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 پیشگفتار

های مختلف بخصوص محیط شود، دسترسی به اطالعات دسته بندی شده و قابل تحلیل است. بنابراین وجه تمایز کشورها و حاکمیت در حوزهها میها و نظامها، سیستمامروزه آنچه موجب برتری سازمان

 طالعاتی و استفاده حداکثری از این منابع است.های اکسب و کار، وجود منابع و بانک

 های مدیریت را گسترش می دهدای دارد. به عبارتی نظام مدیریت اطالعات به عنوان اهرمی پنهان در تمامی سطوح ،تواناییکاربرد نظام مدیریت اطالعات ،مطابق نیازها ،شرایط و اهداف نقش تعیین کننده

 بر اطالعات ،امکان سنجش و مقایسه کارایی را میسر می کند. واستقرار نظام برنامه ریزی متکی

ها و تکالیف خود در جهت بهبود محیط کسب و کار، دستیابی به زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با توجه به مأموریتمعاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات

 ای ترین اطالعات مورد نیاز جهت تسهیل صدور آنها در دستور کار خود قرار داده است.بط با مجوزهای کشور را به عنوان یکی از پایهاطالعات مرت

 های صدور مجوز، نقشه راهبر مشخص نمودن گلوگاه تواند عالوههای مورد نیاز هر یک از آنها است که مییکی از اطالعات بنیادین و ضروری مورد نیاز، نقشه چگونگی ارتباط مجوزها با یکدیگر و سرویس

 مناسبی را برای کاهش زمان و مراحل صدور و همچنین بازمهندسی فرآیند صدورشان ارائه دهد.

در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی بر پایه  "نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور"گیری، پروژه تدوین با توجه به عدم وجود این اطالعات بصورت تجمیع شده و قابل گزارش

 اطالعات جزئی هر مجوز مانند مدارک مورد نیاز و مجوزهای پیش نیاز طراحی گردیده است و در نظر است تا مرتباً بروز رسانی گردد. 

های مبادالتی بین دستگاهی مجوزهای کشور بوده و که اولین و تنها بانک اطالعاتی استعالمات و سرویسباشد می"نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور"مجموعه دو جلدی حاضر، نسخه شماره یک 

ام خواهد شد. های بعدی نسبت به رفع آنها اقدهایی است که در نسخهتدوین شده است. قطعاً این نسخه، نسخه کامل نبوده و واجد کاستی 5931بر اساس اطالعات گردآوری شده تا ابتدای تیرماه سال 

 باشد.ها ، پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده اساتید، اندیشمندان و فعالین اقتصادی میمعاونت اقتصادی با هدف تکمیل این مجموعه و رفع کاستی

 

 حسین میرشجاعیان حسینی   

 معاون امور اقتصادی                                                  
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 مقدمه

، "زمان"محور  9توان حول الخصوص در رابطه با صدور مجوزها را میعلیکنون در قوانین و مقررات مورد نظر قرار گرفته است در خصوص بهبود محیط کسب و کار تاآنچه  هر

 بندی نمود.دسته "مراحل صدور مجوز"و  "هزینه"

در  کشور، پذیر و ارتقاء نظام مالیقانون رفع موانع تولید رقابت 11زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ماده به عنوان نمونه تکالیف مقرر شدده برای هیأت مقررات 

برای صدور یک جهت کاهش زمان، هزینه و مراحل صددور یک مجوز اسدت و هیأت مذکور مکلف است تا با کاهش و حذف مجوزهای زائد، کاهش و حذف مدارک ریر ضرور   

تر اشاره شده را کاهش داده و موجب تسهیل فرآیند سازی آن و اقداماتی از این دست، سه فاکتور پیشمجوز، ادرام مجوزها در یکدیگر، تغییر فرآیندهای صددور مجوز و بهینه 

 صدور مجوزها و در نهایت بهبود محیط کسب و کار گردد.

