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 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 سازمان مذیریت و برنامه ریسی استان گلستان 
 

 دریافت گواهینامه تشخیص صالحیت شخص حقیقی پیمانکاری و ارتقاء پایه.مذارک و شرایط مورد نیاز برای 

 

 الف(مذارک مورد نیاز:

 درخَاستی .فزد جْت تشخیض طالحیت در رشتِ .تماضای 1

،وارت پایاى خذهت  )پشت ٍ رٍ( ، شٌاسٌاهِ )تِ ّوزاُ طفحِ تَضیحات (،وارت هلیهذرن تحظیلی  تزاتزاطل .2

ٍ تیوِ تِ رٍس اس سایت تاهیي اجتواػی ، گَاّی ساتمِ واری هفیذ  تا رشتِ  3*4تِ رٍس  لغؼِ ػىس یه  )پشت ٍ رٍ(،

 درخَاستی هستٌذ تِ تیوِ )در طَرت ًیاس( ٍ ػذم ّوىاری تاسایز شزوت ّا ٍ ... 

 هشخظات ػوَهی شخض حمیمی پیواًىار  2ٍ3-1ّای .تىویل فزم3

دادّای هٌغمذُ تِ ّوزاُ هفاطا حساب دریافتی اس تزای اشخاطی حمیمی وِ هتماضی ارتما پایِ هی تاشٌذ ولیِ لزار.4

 تاهیي اجتواػی یا آخزیي طَرت ٍضؼیت هؼتثز هی تایست ارائِ شَد .

 

 

 ب( شرایط و تعهذات پیمانکار حقیقی

.شخض حمیمی پیواًىار ضوي تاییذ هٌذرجات فزهْای ایي پزسشٌاهِ ٍ هذارن پیَست اى،تؼْذ هی ًوایذ وهِ ّزگًَهِ   1

ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاههِ  هشاٍراى ٍ پیواًىاراى  گزٍُت فزهْا را ظزف هذت یه هاُ اس تاریخ تغییز تِ تغییز در هٌذرجا

 استاى اعالع دّذ.ریشی 

لاًَى اساسی ٍ لاًَى هٌغ  141ٍ  44.شخض حمیمی پیواًىار تاییذ هی ًوایذ وِ هشوَل هوٌَػیت ّای همزر در اطل 2

 ًوی تاشذ. 1331ظَب دیواُ سال هذاخلِ وارهٌذاى دٍلت در هؼاهالت دٍلتی ه

.شخض حمیمی پیواًىار تاییذ هی ًوایذ وِ در ّیچیه اس شزوتْای پیواًىاری ٍ هٌْذس هشاٍر ٍ ػاههل ههذیزیت یها    3

 هَسسات دیگز سْاهذار ًوی تاشذ.

ًشهذُ   .شخض حمیمی پیواًىار تاییذ هی ًوایذ وِ اس یىسال لثل اس تىویل ایي پزسشٌاهِ در ّیچ وار دٍلتی خلهغ یهذ  4

 است.

.چٌاًچِ خالف ّزیه اس تؼْذات ٍ تاییذات فَق الذوز ٍ ًیش هٌذرجات ایي پزسشٌاهِ ٍ هذارن ضویوِ آى تهِ ابثهات   5

تزسذ،ػالٍُ تز لثَل هجاساتْای هزتَط تِ ارائِ هذارن ٍ اعالػات غیز ٍالؼی تِ هزاجغ دٍلتی حك ّیچ ًَع اػتزاضی تهِ  

ى استاًذاری هثٌی تز لغَ طالحیت ٍ اػوال هحزٍهیت ٍ ًیش تظهوین دسهتگاّْای   تظوین  دفتز اهَر هشاٍراى ٍ پیواًىارا

اجزایی در هَرد لزاردادّایی وِ تز ابز ایي اعالػات غیز ٍالؼی هٌؼمذ شذُ است ٍ ضثظ ضواًت ًاهِ ّای هزتَط تهِ آى  

 م، ًخَاّن داشت.  ٍ یا ضثظ ضواًت ًاهِ هٌالظِ ّایی وِ تا استفادُ اس ایي اعالػات در اى هشاروت ًوَدُ ا

 

1 



 (2) فرم شماره

 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 سازمان مذیریت و برنامه ریسی استان گلستان 

 

 مشخصات عمومی شخص حقیقی پیمانکار
 

 رشته مورد تقاضای صالحیت:

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 نام پدر:

 

 سال اخذ مدرک: :رشتٍ ي مدرک تحصیلی تاریخ تًلد: محل صدير: شمارٌ شىاسىامٍ:

 تلفه: وشاوی:

 مشخصات کارهای انجام شذه و در حال اجرا

محل  مًضًع پیمان ردیف

 اجزا

وام 

 کارفزما

ايلیٍ  مبلغ

 پیمان

 شزيعتاریخ 

 پیمان

تاریخ آخزیه 

صًرت يضعیت 

 دریافتی

صًرت  مبلغ

 يضیعت وهایی

        

 

 پیواًىار حمیمی:                                                           اهضاء:ًام ٍ ًام خاًَادگی 

  

 محل الصاق

 عکس



 
 (3فزم شوارُ )

 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 سازمان مذیریت و برنامه ریسی استان گلستان 
 

 

 پرسشنامه و تعهذنامه شخص حقیقی پیمانکار

 

 برنامه ریسی  استان گلستانریاست محترم سازمان مذیریت و 

 

ایٌجاًة                                  هتماضی تشخیض طالحیت در رشتِ                            تِ ػٌَاى شخض حمیمی 

پیواًىار ضوي تمذین پزسشٌاهِ ، خَد را هتؼْذ هی ًواین وِ تىویل پزسشٌاهِ هٌغثك تا ٍالؼیت تَدُ ٍ ّز ًَع تغییهز در  

ظَص اس ًظز اعالػات هزتَط تِ پیواى ٍ ًَع لزارداد تا دستگاُ دٍلتهی، ارگاًْها ٍ ًْادّهای جوْهَری اسهالهی      آى تخ

 )اهَر هشاٍراى ٍ پیواًىاراى ( اػالم دارم. ساسهاىایزاى، تالفاطلِ تِ آى 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی                                 

 :امضاء                                                               

 


