و نامخانوادگی (درخواست کننده ):
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بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان
رسید دریافت گواهی مدرک عضویت شخص حقوقی

به :سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان

خواهشمند است اصل گواهی عضویت این شرکت را به مدیر عامل  /نماینده این شرکت آقای /خانم
 ............................تحویل فرمائید.

نام مدیر عامل :
مهر وامضاء:
تاریخ:

اصل گواهی عضویت شخص حقوقی ،که به شماره  .......................و به تاریخ  ...............................به نام شرکت
 ................................به شماره عضویت  ............................صادر شده به اینجانب تحویل داده شد.

نام نماینده شرکت:
امضاء:
تاریخ:
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مدارک مورد نیاز برای عضو حقوقی

 -1تکمیل فرم شماره 1و ( 2درخواست عضویت حقوقی توسط مدیرعامل یا نماینده قانونی
وی)
 -2تکمیل فرم رسید گواهی عضویت شخص حقوقی
 -3اصل و تصویر اساسنامه
 -4تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی
 -5تصویر آخرین سرمایه ثبت شده در روزنامه رسمی
 -6تصویر آخرین آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی
 -7اصل و تصویر گواهی شناسنامه
 -8اصل و تصویر کارت کد اقتصادی
 -9اصل و تصویر آگهی آرم
-10تصویر آخرین فهرست پرداخت بیمه کارکنان
-11فیش واریزی به مبلغ  7700000ریال به حساب شماره  020358647003بانک ملی به
نام نظام مهندسی معدن استان سمنان