زدایی و تسدهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در معاونت امور اقتصادی  هیأت مقرراتانجام چنین اقدام مهمی نیازمند شدناخت دقیق از وضدع موجود بود که دبیرخانه   

قانون اساسی( و  00قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  1و  6، 5های اجرایی صادر کننده مجوز )وفق قانون اصالح مواد قتصدادی و دارایی اقدام به احصداء دستگاه  وزارت امور ا

شد. در مرحله بعد، با کمک و همفکری  مجوز استانی و ملی در فاز نخست شناسایی 9111مجوزهای صدادره از سدوی هر دستگاه اجرایی نموده است که در این راستا بیش از   

کارسازی جهت تسهیل امور قرار های اجرایی، آن دسته از مجوزهایی که فاقد مبانی قانونی بوده یا به هر شکلی زائد و یا قابل ادرام در دیگر مجوزها هستند نیز در حال دستگاه

 اند.گرفته
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ر ها دها، اسددتعالمات و مدارک ریرضددرور و یا الکترونیکی نمودن باقیمانده آنمهندسددی فرآیندها و حذف سددرویس د، بازترین کارهایی که باید در ادامه انجام گیریکی از مهم

 گری مورد نظر قانون است.راستای تسهیل

های اصددلی و همکار در ایجاد ین دسددتگاهای مجوزها بود. با توجه به اینکه قانون وظیفه تعیها و شددناخت ارتباط سددلسددلهانجام چنین کاری نیازمند شددناسددایی این سددرویس

 یابد.زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گذارده است این موضوع اهمیت مضاعفی میهای واحد را نیز بر عهده هیأت مقرراتپنجره

است. به عبارت دیگر هیچ نقشه ارتباطی برای مجوزهای  کنون بانک اطالعاتی مدونی برای این موضوع در کشور ایجاد نشدههای صورت گرفته مشخص گردید که تابا بررسدی 

 است. نیاز هر مجوز تاکنون ترسیم نشده ها و مجوزهای پیشکشور، مدارک، استعالم

تی یي  دستگاهی های مبادالنقشه ملی سرویس"ای با عنوان زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با شناخت خالء اطالعات موجود پروژههیأت مقرراتدبیرخانه 

 تعریف نمود. "مجوزهای کشور

ها بر اساس شرایط و مدارک صدور های اجرایی و طی برگزاری جلسات مشترک با دستگاهبا فرض صحت اطالعات اعالمی مجوزها از سوی دستگاه 5930این پروژه از آبان ماه 

رداد ای کشور، فاز صفر آن در خهای پایهرگیری دقت در تدوین این بانک اطالعاتی به عنوان یکی از بانکهای اجرایی و لزوم به کاهر مجوز آراز و با توجه به گستردگی دستگاه

 به اتمام رسید.  5931

ت وجود اشتباه، است تا در صور های اجرایی صادر کننده مجوز ارسال گردیدهسازی بر اساس هر مجوز مجدداً برای دستگاهبندی و مرتبآوری شده پس از دستههای جمعداده

 زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عودت نمایند.هیأت مقرراتدبیرخانه است، موارد را اعالم و به نقصان و ایراد و یا تأیید آنچه احصاء گردیده
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های اجرایی نیز اعمال اره یک که در آن اصالحات دستگاهدبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز در نظر دارد تا پایان شهریور ماه، نسخه شم

 رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر نماید.اطالع است را به صورت عمومی بر روی پایگاه شده

 



 

 

 

 

 فصل اول

 تعریف مفاهیم
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 تعریف مفاهیم

 ها ارائه گردد.در این گزارش عبارات و مفاهیم خاصی به کار گرفته شده است که الزم است ابتداً توضیح مختصری در خصوص آن

ش بانکی یا نامه، یک فینیاز، یک مدرک مانند فتوکپی شناسنامه، یک اظهارنظر کارشناسی، یک تأییدیه، یک گواهیتواند یک استعالم، یک مجوز پیشسرویس می سرویس:

است که برای مجوزهای احصاء شده در سرویس احصاء شده در این نقشه به معنای آن  1311مواردی از این دسدت باشدد که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است. بنابراین   

