فرآیند صدور المثنی (فرم شماره)13
متقاضی

شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی
 - 1اخذ فرم درخواست و تکمیل آن توسط متقاضی(فرم شماره)13-1
 - 2دری افت و ثبت درخواست و تشکیل پرونده توسط شرکت
 - 3آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار (فرم شماره)13- 2
 - 4اخذ تعهد محضری از متقاضی (فرم شماره )13- 3
 - 5کپی پروانه مفقودی
 - 6مدارک شخصی دارنده پروانه (کپی شناسنامه ،کارت ملی،پای ان خدمت  2،قطعه عکس )3×4
تذکر :در صورتی که متقاضی شخص حقوقی(شرکت)باشد ارائه آگهی ثبت شرکتها و آخرین تغییرات شرکت الزامی است.
 - 7مدارک مالکیت زمین
 - 8کپی پروانه بهداشتی معتبر
 - 9تکمیل پرونده و معرفی متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ( فرم شماره )13- 4

سازمان نظام مهندسی کشاورزی
9

 بررسی و کنترل مدارکدر صورت تایید

صدور المثنی پروانه
9

توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
کشاورزی

ارسال رو نوشت به سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت شهرستان

تحویل پروانه المثنی به متقاضی

سا زماننظام مهندسی کشاورزی و منا بع طبیعیاستان اصفهان
با سالم واحترام
اينجانب/ش کرت
متولد  /سال ثبت
دارنده واحد
مورخ

شماره شناسناهم/شماره ثبت
کد ملی  /شناهسملی
هب ظرفیت
واقع رد شهرستان

فرزند
هبشماره رپواهن
هباطالعمی رسانم اصل رپواهنام مفقود شده

و ضمن تعهد رعايت کلیه ضوابط و مقررات جاری کشور ردخواست صدور المثنی رپواهن مذکور را دارم ،خواهشمند است اقدام
مقتضیهب عمل آید.

اترخی وامضاء متقاضی

اطالعیه
با سالم واحترام
اينجانب/ش کرت
دارنده رپواهن واحد
مورخ

کدملی  /شناهسملی
هب ظرفیت

هبشماره

ضمناعالم مفقود شدن آن ددنووسلهه ساطط شدناتباار رپواهنمذکور رااعالممی ممامم.

« سند تعهدانهم غيرما لی رسمی »
(با مشخصات فوق) با

حاضر شد رداين دفترخاهن آاق /خانم
عووان دارنده ی یکفقره رپواهن ی
سازمان

هبشماره ی
استاناصفهان رد زمينه ی رپورش

مورخ

صاردهاز
با کد شناسايی

و بعدالحضور اظهار واقرار داشت:
رپواهن ی یادشده را هک رد اخبلار داشتهام؛ مفقود شده و اتکوون پلدا نشده و موضوع را هب مراجع ذیصالح اطالع دادهام .لذا
م
ددنووسلهه ضمن اعالم التزام و تعهد هب رعايت کلیه ی قوانين و مقررات جاری ملکتی رد جمهوری اسالمی اريان هب خصوص
قوانين و مقررات ونظامات سازماننظام مهندسیکشاورزی و منابع طبیعیو سازمان جهادکشاورزی،متعهد وملتزممیشوم رد
صورت پلدا شدن رپواهن ی یادشده ،آن را سريعًاهب سازماننظام مهندسیکشاورزی و منابع طبیعیاستاناصفهانتحويل داده و
رد صورت رهگوهن سوء استفاده احتمالی از رپواهن ی یادشده توسط اينجانب یا اشخاص دیگر،شخصًا جوابگو بوده و مسوول جبران
خسارات وارده خواهم بود و حق رهگوهناعتراض رااز خود سلب و ساططمیکنم .

شماره :

(فرم شماره )13- 4

اترخی :
ويپست :

هب :سازمان نظام مهند سی کشاورزی و منا بع طبیعی ا ستان ا صفهان
از :شرکت
موضوع :صدور المثنی
با سالم

احتراما ،هبويپست ربگ مدارک آاقی /خانم /ش کرت
هب ظرفیت

و هب شماره رپواهن

جهت رهگوهن اقداممقتضی ارسال میگردد.

دارنده واحد
مورخ

متقاضی صدور رپواهن المثنی

مهر و امضای ش کرت

