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 جهت دریافت پروانه کسب مدارک مورد نیاز

 در اختیار داشته باشید: مدرکاسکن شده از اصل قبل از شروع ثبت نام، فایل مدارک ذیل را به صورت 

 تصویرکارت ملی  .1

 تصویر شناسنامه .2

 تصویر مدرک تحصیلی .3

 کارت پایان خدمتتصویر  .4

 تصویر کلیه صفحات اجاره نامه و یا سند مالکیت به نام شخص متقاضی: .5

 الف( در صورت درخواست به صورت شخص حقوقی، اجاره نامه باید به نام شخص حقوقی یا یکی از مدیران باشد.

 ب( کدپستی محل اجاره باید در اجاره نامه قید شده باشد.

: صنندور پروانه کسننا برام اماکن با 80صنننفی برام مورد اجاره المامی اسننت هماده قانون نظام  80ج( رعایت ماده 

 کاربرم ادارم یا کارگاهی بالمانع است(

 د( متراژ دفتر نباید کمتر از میمان ذکر شده در ضوابط اختصاصی اتحادیه باشد.

 

 حداقل مساحتهمتر مربع( کد آیسیک عنوان رسته شغلی ردیف

 40 453213 تعمیر و نگهدارم آسانسور و پله برقیمونتاژ، نصا و  1

 25 423215 خدمات فنی نصا و تعمیر و نگهدارم آسانسور و پله برقی 2

 25 523434 فروشندگی قطعات و لوازم آسانسور و پله برقی 3

 50 291514 تولیدکنندگان آسانسور، پله برقی و قطعات آن 4

 50 201515 تولید، تعمیر و نصا کابین آسانسور 5

 30 291516 دفتر کار تولید آسانسور 6

 30 9/289919 تولید تابلو آسانسور 7

 

 هبرام اشخاص حقوقی( zipتصویر کلیه صفحات روزنامه رسمی و اساسنامه در قالا فایل  .6

مدیره( که به تصویر مصوبه هیئت مدیره شرکت مبنی بر رضایت صدور پروانه کسا به نام فرد متقاضی هاز اعضام هیئت  .7

 امضاء اعضام صاحبان امضام شرکت رسیده باشد. هبرام اشخاص حقوقی(

سته  .8 صی و فنی هاین گواهی برام کدر ص شاغل تخ صویر گواهی م شرکت و برام 453213ت صرفاً پروانه طراحی مونتاژ   ،

ستی  سته درخوا شده مرتبط با ر صرفاً گواهی دوره هام گذرانده  سته ها  و یا مدرک  و حرفه ام در مراکم فنیسایر کدر

 تحصیلی مرتبط در دانشگاه ها(

 (:www.tax.gov.irبه آدرس  سازمان امور مالیاتی کشورسامانه تصویر مدرک داراییهثبت نام در  .9

http://www.tax.gov.ir/
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برام شرکت هام  و رسیده باشد 45نام نهایی که به حداقل وضعیت برگه ثبت  ،برام شرکت هام تازه تأسیسالف( 

صفحه دوم  ست که در آن آخرین قدیمی،  صادماظهارنامه مالیاتی مورد نیاز ا شماره اقت  کد رهگیرم پیش ثبت نام 

 .ذکر شده باشد

 ب( نوع شخصیت مورد درخواست هحقیقی یا حقوقی( باید با شخصیت برگه دارایی ارائه شده مطابقت داشته باشد.

 حل مورد درخواست باید در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شده باشد.ج( آخرین تغییر آدرس و کدپستی م

 از سوم سازمان امور مالیاتی خواهد بود. 186د( هرگونه بدهی مالیاتی قطعی شده، موجا عدم صدور گواهی ماده 

  تصویر گواهی دوره احکام کسا و کار: .10

سایت  و ثبت نام در آن، کلیه فیلم ها و کلیپ هام مربوطه را مالحظه فرموده و در  www.razisoft.irپس از ورود به 

 انتها گمینه شرکت در آزمون را انتخاب نمائید. پس از قبولی در آزمون، گواهینامه آن برام اتحادیه ارسال میگردد.

سا و کار، پس از پذیرش اولیه، : مدارک دارائی و احکام نکته سط کاربر ک شده و تو سال  ضی به دفتر اتحادیه ار سط متقا تو

 اتحادیه در سامانه بارگمارم میگردد.

 

******************************************************************* 

 و خدمات وابسته مراحل ثبت نام جهت دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی

  B.ir4www.Gالف( ثبت نام در سامانه پیشخوان مجوزهام کشور به آدرس 

  ب( ورود به سامانه پیشخوان مجوزهام کشور و ثبت درخواست مجوز

 f.irwww.iranianasnaج( تکمیل درخواست در سایت 

 د( بازدید از محل کسا متقاضی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه

 ه( واریم همینه ها

 و( صدور پروانه کسا توسط دبیرخانه اتحادیه کشورم آسانسور و پله برقی

 ز( تحویل پروانه کسا

 

 

 

http://www.razisoft.ir/
http://www.g4b.ir/
http://www.iranianasnaf.ir/
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 کلیک کنید. ثبت نام، روم گمینه در سامانه پیشخوان مجوزهام کشور الف(

 

  

 به نکات زیر دقت فرمائید:در هنگام ثبت نام 

 در صورتی که دارام شرکت ثبت شده می باشید، حتماً به صورت حقوقی ثبت نام فرمائید. -1

در قسمت شماره همراه، شماره تلفن همراه فرد متقاضی را وارد نمائید. توجه فرمائید که شماره تلفن وارد شده باید به نام  -2