 نیاز و ... وجود دارد.مدرک، استعالم، مجوز پیش www.iranmojavez.ir)  ،)1316رسانی مجوزهای کسب و کارپایگاه اطالع

امه، که شامل تصویر شناسن "هویتی تأیيد اطالعات"شود. به عنوان مثال سرویس : به دستگاه اجرایی یا مرجع ارائه یک سرویس اطالق میدهنده سرویسدستگاه اصلی 

 تواند به صورت یک سرویس ارائه شود.باشد توسط وزارت کشور میتصویر کارت ملی و عکس می

شود که یک سرویس را از یک مرجع ارائه دهنده سرویس به نیابت از متقاضی درخواست به دستگاه اجرایی یا مرکز واسطی اطالق می دهنده: سترویس دستتگاه واست    

اتر به دف، متقاضی "عدم سوء پيشينه کيفری"دهد. به عنوان مثال برای دریافت گواهی نموده و پس از دریافت سدرویس از مرجع ارائه دهنده آن را به متقاضدی تحویل می  

دهنده اصددلی این گیرد ولی سددرویسدهد و پاسددآ آن را نیز از طریق همین دفاتر به صددورت پسددتی تحویل مینماید و درخواسددت خود را تحویل میمراجعه می 51پلیس + 

 باشد.سرویس قوه قضاییه می
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 دهنده را دارند. سرویسه واسط ( نقش دستگا51در اینجا نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )مشخصاً دفاتر پلیس + 

 شود.به دستگاه اجرایی اصلی صادر کننده مجوز که برای صدور مجوز نیاز به سرویس دارد اطالق می :گيرنده سرویسگاه اصلی دست

 شود.س دارند اطالق میهای اجرایی تابعه دستگاه اصلی صادر کننده مجوز که برای صدور مجوز نیاز به سرویبه دستگاه :گيرنده سرویسدستگاه تایعه 
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 جدول راهنما

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد
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 اساسنامه شرکت  .9
 

 


 تایید اجاره نامه  .0
هرگونه اجاره نامه منعقد شده توسط دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین امالک که عضو اتحادیه 

 مربوطه می باشند.


 معافیت پزشکی، کفالت و ...مختص آقایانکارت  -کارت پایان خدمت  استعالم وضعیت نظام وظیفه  .1

 آگهی روزنامه رسمی  .6
کلیه اطالعات مندرج در آگهی روزنامه رسمی از جمله:نام شرکت، شناسه ملی شرکت، موضوع 

 فعالیت، شماره ثبت، نشانی،اعضا موسس، تغییرات در اساسنامه و ...


 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  .1
 51گواهی دریافتی از قوه قضاییه مبنی بر عدم سابقه کیفری موثر که از طریق دفاتر پلیس +

 درخواست می شود.


 تاییدیه اماکن  .1

تعیین صالحیت فردی دایر کنندگان  -5 گواهی دریافتی از اداره اماکن نیروی انتظامی مبنی بر

اخالقی و صدور پروانه خدمتگزاری و اشتغال و کارکنان اماکن عمومی اعم از صالحیت امنیتی، 

تاییدیه برگزاری مراسمی که در اماکن عمومی برگزار می شوند، از قبیل -9

 هایتعیین صالحیت محلی واحد-9هنری و فرهنگی  هایفعالیتها،سخنرانیها،گردهمایی

  51+ دفاتر پلیسصنفی از نظر امور انتظامی و ترافیکی بر اساس قوانین و مقررات . که از طریق 

 درخواست می شود.





