
  بسمه تعالي
  1 ضميمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي

  شناسه خدمت -2  صدور پروانه كسب ايثارگري :عنوان خدمت -1
  اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.) (

3 - 
ارائه 
دهنده 
ت

خد
  اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان  نام دستگاه اجرايي:

  وزارت صنعت ، معدن و تجارت نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

قانون نظام صنفي وظيفه صدور پروانه كسب براي ايثارگران مشمول اين ماده بر عهده وزارت صنعت معدن و  79طبق ماده    خدمتشرح 

سازمان صنعت معدن و تجارت و در شهرستان ها ادارات صنعت تجارت مي باشد. كه در مراكز استان اين وظيفه را 
  عالي نظارت رسيده است انجام مي گرددمعدن و تجارت بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات 

  )G2C( خدمت به شهروندان  نوع خدمت
  )G2B(خدمت به كسب و كار

نوع  )G2G(خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي
 

مخاطبين
جانبازان ، همسر جانبازان ، يكي از فرزندان متوفي و   

كليه اعضاء  –يكي از فرزندان جانباز ازكار افتاده 
آزاده ، همسر آزاده، يكي از فرزندان  –خانواده شهدا 

 متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده

  تصدي گري حاكميتي  ماهيت خدمت
  روستايي  شهري  استاني منطقه اي ملي  سطح خدمت

  مالكيتثبت   تامين اجتماعي  كسب و كار  ماليات  سالمت  آموزش  تولد  رويداد مرتبط با:
  ساير  وفات  هامدارك و گواهينامه  بازنشستگي  ازدواج  بيمه  تاسيسات شهري

  رخداد رويدادي مشخص  فرارسيدن زماني مشخص  تقاضاي گيرنده خدمت  نحوه آغاز خدمت
  ساير:  ...  تشخيص دستگاه

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

  مدارك و شرايط عمومي :–الف
 مبني بر واجد شرايط بودن متقاضي. معرفي نامه بنياد 1

. سند مالكيت و يا اجاره نامه رسمي يا عادي و يا ارئه قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص ، اعم از دولتي و غير 2
 دولتي براي محل كسب و يا احراز مالكيت طبق عرف محل در روستاها

  دريافت تعهدنامه محضري از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است. –تبصره 
  . گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر تشكيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.3

  اسالمي ايران..گواهي صالحيت انتظامي وترافيكي ازنيروي انتظامي جمهوري 4
  .گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط ازمركزآموزش اصناف يامراكز موردتاييد كميسيون نظارت.5

  متقاضيان پروانه كسب موقت ازگذراندن دوره هاي آموزشي معاف مي باشند. -تبصره
  . تصويرشناسنامه وكارت ملي.6

  سال ).50زشكي (براي آقايان كمتر از. تصويركارت پايان خدمت نظام وظيفه يامعافيت دائم ياپ7
  دفترچه آماده خدمت بدون مهرغيبت ياگواهي اشتغال به تحصيل براي متقاضيان پروانه كسب موقت بالمانع مي باشد. -تبصره

  شرايط اختصاصي:مدارك و  - ب
) 13قانون اصالح ماده (كارت معاينه پزشكي وگواهي صالحيت بهداشتي ازمراكزبهداشتي ،درماني ( براي صنوف مشمول . 1

 قانون موادخوردني ،آشاميدني ،آرايشي وبهداشتي.

پروانه تخصصي وفني ياديپلم فني يامدرك تحصيلي باالتر مرتبط، ياحضوريك نفرواجدشروط فوق شاغل در . 2
 قانون).13واحدصنفي(براي صنوف مشمول تبصره ماده

ورپروانه كسب بنام وي به همراه تصويراساسنامه وآگهي روزنامه رسمي معرفي نامه نماينده هيات مديره (مديرعامل)براي صد. 3
 ثبت شركت (براي اشخاص حقوقي).

  رضايت نامه محضري شركاء براي صدورپروانه كسب به نام يكي ازشركاء (براي مشاركتهاي مدني).. 4
  قانون نظام صنفي 79ماده   باالدستيقوانين و مقررات 

  قانون نظام صنفي 79آئين نامه اجرايي ماده 

5- 
جزييات 

خدمت
  به تعداد متقاضيان     در:       ماه        فصل          سال خدمت گيرندگاننفر100    آمار تعداد خدمت گيرندگان  

  حداكثر سه ماه خدمت: ارايه زمان مدتمتوسط 
  . . .  بار در:       ماه        فصل          سال                        يكبار براي هميشه                     تواتر



 بار2 دبار مراجعه حضوريتعدا
هزينه ارايه خدمت(ريال) به 

  خدمت گيرندگان
  پرداخت بصورت الكترونيك  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

    هزينه پروانه كسب الكترونيكي  ريال 100000
    حق تمبر دارايي  ريال 100000

      رايگان

6- 
نحوه دسترسي به خدمت

  

