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 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صنفی

آقایان )اصل و تصوبر کارت پایان خدمت  ا برگ

05از  کمتر  

اداره کل _خیابان نواب 6

 پست

 1 اصل تاییدیه کد پستی

 2 تصویر تایید کد پستی  ا برگ 7 اصل و تصویر مدرک تحصیلی ا برگ

قطعه 2 4*3عکس    3 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه ا برگ 8 

صل و تصویر مدرک رسته های تخصصیا ا برگ اصل وتصویر از تمام صفحات شناسنامه  ا برگ 9 

                   

4 

اصل و تصویر کارت ملی                     ا برگ   

                   

5 

:ثبت نام اینترنتی آموزش اصناف از مسیر زیر امکان پذیر می باشد:مهم   

 

G4b.ir 

 

 

1 

2 

کلیلک بر 

روی گزینه 

 ثبت نام

 

 وارد کردن اطالعات

شماره همراه میبایست بنام متقاضی باشد:توجه  

 

دریافت کد کاربری و گذر واژه از طریق 

 پیامک

 

وارد کردن کد کاربری و گذر 

ک گزینه ورودکلیو  ه واژ  

 

انتخاب گزینه ثبت و پیگیری مجوز و 

 کامل کردن اطالعات

 

کلیک گزینه ثبت نهایی و اتصال خودکار به سامانه ایرانیان 

 اصناف

ملی کارت پایان خدمت مدرک ورود اطالعات فردی ، صنفی و بارگزاری تصویر شناسنامه کارت  

4*3تحصیلی و اجاره نامه یا سند و عکس   

 

اخذ کد رهگیری و پرینت ثبت نام 

 جهت ارایه به اتحادیه

 

 ثبت نام  الکترونیکی پروانه کسب

 

مدارک درج شده در جدول ذیل  به اداره امور مالیاتی مراجعه و جهت  با در دست داشتن  برای تسریع در روند صدور پروانه کسب می بایست: عضو محترم 

به کد رهگیری را انجام داده و با دریافت پیش ثبت نام الکترونیکی ادره امور مالیاتی سپس . د تشکیل پرونده و دریافت کد واحد مالیاتی اقدام فرمائی

.اتحادیه مراجعه فرمائید  www.tax.gov.ir 

 

http://www.tax.gov.ir/
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behdashti.arakasnaf.ir  منوی خدمات سایتثبت نام اموزش اصناف وارد کردن اطالعات شخصی بهمراه

اسکن عکس پرسنلی ریال  088.888اتصال به درگاه بانک و برداشت   دریافت رسید 

ثبت نام اینترنتی آموزش اصناف باداشتن کارت عابر بانک بهراه رمز دوم در محل دفتر اتحادیه امکان پذیر می 

.می باشدعضو محترم دریافت رسید الزامی (. استکامال اختیاری )باشد  

............................................................................................. 

مشروعه مجموع مبالغ پروانه کسب صدور قانون نظام صنفی هنگام  31ماده  1همکار محترم طبق تبصره 

:خواست و کد ملی قابل پرداخت است بصورت الکترونیک از طریق سامانه ایرانیان اصناف با وارد کردن کد در  

  بانک ملی 8086727284880 ریال به حساب اتاق اصناف استان بشماره حساب 405.555مبلغ 

بانک ملی 8087088017886ریال به حساب اتاق اصناف کشور بشماره حساب  055.555مبلغ   

  بانک ملت 0716067240ریال به حساب اتحادیه آرایشی و بهداشتی بشماره حساب  405.555مبلغ 

بابت  بانک ملت 0716067240ریال به حساب اتحادیه آرایشی و بهداشتی  بشماره حساب  0.555.555مبلغ

 حق عضویت سال اول 

(بصورت آنالین برای تمامی درخواست ها)ریال جهت صدور کارت پروانه کسب الکترونیکی  155.555مبلغ   

(مراجعه به بانک)  بانک ملی 2070700780880بشماره حساب ریال به حساب خزانه دولت  35.555مبلغ   

ما .پروانه کسب اعمال نمی شود  و تغییر رسته تمدید ،حق عضویت سال اول جهت جابجایی 

. بقی مبالغ با مراجعه به شعب بانک ملی قابل پرداخت است  


