مذارك مورد نياز جهت صذور پروانه اشتغال به كار
شخص حقوقي (خذمات آزمایشگاهي)

وذFM-MW-63-00 :

غفحِ  1اص 1

 _1تىويل وبسثشي دسخَاست غذٍس پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس ضخع حمَلي خذهبت آصهبیطگبّي ()-FM-MW-60-00
 _2گَاّي ػضَیت هؼتجش ضخع حمَلي دس سبصهبى ًظبم هٌْذسي سبختوبى استبى تْشاى
 _3تػَیشثشاثشاغل وليِ غفحبت اسبسٌبهِ ضشوت یب تطىيالت سبصهبًي هػَة ضشوت دٍلتي ٍٍاثستِ ثِ دٍلت ،هؤسسِ ٍ ًْبد ػوَهي غيش
دٍلتي وِ الذام ثِ تأسيس ٍاحذ ّبي سبصهبًي فٌي خبظ ًوَدُ است .ثب اسسبل هستٌذات تػَیت دس هشجغ غالحيت داسهشثَطِ (تَسط هشاجغ
لضبئي)
 -4تػَیشثشاثشاغل آگْي تأسيس ضشوت هٌذسج دس سٍصًبهِ سسوي وطَستَسط هشاجغ لضبئي
 -5تػَیشثشاثشاغل آگْي آخشیي تغييشات( هجٌي ثشهَضَعًَ ،ع ،آدسسً ،بم ضشوت ٍ اػضبي ّيأت هذیشُ)ضشوت هٌذسج دس سٍصًبهِ سسوي
وطَس(تَسط هشاجغ لضبئي)
 -6تػَیش ثشاثش ثب اغل فبوتَس سسوي خشیذ تجْيضات
 -7اغل ٍ تػَیش پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس هؼتجش هذیشػبهل ٍ اػضبي ّيأت هذیشُ ٍ وليِ ضبغالى هَسد ًظش اػن اص توبم ٍلت ٍ پبسُ ٍلت
تَجِ  :ثبتَجِ ثِ ثٌذ  9هبدُ  3فػل اٍل پيَست هجحث دٍم همشسات هلي سبختوبى اضخبظ حمَلي هَظفٌذ لجل اص اتوبم هذت اػتجبس پشٍاًِ
اضتغبل اضخبظ حميمي ضبغل دس ضخع حمَلي ًسجت ثِ توذیذ ٍ یب استمبي پبیِ پشٍاًِ اضخبظ حميمي الذام ًوبیٌذٍ .غَل دسخَاست ایي
هَاسد ثِ سبصهبى ًظبم هٌْذسي سبختوبى استبى تْشاىً ،جبیذ ووتش اصیه هبُ ثِ پبیبى هذت اػتجبس پشٍاًِ ثبضذ.
* دسیبفت ضوبسُ ضْشسبصي ثشاي داسًذگبى پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبس هٌْذسي الضاهي هي ثبضذ .
 _8تىويل ٍ تحَیل فشم خَداظْبسي هذیشػبهل ٍ اػضبي ّيأت هذیشُ ٍ وليِ ضبغالى دس ضشوت "ثشاي ّشیه ثػَست جذاگبًِ" ٍ دسج ٍضؼيت
توبم ٍلت ٍ پبسُ ٍلت ثَدى آًْب ٍ تبئيذ آى تَسط دفبتش اسٌبد سسوي ()FM-MW-58-00
 ) _9دٍ لطؼِ ػىس  6x4ثب صهيٌِ سفيذ ثشاي هذیش ػبهل/هسئَل ٍاحذ فٌي(.ثذٍى ػيٌه ،والُ ٍ وشاٍات ٍصیَس آالت ٍ دستوبل گشدى) ٍ ثشاي
خبًوْب لشظ غَست هطخع ٍ ثب حجبة وبهل ثذٍى سٍتَش وِ اص تبسیخ گشفتي ػىس ثيص اص  6هبُ ًگزضتِ ثبضذ.
 _10اغل سسيذ ثبًىي( ٍاسیض ضذُ ثِ حسبة ضوبسُ IR090100004074063101865286ثؼٌَاى دسآهـذ حبغـل اص فشٍش سـبیش خـذهبت ثِ ضٌبسِ
ٍاسیض 381063174140120000014003103830ثِ هجلـغ  300/000سیبل لبثـل پشداخت دسوليِ ضؼت ثبًه هلي ایشاى)

 _11تىويل وبسثشي اػالم هطخػبت هحل ،تجْيضات ٍ اهىبًبت ضشوت  /هؤسسِ ()FM-MW-62-00
 _12تػَیشثشاثش ثب اغل سٌذ هبلىيت یب اجبسُ ًبهِ سسوي هحل ضشوت  /هؤسسِ ثِ ًبم یىي اص اػضبي ّيأت هذیشُ یب ضشوت  /هؤسسِ ثْوشاُ
اغل ٍ تػَیش لجض تلفي ثبثت
 _13تىويل فشهْبي اػضبي ّيأت هذیشُ اهتيبص آٍس ٍ جذٍل اهتيبص ضشوت ()-FM-MW-61-00
 _14تػَیش ثشاثشثب اغل هذسن تحػيلي هذیشػبهل ٍ اػضبي ّيأت هذیشُ ٍ وليِ ضبغالى هَسد ًظش اػن اص توبم ٍلت ٍ پبسُ ٍلت
 _15اسائِ سَاثك حشفِ اي ضشوت ٍ اػضبء الضاهي است (،دس خػَظ آصهبیطگبُ جَش ثبیذ دٍسُ ّبي تخػػي خَد سا اسائِ دٌّذ).
تَجِ :وليِ تػبٍیش روش ضذُ فَق ثبیذ الضاهبً دس لطغ  4Aاسائِ ضَد.
ثشاثش ثب اغل هذاسن اسائِ ضذُ هي ثبیست فبلذ ولوِ اثشاصي ثبضذ.
آدسس دسج ضذُ دس ظْش پشٍاًِ اضتغبل ثِ وبساضخبظ حميمي هي ثبیست هطبثك ثبحَصُ آدسس هٌذسج دس سٍصًبهِ سسوي ضخع حمَلي
ثبضذ.
ّوشاُ داضتي هْش ضشوت /هؤسسِ جْت اًجبم وليِ هشاحل اداسي دس سبصهبى ًظبم هٌْذسي سبختوبى استبى تْشاى الضاهي است.
سبػت اخز هذاسن :سٍصّبي ضٌجِ تب چْبسضٌجِ اص سبػت  8الي  14هي ثبضذ.

