
 به نام خدا

 شرکت پارت سازه نمایندگی شهرستان درخواستفرم 

 )نسخه پیمانکاران، مجریان وسایر(

 الف(مشخصات فرد حقیقی/حقوقی

 مشخصات شخص حقیقی  یا حقوقی -1

 نام : -

 شماره ثبت : -

 تاریخ ثبت : -

 آیا دارای گرید مشاوره ای یا پیمانکاری می باشد : -

 شهرستان : -

 

 شهرستان می باشد؟شخص حقیقی یا حقوقی دارای عضویت در سازمان نظام مهندسی  -2

 عضو شرکت / همکار پایه ارشد 1پایه  2پایه  3پایه  پایه نظام مهندسی نام

      سال اخذ 

      سال اخذ 

 

 شرکت شما در سالهای اخیر کارسابقه  -3

 95 94 93 سال

 اسمی میزان ظرفیت

 )پروژه/متراژ(

   

 میزان کار گرفته شده

 )پروژه/متراژ(

   

  

 فرد حقیقی/حقوقیآدرس و نوع مالکیت دفتر  -4

 متراژ تاریخ  و مدت استقرار نوع مالکیت آدرس ردیف

1     

2     

...     

 

 مستقر در دفتر کار تعداد پرسنل -5

 دفتر دار مالی/بازرگانی دفتر فنی عنوان



 محاسبات نقشه کشی طراحی

      تعداد پرسنل

 توسط شمااجرا شده  /طراحی شده  پروژه های شاخص -6

 نوع اسکلت سال تعداد طبقات متراژ زیر بنا کارفرما نام پروژه ردیف

1       

2       

...       

 

 پروژه های شاخص موجود در شهرستان -7

 شرکت طراح نوع اسکلت سال تعداد طبقات متراژ زیر بنا کارفرما نام پروژه ردیف

1        

2        

...        

 

نیز آیا شخص حقیقی/ حقوقی در امور دیگر مهندسی شامل مکانیک/برق/تاسیسات/معماری/پیمانکاری/مدیریت پروژه و ...  -8

 فعالیت دارد؟

 ب( هیئت مدیره شخص حقوقی )شرکت(

 تیم فنی  -1

پست  نام ردیف

 سازمانی

سابقه  تحصیالت/رشته

 کاری/دانشگاهی

عنوان پایان  دانشگاه

 نامه

پروژه های 

 شاخص

1        

2        

3        

 

 هیئت مدیره/ سهامداران -2

 سابقه کاری/دانشگاهی تحصیالت/رشته نام ردیف

1    

2    

3    

 

 نمایید؟ معرفیج( تعدادی از کارفرمایان پرسابقه در ساخت و ساز که تقریبا به طور دایم با شما همکاری می کنند را 

 



 

 د(تکمیلی

در طراحی  )نظیر سیستم های سازه ای، جداگرها، سقف، بادبند، بابرهای جانبی، دیوار و ...( تکنولوژی های به روزآیا تاکنون از  -1

 استفاده کرده اید؟ به تفکیک

 

 ؟اعالم فرماییددر خصوص علم کنترل سازه ها در برابر زلزله )به عنوان مثال میراگر های غیر فعال(  مطالعات و تجربیات خود را -2

 

اعطائی به سرمایه گذاران و سازندگان مسکن از جذابیت کافی برخوردار است؟ به  بانک مسکن تسهیالتآیا در شهرستان شما  -3

 عنوان مثال چند درصد از کارفرمایان شما از این تسهیالت در گذشته استفاده کرده اند یا راغب به استفاده از آن می باشند؟

 

 در شهرستان را  معرفی نمایید؟ رقبای شما/ شرکت همتراز با شما -4

 

 دالیل عالقه مندی به اخذ نمایندگی از شرکت پارت سازه: -5

 ارائه خدمات به روز تر به کارفرمایان 

متمایز شدن خدمات شما نسبت به رقبا     

استفاده از فناوری پیشرفته جهت ارتقاء عملکرد سازه و ضرایب ایمنی 

ارتقاء درآمد     

 کت پارت سازه بیان نمایید؟رایی خود را با شنحوه آشن -6

 

 تعداد پروژه( است؟) چگونهدر شهرستان ان فروش محصول در سال پیش رو پیش بینی شما از میز -7

 

 تعداد پروژه هایی که هم اکنون به عنوان پروژه های بالقوه شناسایی کرده اید؟-8

 

 نحوه تبلیغات پیش بینی شده شما در شهرستان چگونه است؟  -9

 



 چگونه می باشد؟در شهرستان این محصول و فروش نحوه بازاریابی برنامه ریزی شما برای  -10

 

 

 ؟) به ازای هر متر مربع(خرید و فروش می شود شما در چه بازه ریالیو تجاری در شهرستان  )آپارتمانی(پروژهای مسکونی -11

 

 شما در خصوص بازار آینده مسکن در شهرستان چگونه است؟ پیش بینی -12

 

 را تشریح نمایید؟الگوی پیشنهادی خود درباره همکاری با شرکت پارت سازه -13

 

 نحوه تماس با شرکت شما -14

 تلفن :

 ایمیل :

 همراه :

 آدرس:

  

   

  

 

 محل مهر و امضا 


