
 بسمه تعالي
 شرکتصدور/تمديد فرم تقاضای 

 وری بخش کشاورزی و منابع طبيعي قانون افزايش بهره 2موضوع ماده  

 مشخصات شرکت: -1

  تلفن تماس: شماره ثبت: :نام

 آدرس و كد پستي محل:

 آدرس پایگاه الکترونیک: 

 آدرس پست الکترونیک:

 پروانه:    تمديد  متقاضي صدور 

  چند منظوره دامپزشکي  شرکت تخصصي 

 شرکت تخصصي دفع آفات و ضدعفوني شیالتي 

  مرکز قرنطینه آبزيان 

 ای کشاورزی شرکت مالي و بیمه 

 )شرکت تخصصي بهداشت دامپزشکي )دام، طیور آبزيان 

 شرکت تأمین نیروی کار 

 شرکت توزيع و پخش دارو، واکسن و سموم دامپزشکي 

 یزات دامپزشکيشرکت تأمین، توزيع و عرضه لوازم و تجه 

 شرکت دانش بنیان 

 شرکت اقتصادی و بازرگاني کشاورزی 

 مديريتي( دامپزشکي –اجرايي  -شرکت خدمات مشاوره )فني 

 های خام دامي ي و ترويجي بهداشت دام و فرآوردهششرکت تخصصي آموز 

 م )داکت دامپزشکي(های قابل استفاده در خوراک دا شرکت ضدعفوني تجهیزات و وسايل انتقال محصوالت و فرآورده 

 های دامي شرکت خدمات بهداشتي تخصصي صنايع تبديلي و تکمیلي فرآورده 

 شرکت تخصصي 

 مشخصات مديرعامل: -2

  نام پدر: نام خانوادگي: :نام

  شناسنامه: شماره محل صدور: محل تولد:

 كدملي: شماره نظام دامپزشکي: تابعیت:

 سابقه فعالیت دامپزشکي: وضعیت انجام طرح نیروی انساني: تاریخ تولد:       /   /

 توضیحات: نوع معافیت:                سایر  معاف               مدت خدمت: : پایان خدمت  وضعیت نظام وظیفه

:تلفن تماس ثابت آدرس و كد پستي محل سکونت:  

:تلفن تماس  آدرس و كد پستي محل كار:  

 تلفن تماس همراه: یک/ سایت:آدرس پست الکترون

 لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.

 شماره ثبت:

 تاریخ ثبت: 

1شماره  فرم  



 عضو سازمان نظام دامپزشکي ج.ا.ا مشخصات نیروهای متخصص و هیأت مديره -3

 

 امضاء: مهر و      :                                             متقاضي خانوادگي تاريخ:                                         نام و نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي  ردیف
آخرین مدرك 

 تحصیلي

شماره نظام 

 دامپزشکي

 نوع مدرك

نام واحد 

 آموزشي

وضعیت نظام   

 وظیفه

)پایان خدمت، 

 معاف، ...(

 سمت 
 معادل رسمي

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

شرکتمدارك مورد نياز برای صدور پروانه   

وری بخش کشاورزی و منابع طبيعي قانون افزايش بهره 2موضوع ماده     
 (1)فرم شماره فرم تکمیل شده درخواست متقاضي  -1

 مدارك ثبت شركت و روزنامه رسمي  -2

 باشد( ) گواهي امضا مورد قبول نمياصل تعهدنامه محضری -3

 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمي محل )برابربااصل(. -4

 فرم تکمیل شده معرفي نیروهای كارشناس شركت -5

 قرارداد رسمي نیروهای شركت مطابق با عنوان شغلي مربوطه -6

 تصویر مهر شركت  -7

 تصویر كارت عضویت معتبر نظام دامپزشکي سهامداران شركت -8

 ید كارشناسرسید بانکي پرداخت مبلغ تعرفه بازد -9

 رسید بانکي پرداخت مبلغ تعرفه صدور پروانه  -11

 پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر  -11

 مفاصاحساب -12

متخصصنيروهای فعاليت شروع برای مدارك مورد نياز     

 متخصصنیروهای  تصویر كارت عضویت معتبر نظام دامپزشکي -1

 تصویر كارت پایان خدمت)برابربا اصل( -2

 یروهای كارشناس شركتبرای ن دو عدد 4*3عکس پرسنلي  -3

 التحصیلي معتبر )برابربااصل( تصویر مدرك تحصیلي/ گواهي موقت فارغ -4

 ) گواهي امضا مورد قبول نمي باشد(اصل تعهدنامه محضری -5

 گواهي عدم اعتیاد -6

 گواهي عدم سوءپیشینه كیفری -7

 ای  گواهي عدم سوء پیشینه حرفه -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


