
 مدارک الزم جهت استفاده از تسهیالت طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت 
 

 

 شرح  وضعیت 

 مدارک شرکت حقوقی 
 و روزنامه رسمی  شرکت اساس نامه کپی 

 رعامل یمد  سهامداران و  کارت ملی کپی 

 اظهار نامه مالیاتی) یا صورت های مالی و تراز های آزمایشی( در صورت وجود  

 ت یو هر گونه مجوز فعال ی بهره بردارتولید، پروانه  کپی 

 به همراه طرح توجیهی اشتغالزایی بنیاد برکت استفاده از تسهیالت شرکت جهت فرم درخواست  

 نامه شرکت  فرم تعهد  

 کاتالوگ شرکت و محصول  

 چند قرارداد )جدیدتر و با ارزش تر(  کپی 

 مدارک متقاضیان اشتغال 
   یکارت مل کپی  

                   تبرک اد یبن یی اشتغال زا  یطرح ها انیمتقاض ویژه  استفاده از تسهیالتفرم درخواست  

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم افراد  

 تصویر  آخرین مدرک تحصیلی )فقط آخرین مدرک(  

 لوح فشرده شامل 
 ی نهایی طرح توجیه  PDFفایل   

 مدیرعامل و متقاضیان اشتغال اسکن کارت ملی سهامداران،  

  اسکن فرم درخواست متقاضیان )فرم درخواست متقاضیان ابتدا به تایید پارک و مرکز رشد رسیده 
 و سپس اسکن شود.(  باشد

 اسکن تصویر اخرین مدرک تحصیلی متقاضیان  

 و تولید  تیفعال ) گواهی و تاییدیه( و هر گونه مجوز ی بهره بردار  د، یپروانه تولاسکن  

 اساسنامه و روزنامه رسمی  PDFفایل  

 و با ارزش تر(  دتر یچند قرارداد )جد PDFفایل  

 مگابایت( 5با حجم حداکثر هر عکس تصویر از شرکت، محصوالت، خط تولید، نیروی کار )   10حداقل   

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم افراد  

 مشخصات شرکت  تکمیل شده  فایل اکسل 
 امل، شماره تماس مستقیم باشدمدیرع نام و نام خانوادگی کاور و جلد لوح فشرده حتما حاوی اسم شرکت، :  1نکته

 : در صورت عدم دسترسی به دستگاه اسکنر، ارایه یک عکس با کیفیت با استفاده از دوربین گوشی مورد قبول است 2نکته 

 ن تصاویر و فایل مستندات در سامانه مدیریتی بنیاد برکت خواهشمند است از ذخیره همه موارد در لوح فشرده اطمینان حاصل شود   : به دلیل الزام بارگزاری اسک3نکته 

 شده در لوح فشرده با توجه به محتوای فایل نام گذاری شود ذخیرهمستندات  لیو فا شده اسکن ریتصاو: هر یک از 4نکته