 طالع رسانی هام مربوطه به این شماره ارسال خواهد شد.شخص متقاضی باشد و از این پس تمام ا
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 با وارد کردن نام کاربرم و گذرواژه دریافتی، وارد سامانه پیشخوان مجوز هام کشور شوید. ب(

 کلیک کنید. ثبت و پیگیری مجوزدر صفحه بازشده، از منوم سمت راست، روم گمینه 

 

 کلیک کنید. درخواست مجوزثبت در صفحه باز شده، روم گمینه 

 

صرفاً  سور و پله برقی،  سان شورم اتحادیه آ شده، با توجه به ماهیت ک صفحه باز  شماره در  شخص  با عناوین 2و  1فیلدهام  م

 شده ذیل تکمیل گردد:
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 کنید. تکمیلبا پرکردن کلیه فیلدها پس از ورود اطالعات سازمان ارائه دهنده مجوز، درخواست خود را 

پروانه کسا به دو صورت عادم و ایثارگرم می باشد. در صورت انتخاب نوع ایثارگرم، استعالم مورد نیاز از بنیاد شهید و نوع 

 امور ایثارگران به صورت آنالین انجام شده و در صورت پاسخ مثبت استعالم، امکان ثبت درخواست وجود خواهد داشت.

 
 

 موجود مشخص کنید.خود را با انتخاب یکی از گمینه هام  نوع درخواستدر ادامه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در انتها، پس از درج اطالعات خواسته شده، یکی از گمینه هام ثبت موقت یا ثبت نهایی را انتخاب کنید:

 

 

 اطالعات در کارتابل شما باقی خواهد ماند و قابلیت ویرایش آنها را خواهید داشت. :ثبت موقت

شده اطمینان دارید، با کلیک بر روم  :ثبت نهایی صحت اطالعات وارد  صورتیکه از  ستقیماً به ثبت نهاییدر  ست م ، درخوا

 پرتال سازمان مورد درخواست شما ارسال شده و قابلیت ویرایش اطالعات نیم وجود نخواهد داشت.

هگیرم نمایش داده می شود که این پس از ثبت نهایی شدن درخواست، پیغامی مبنی بر ثبت شدن درخواست به همراه کد ر

 وارد مرحله بعد خواهید شد. تاییدکد از طریق پیامک نیم به شماره تلفن همراه ثبت شده ارسال می گردد. با کلیک بر روم 
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ست خود را ندارید نکته مهم: صد ادامه فرآیند و تکمیل درخوا صورتی که به هر دلیل ق صورت اتوماتیک به  در  و یا اینکه به 

شدید،  ستی می توانید در مراجعات بعدممرحله بعد منتقل ن صورت د سایت  و به  و با  www.iranianasnaf.irاز طریق 

، و کد ملی متقاضنننی و وارد کردن کد رهگیرم دریافتی تکمیل درخواستتت ستتامانه پیشتتجواه مجوز اانتخاب گمینه 

 درخواست خود را تکمیل نمائید.

 

 

 

http://www.iranianasnaf.ir/
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سازمان هام  ج( سایت دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر  ست، تایید ثبت نهایی و دریافت کد رهگیرم، به  پس از تکمیل درخوا

در صننفحه پیش رو، با توجه به ماهیت کشننورم اتحادیه ارجاع خواهید شنند. www.iranianasnaf.ir صنننفی کشننور به آدرس

ستان  سور، در قسمت ا سان سور،  اتحادیه کشورمگمینه  صرفاًآ سان سته نیم با جستجوم کلمه آ را انتخاب کرده و در قسمت ر

 ادامه کلیک نمائید. گمینهو روم رسته مورد نظر خود را انتخاب نموده 

 

 

در صفحه پیش رو، ضوابط عمومی و اختصاصی اتحادیه کشورم آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته را به دقت مطالعه کرده 

 و با تیک زدن گمینه انتهایی، به صفحه بعد بروید.
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اطالعات خواسته شده را به دقت تکمیل تمامی  شخصیت انتخابی هحقیقی یا حقوقی(نوع در صفحه پیش رو، با توجه به 

 ادامه کلیک نمائید.تایید و نموده و روم گمینه 

 

 

برام درخواست جدید خود (، و واحد صنفیهدر هر رسته  دارام پروانه کسا باشداز قبل : در صورتی که فرد متقاضی نکته

 به عنوان مباشر معرفی نماید.بر اساس جدول ذیل را نفر  باید یک
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روم گمینه تایید و  ،، اطالعات وارد شده توسط فرد متقاضی نمایش داده می شود. در صورت صحت اطالعاتبعددر صفحه 

 ادامه کلیک نمائید.

 

 

 

 

این فایل راهنما در  اولرعایت نکات موجود در صفحه مدارک خواسته شده را با کلیه در صفحه پیش رو، با زدن گمینه + 

 در انتها روم گمینه تایید و ادامه کلیک نمائید.سامانه بارگمارم نموده و 
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 .به شما ارائه خواهد شدمبنی بر تایید نهایی ثبت نام  رهگیرمکد پس از تکمیل مدارک، و در انتها 

در  پیگیری ثبت ناممی توانید با مراجعه به قسمت را دارید،  آندر صورتی که پس از ثبت نهایی درخواست، قصد پیگیرم 

 از نتیجه بررسی درخواست مطلع شوید.خود، هگیرم و کد ملی و وارد کردن کد ر www.iranianasnaf.irسایت 

 

 

http://www.iranianasnaf.ir/