 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    14    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

 تایید مدارک تحصیلی  .3
گواهی تایید مدارک تحصیلی اعم از مقاطع مختلف تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش و 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 گواهی آموزشی  .51
و یا مرکز آموزش  ایاین گواهی پس از گذراندن دوره اموزشی توسط سازمان فنی و حرفه 

 .گرددمیصادر دستگاه مربوطه 
203 

  مالیاتیاستعالم عدم بدهی قطعی   .55

59.  
استعالم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده
 

 باشد.میتوسط وزارت امور خارجه صادر و مختص اتباع خارجه  تاییدیه گذرنامه اتباع خارجی  .59

 باشد.توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا صادر و مختص اتباع خارجه می پروانه اقامت  .50

 باشد.توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر و مختص اتباع خارجه می پروانه کار اتباع خارجی  .51

  گواهی تشکیل پرونده مالیاتی  .56

 560 سند پرداخت صادره توسط بانکهای عامل و یا هرگونه پرداخت بانکی با این عنوان شناخته می شود. فیش بانکی  .51

 صنفی هایگواهی صادره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت صدور پروانه گواهی صالحیت بهداشتی  .51

 استعالم گزارش کارشناسی  .53

، اجرایی هایهرگونه تاییدیه یا گزارش فنی کارشناسی نظیر گزارش فنی ناظرین دستگاه

کارشناسان دارای صالحیت و کارشناسان رسمی دادگستری که مورد نیاز برای صدور یک مجوز 

 می باشد.



 گواهی عدم اعتیاد  .91

مخدر که از طریق دفاتر گواهی دریافتی از نیروی انتظامی مبنی بر عدم اعتیاد به مصرف مواد 

مرتبط با این سرویس در مراکز بهداشتی و  هایدرخواست شده و آزمایش 51پلیس +

 معتبر انجام می پذیرد. هایآزمایشگاه





 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    15    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

 کارت معاینه پزشکی و بهداشتی  .95
درمانی جهت احراز صالحیت -پزشکی و بهداشتی که از مراکز بهداشتیصدور کارت معاینه 

 بهداشتی متصدیان دریافت می شود.


 تاییدیه مکان از نظر بهداشت  .99
نوع گزارش و تاییدیه کارشناسی مبنی بر احراز صالحیت بهداشتی یک مکان جهت راه اندازی یک 

 درمان و آموزش پزشکی ارائه می گردد.کسب و کار .این سرویس توسط وزارت بهداشت، 


 توسط سازمان فنی و حرفه ای صادر می گردد. گواهی مهارت فنی  .99

 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی  .90
جهت استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک که توسط وزارت محیط زیست 

 صادر می گردد.


 استعالم پروانه بهره برداری  .91
نقاط مورد  UTMاستعالم کروکی و مختصات  شامل نقشه موقعیت زمینی و محل اجرای پروژه،

 پستیملک و کد gpgنقشه  مدارک مربوط به شناسایی محل، نظر،


  استعالم مجوز تاسیس  .96

 ذی ربط هایاز سوی دستگاهافقت اصولی یا جواز تاسیس صادره مو استعالم موافقت اصولی  .91

 پروانه بهداشتی  .91

بهره برداری و ساخت، همچنین مجوز ورود، ،مجوز بهداشتی به پروانه تاسیس، مسئول فنی

ترخیص و صادرات محصوالت مشمول قانون مواد رذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، اطالق 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی  سازمان رذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، می شود. که توسط

و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می 

 گردد.



  کارت بازرگانی  .93

استعالم عدم محکومیت انتظامی از سازمان   .91

 نظام پزشکی
 



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    16    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

95.  
 اطالعات جغرافیایی

نقاط مورد  UTMاستعالم کروکی و مختصات  شامل نقشه موقعیت زمینی و محل اجرای پروژه،

 ملک و کد پستی gpgنقشه  مدارک مربوط به شناسایی محل، نظر،


99.  
 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی

استعالم تقاضانامه کارت  شامل اعالم نام صادر کننده برای واردات و ارسال مجوز صادرات،

 اظهارنامه گمرکی بازرگانی مدارک گمرکی ثبت سفارش ورود کاال،


  استعالم سابقه کار و فعالیت  .99

90.  

استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات 

 زمین یا ملک

 هایتاسیس پرورش انواع دام و طیور و آبزیان و تاسیس مجتمع هایجهت صدور و تمدید پروانه

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  پرورش دام و طیور و آبزیان که توسط وزارت راه و شهرسازی،

سازمان حفاظت محیط زیست کشور صادر می  وزارت جهاد کشاورزی، دستی و گردشگری،

 گردد، می باشد.