  س دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آنآدر
http://www.iranianasnaf.ir/Register/RegisterUnits 

 دبيرخانه هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشوراز آن: نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي

  رسانه ارتباطي خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت
در مرحله اطالع رساني خدمت

  الكترونيكي  
  

  (برنامه كاربردي) تلفن همراه    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)      
  پستيپست الكترونيك                         ارسال 
  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه

  حضوري     ساير(باذكرنحوه دسترسي)
ذكر ضرورت   الكترونيكيغير

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد  

  جهت احراز اصالت مدرك
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

  عدم اطالع متقاضيان ساير: 

  مراجعه به دستگاه:
  ملي
  استاني

  شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت
  

  الكترونيكي
  

  (برنامه كاربردي) تلفن همراه    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)      
  پست الكترونيك                         ارسال پستي

  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه
  دفاتر پيشخوان

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

  مكتوب و حضوري   ساير(باذكرنحوه دسترسي)
ذكر ضرورت   الكترونيكيغير

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد  

  جهت احراز اصالت مدرك
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

  عدم اطالع متقاضيان ساير: 

  مراجعه به دستگاه:
  ملي
  استاني

  شهرستاني

مرحله 
توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه   
يا ارتباط با ديگر 

دستگاه ها )
  

  الكترونيكي
  

  )ERP اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك                          

ذكر ضرورت   الكترونيكيغير
مراجعه 
حضوري

  مكاتبات  

درمرحله ارائه خدمت
  

  الكترونيكي
  

  (برنامه كاربردي) تلفن همراه اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)         
  پست الكترونيك                         ارسال پستي

  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه
  دفاتر پيشخوان
  به دفاتر پيشخوان:شماره قرارداد واگذاري خدمات 

  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)

ذكر ضرورت مراجعه   الكترونيكيغير
حضوري

  

  جهت احراز اصالت فرد
  جهت احراز اصالت مدرك

  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
  ساير:

  مراجعه به دستگاه:
  ملي
  استاني

  شهرستاني



7- 
ارتباطخدمتباسايرسامانهها 

(بانكهاي 
اطالعاتي) 

دردستگاه
  

  فيلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي ديگر
  
  

استعالم   استعالم الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

برخط
  online

  
دسته

اي 
)

Batch
(  

        اخذ پروانه كسب  بانك اطالعات اصناف
         
          
          

8-
ارتباط

 
خدمت

 
باساير

 
دستگاههاي ديگر

  

نام سامانه هاي   نام دستگاه ديگر
  دستگاه ديگر

مبلغ فيلدهاي موردتبادل
(درصورت 
پرداخت 
 هزينه)

، اگراستعالمغيرالكترونيكياست استعالم الكترونيكي
برخط  :استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch

(  

  دستگاه      ندارد  صالحيت تاييدغير الكترونيكي  اداره نظارت بر اماكن عمومي
  مراجعهكننده

 غير الكترونيكي  واحد مالياتي –ادارات دارايي 
ارائه گواهي پرداخت 

 ماليات
  دستگاه    ندارد

  مراجعهكننده

  

 غير الكترونيكي  بهداشت
  دستگاه    ندارد  تاييد صالحيت

  مراجعهكننده
 غير الكترونيكي  فني و حرفه اي

  دستگاه    ندارد  فنيتاييد صالحيت 
  مراجعهكننده

 غير الكترونيكي  اتاق اصناف
  دستگاه    ندارد ارائه گواهي آموزش

  مراجعهكننده

9- 
عناوين فرايندهاي 

خدمت
  

 

  ارايه معرفي نامه از اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران-1
  ثبت درخواست در سامانه پروانه كسب -2
  تاييديه استعالم از دستگاه هاي ذيربطارسال و دريافت -3
  صدور و تمديد پروانه كسب-4



  نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :واحدمربوط  :پستالكترونيك  :تلفن  :نامونامخانوادگيتكميلكنندهفرم

مراجعه متقاضي واجد
شرايط به بنياد

 انجام مشاوره  و ارائه راهنماي الزم از سوي كارشناسان بنياد 

آيا متقاضي واجد شرايط 
دريادريافت معرفينامه مي 

 بلي

 خير

ارائه معرفي نامه بهمراه مدارك فردي  به اداره صنعت، 
 معدن و تجارت

ارائه راهنمائي و مشاوره الزم از سوي كارشناسان  اداره صنعت، 
 معدن و تجارت به متقاضي

ارائه استعالمهاي الزم از سوي  اداره صنعت، معدن و 
 تجارت به متقاضي

هاي  صورت پذيرفته  از سوي متقاضي ارائه جوابيه استعالم
 به اداره صنعت، معدن و تجارت

