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دریافت تقاضا توسط 

اتحادیه و ارجاع به 

کمیسیون بازرسی جهت 

هماهنگی با متقاضی و 

 بازرسی واحد صنفی

 

:اعالم نظر مثبت   

ارائه اطالعات مورد نیازجهت مراجعه به 

اتحادیه اعم از مدارک مورد نیاز و نحوه 

 صدور پروانه کسب 

 بررسی کد پستی 

نداشتن شرایط صدور  اعالم نظر منفی

پروانه کسب مطابق آیین نامه ها و قوانین 

 نظام صنفی می باشد

 

س از رفع
پ

ص 
 نواق

مراجعه متقاضی به دفتر اتحادیه و 

تحویل نامه های دستگاه صدور و 

توسط اتحادیه های استعالم شونده  

ق  22آیین نامه اجرایی ماده  2ماده  4بند 

متقاضی موظف است حداکثر ظرف :ن ص

اه مدارک مورد نیاز برای صدور سه م

پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه 

تحویل اصل نامه های ).اصناف ارسال نماید

دستگاه های استعالم شونده توسط متقاضی 

به اتحادیه جهت درج در پرونده و صدور 

 پروانه کسب الزامی است

ق ن  22اجرایی ماده آیین نامه  2ماده  5بند 

مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از :ص

دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن 

،حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه 

.کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند  

: برای صدور پروانه کسبشرایط الزم  -ص.ن.ق 22آیین نامه اجرایی ماده ۳ماده   

اها در روست) قانون مدني اعم از رسمي و يا عادي ( 1۱)سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبايعه نامه و يا قرارداد هاي موضوع ماده -1: شرايط عمومي -الف

.تاحراز مالکيت طبق عرف محل اس  

اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است -تبصره . 

گواهي صالحيت از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران-2  

دهيات وزيران مشمول گواهي صالحيت نيروي انتظامي مي باشن 1۱/۱۶۱۶2۱آيين نامه اماکن عمومي مصوب مورخ ( 2)صرفاً واحد هاي صنفي موضوع ماده  -   تبصره 

(قانون ماليات هاي مستقيم( /1۸)موضوع ماده ) گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده -۱  

قانون نظام صنفي( ۱۱)ماده ( ن)موضوع بند ) چارچوب دستورالعمل آموزش گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار در -4  

شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي به همراه شش قطعه عکس پرسنلي-5  

آقايان کمتر از پنجاه سال سن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي-/  

حداقل سن براي دريافت پروانه کسب هجده سال مي باشد -تبصره . 

شرايط اختصاصي -ب : 

قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي( 1۱)براي صنوف مشمول قانون اصالح ماده  )  ) انيکارت معاينه پزشکي و گواهي صالحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درم -1  

(قانون نظام صنفي( 1۱)براي صنوف مشمول تبصره ماده ) پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک دانشگاهي مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شرايط شاغل در واحد صنفي -2  

ا توسط اتحادیه متقای باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ضق ن ص در صورت قبول تقا 22طبق ماده :نکته

ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد در غیر این صورت متقاضی جدید 

.محسوب خواهد گردید  