  برداری آب استعالم مجوز بهره  .91

  تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان  .96

  استعالم تاییدیه استاندارد  .91

  گواهی موافقت گمرک  .91

  دفترچه شناسایی شکارچیان  .93

  استعالم تامین آب  .01

  تاییدیه حکم کارگزینی  .05

  نمونه کاال ی ارسال شدهتاییدیه   .09

  فنی ساختمان هایتاییدیه  .09

  مجوز حمل سالح  .00



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    17    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  مجوز فعالیت  .01

استعالم دریافت مجوز تغییر کاربری و استعالم   .06

 اراضی جهت صدور مجوز ساخت و بهره برداری
 

  تایید ثبت عالمت تجاری  .01

  تاییدیه آموزش و پرورش  .01

  استعالم تامین برق  .03

  تاییدیه حراست  .11

استعالم مجوز بهداشتی حوزه دام و   .15

 محصوالت دامی

بهره برداری پرورش انواع دام و طیور و بهره برداری از  هایجهت صدور و تمدید پروانه

 پرورش دام و طیور که توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می گردد، می باشد. هایمجتمع


  تأییدیه حراست  .19

  نامهموافقت  .19

ای مدیران نهادهای  فهتایید صالحیت حر  .10

 مالی
 

  تاییدیه صالحیت عمومی  .11

16.  
 پایان کار ساختماناستعالم 

 51دریافتی از قوه قضاییه مبنی بر عدم سابقه کیفری موثر که از طریق دفاتر پلیس +گواهی 

 درخواست می شود.


  استعالم بیمه نامه  .11

  استعالم گذرنامه  .11

  اظهارنامه مالیاتی  .13

  تأییدیه حکم بازنشستگی  .61



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    18    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  تصویب اساسنامه پیشنهادی  .65

  گواهی مهارت  .69

  استعالم درخواست متقاضی  .69

  استعالم عدم عضویت متقاضی در تعاونی مشابه  .60

  استعالم مستندات مالی  .61

  تایید صالحیت  .66

61.  

 گواهی انسداد سرمایه

 -9سرمایه مقرر در دستورالعمل  شامل گواهی مسدودی حساب از مؤسسات اعتباری به میزان

 )شرکت تضامنی صرافی و شرکت صرافی )سهامی خاص((، تصویب اساسنامه نمونه تکمیل شده

درصد سرمایه در یکی از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز،گواهی 511استعالم گواهی انسداد 

 مسدودی سرمایه نقدی



  گواهی ثبت نمایندگی  .61

63.  
 استعالم اطالعات خارجی

نوع گزارش و تاییدیه کارشناسی مبنی بر احراز صالحیت بهداشتی یک مکان جهت راه اندازی 

 یک کسب و کار .این سرویس توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می گردد.


  استعالم سوابق بیمه  .11

  پروانه مسئول فنی  .15

  تاییدیه مدارک متقاضی  .19

  عدم سوء پیشینه و شکایات  .19

  گواهی عدم آلودگی  .10

  محل استقرار طرحموافقت اولیه   .11

  موافقت اولیه تامین آب  .16



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    19    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  موافقت اولیه تامین گاز  .11

11.  

 استعالم اسناد وارداتی

، اجرایی هایگزارش فنی کارشناسی نظیر گزارش فنی ناظرین دستگاههرگونه تاییدیه یا 

کارشناسان دارای صالحیت و کارشناسان رسمی دادگستری که مورد نیاز برای صدور یک مجوز 

 می باشد.