بررسي  مدارك متقاضي 
 كه آيا طبق مقررات است

 بلي

خير روز به  15جوابيه رد حداكثر ظرف 
 متقاضي و راهنمايي جهت تكميل مدارك

 صدور پروانه كسب



  و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره يك حقوقيليست اطالعات مجوزهاي حقيقي، 

  نيزتكميل شود 2است، فرم شماره  با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك*

  

يف
رد

  

  
  

  عنوان مجوز

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانوني
(مصوبه، بخشنامه، 

  آيين نامه)

  
  

  مدارك مورد نياز
  
  
بار  

اعت
ت 

مد
  

  
  
  هزينه
  (ريال)

  
  

  متقاضي مجوز

  
  

فرآيند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

  
  

  زمان تقريبي
  فرآيند مجوز
  (روز/ ساعت)

جوز
د م

رآين
ف

  

ات
يح
وض

ت
  

  

قي
حقي

قي  
حقو

تي  
دول

صي  
صا

اخت
ك *  

شتر
م

كي  
وني
كتر

ال
كي  

وني
كتر

ر ال
غي

  

1  

صدور و تمديد پروانه 
  كسب ايثارگري

دور
ص

  

قانون نظام79ماده
قانون -صنفي

نظامصنفي و  و آيين 
  نامه ها

استعالم از سند
مالكيت، مدارك فردي، 

استعالم دارايي، 
  بهداشت ، اماكن و ...

5 
  سال

ريال در  30000
وجه دولت و حق 
  عضويت اتحاديه

*        *  

كميسيون 
  نظارت

در صورت تكميل 
  ساعت 48پرونده 

  
*    

ديد  2
تم

  

قانون نظام  79ماده 
قانون -صنفي

نظامصنفي و  و آيين 
  نامه ها

استعالم از سند 
مالكيت، مدارك فردي، 

استعالم دارايي، 
 بهداشت ، اماكن و ...

5 
  سال

ريال در  30000
وجه دولت و حق 
  عضويت اتحاديه

*        

* 
كميسيون 
  نظارت

در صورت تكميل 
 ساعت 48پرونده 

  
*    

الح  3
اص

  

قانون نظام79ماده
قانون -صنفي

نظامصنفي و  و آيين 
  نامه ها

استعالم از سند
مالكيت، مدارك فردي، 

استعالم دارايي، 
 بهداشت ، اماكن و ...

5 
  سال

ريال در  30000
وجه دولت و حق 
  عضويت اتحاديه

*        

* 
كميسيون 
  نظارت

در صورت تكميل 
 ساعت 48پرونده 

  
*    

غو  4
ل

  

قانون نظام79ماده
قانون -صنفي

نظامصنفي و  و آيين 
  نامه ها

        *  ندارد  -  _______

* 
كميسيون 
  -  نظارت

  
*    



  دو شمارهفرم 

استعالم  عنوان دستگاه  رديف
  شونده

  نوع فرآيند

مدارك مورد 
  هزينه  مدت اعتبار  نياز

  (ريال)
  زمان انجام كار
  (روز/ ساعت)

  فرآيند مجوز

  توضيحات
  

موارد 
  استعالم

با ذكر نام 
**  

  
  ساير
***  
  
  

غير   الكترونيكي
  الكترونيكي

  اداره نظارت بر اماكن عمومي  1
شرايط 
فردي و 
  انتظامي

مطابق فرم   
  ندارد  ندارد  اماكناداره 

بستگي به نحوه 
ارائه مدارك 

توسط متقاضي 
 دارد

  .  غيرالكترونيكي

سوابق   واحد مالياتي –ادارات دارايي   2
مدارك فردي     مالياتي

 ندارد  يك سال  و مكاني

بستگي به نحوه 
ارائه مدارك 

توسط متقاضي 
  دارد

    غيرالكترونيكي

مدارك فردي     تجاري  شهرداري  3
 ندارد  ندارد  و مالكيتي

بستگي به نحوه 
ارائه مدارك 

توسط متقاضي 
  دارد

 91صنوف مشمول ماده   غيرالكترونيكي
  ق.ن.ص

  بهداشت  4

صالحيت 
- بهداشتي
فردي و 
 مكاني

 ندارد  سال 5  مدارك فردي  

بستگي به نحوه 
ارائه مدارك 

توسط متقاضي 
 دارد

  غيرالكترونيكي
صنوف مشمول مواد خوردني 

آشاميدني  بهداشتي و 
  آرايشي

  فني و حرفه اي  5
صالحيت 

 ندارد  ندارد  مدارك فردي    فني

بستگي به نحوه 
ارائه مدارك 

توسط متقاضي 
    غيرالكترونيكي



  دارد

  اتحاديه صنفي  6
ضوابط 
مدارك فردي     داخلي

  ندارد  ندارد  و مكاني

بستگي به نحوه 
ارائه مدارك 

توسط متقاضي 
  دارد

    غيرالكترونيكي

7                    
8                    

  ** نام استعالم در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود
  

 


