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http://iranianasnaf.irثبت نام در سایت اصناف ایرانیان  1

درخواست کتبی صدور پروانه کسب ومعرفی شعبات2

(برنامه توسعه)تکمیل فرم اطالعات متقاضیان پروانه کسب 3

.این فرم باید بصورت فایل ارائه گردد (فرم پلیس اماکن )تکمیل فرم های اکسل مشخصات متقاضیان 4

کپی برابر اصل  شده گواهی ثبت برند و ثبت لوگو5

گواهی آموزش پیش نیاز احکام صنفی6

ص.ن. ق13پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط برای صنوف مشمول تبصره ماده 7

(پیش نیاز اخذ استعالم مالیات در سامانه اصناف ایرانیان)کدرهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی 8

کپی برابر اصل شده اساسنامه شرکت9

کپی برابر اصل شده آگهی ثبتی و روزنامه رسمی تأسیس10

کپی برابر اصل شده آگهی ها و روزنامه رسمی تغییرات11

کپی برابر اصل  شده تمامی صفحات شناسنامه متقاضی پروانه کسب12

کپی برابر اصل  شده  پشت و روی کارت ملی متقاضی پروانه کسب 13

معافیت متقاضی پروانه کسب/کپی برابر اصل شده پشت و روی کارت پایان خدمت14

تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی پروانه کسب15

ارائه مصوبه هیئت مدیره مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی   16

17
درصورت )کپی برابر اصل شده مدارک مالکیتی یا استیجاری دفتر مرکزی و شعب فروشگاهی و قراردادهای فرانچایز

(فرانچایز بودن

https://epostcode.post.irاستعالم کدپستی دفتر مرکزی و شعبات معرفی شده از سایت18

19
کپی برابر اصل شده تمامی صفحات )نامه معرفی مدیران و مباشرین شعب به همراه مدارک شناسایی شامل 

(معافیت مدیران شعب و مباشرین معرفی شده/شناسنامه،پشت و روی کارت ملی پشت و روی کارت پایان خدمت

20
صنوف مشمول قانون  )گواهی صالحیت بهداشت شخصی متصدیان و کارکنان شعب/  ارائه کارت معاینه پزشکی

(قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی (13)اصالح ماده

تأیید استعالم بهداشت شعب معرفی شده21

تأیید استعالم اماکن  شعب معرفی شده22

فایل لوگوی با کیفیت فروشگاه و آدرس سایت مربوطه23

ارائه فایل لوکیشن شعبات24

(درصورت نیاز )(برند)برداری عالمت تجاری تکمیل و ارسال اصل فرم قرارداد واگذاری مجوز بهره25

26
 تکمیل و ارسال اصل فرم تعهد به گذراندن دوره آموزش احکام تجارت و کسب و کار توسط مباشران یا متصدیان 

شعب
 فروشگاه هاposشماره پایانه دستگاه 27

، میدان فرهنگ، (یوسف آباد)خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی : آدرس
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