  استعالم آزمایش آب  .13

  ایران کد  .11

  تایید صالحیت فنی  .15

  تضمین معتبرتاییدیه   .19

  تاییدیه عدم بدهی گمرکی  .19

  تأییدیه هیئت ورزشی  .10

  تأییدیه واحد فنی  .11

  صدور شناسنامه دستگاه پزشکی  .16

  کارت مربی  .11

  گواهی درجه هنری  .11

صادر شده در زمینه  هایگواهینامه  .13

 مدیریتی هایسیستم
 

  مجوز کار با اشعه  .31

  استانی هایمعرفی نامه واحد  .35

  موافقت اولیه تامین برق  .39



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    12    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

 باشد.توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر و مختص اتباع خارجه می نامه اولیه تاسیس بانکاستعالم اجازه  .39

30.  
 اساسنامه خارجیاستعالم 

سند پرداخت صادره توسط بانکهای عامل و یا هرگونه پرداخت بانکی با این عنوان شناخته می 

 شود.


  استعالم تاییدیه گمرک  .31

  نویسیاستعالم تودیع وجوه حاصله از پذیره  .36

  استعالم ثبت سفارش ورود کاال  .31

  صورتهای مالیاستعالم   .31

  نویسیاستعالم طرح اعالمیه پذیره  .33

  استعالم لیست حقوق  .511

  استعالم مدارک و مستندات تامین خوراک و سوخت  .515

  استعالم مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه  .519

  استعالم مشخصات اراضی  .519

منشأ تامین وجوه حاصل از استعالم   .510

 نویسیپذیره
 

استعالم، نحوه تامین دانش فنی )بومی و   .511
خارجی( و نام منبع تامین دانش فنی به 

دارنده تکنولوژی  نامهموافقتهمراه ارائه 
 جهت واگذاری تکنولوژی مورد نیاز به

Scheme شرکت متقاضی 

 

  پروانه تولید  .516

  پروفرما  .511



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    11    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  تایید گواهینامه تایید توانمندی فناوری  .511

  تاییدیه انشعاب  .513

  تاییدیه تامین سرمایه  .551

  تاییدیه شفافیت مالی  .555

  تاییدیه عدم بدهی  .559

  تاییدیه عدم ممنوعیت قانونی  .559

  تأییدیه محل فعالیت  .550

  تخصیص اعتبار وجوه قانونی  .551

  قرنطینه ای-رعایت ضوابط بهداشتی   .556

  گواهی حالل  .551

  گواهی فعالیت نمایندگی  .551

553.  

 رای کمیسیون قانونی

لح صهرگونه سند ثبتی که در دفاتر اسناد رسمی صادر می شود. اعم از سند مالکیت، وکالتنامه، 

نامه، عزل وکیل، مبایعه نامه و ... و یا مدارک مالکیتی که توسط شوراهای اسالمی شهر و روستا 

 مورد تایید قرار می گیرد.



 کارت معافیت پزشکی، کفالت و ...مختص آقایان -کارت پایان خدمت  اساسنامه مصوب مجمع  .591

شهرکهای استعالم  پایان کار ساختمان ویژه   .595
 صنعتی

تعیین صالحیت فردی دایر کنندگان و  -5گواهی دریافتی از اداره اماکن نیروی انتظامی مبنی بر
کارکنان اماکن عمومی اعم از صالحیت امنیتی، اخالقی و صدور پروانه خدمتگزاری و اشتغال 





 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    11    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

 ها،یتاییدیه برگزاری مراسمی که در اماکن عمومی برگزار می شوند، از قبیل گردهمای-9
صنفی از نظر امور  هایتعیین صالحیت محلی واحد-9هنری و فرهنگی  هایفعالیتها،سخنرانی

 شود.درخواست می 51ات که از طریق دفاتر پلیس +انتظامی و ترافیکی بر اساس قوانین و مقرر

  جواز کسباستعالم   .599

 باشد.مهاجرت و گذرنامه ناجا صادر و مختص اتباع خارجه می توسط پلیس موافقت کمیته تخصیص خوراکاستعالم   .599

 صنفی هایگواهی صادره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت صدور پروانه استعالم اسناد حمل  .590

591.  
 استعالم اصالح جواز تاسیس

درمانی جهت احراز صالحیت -بهداشتیصدور کارت معاینه پزشکی و بهداشتی که از مراکز 

 بهداشتی متصدیان دریافت می شود.


 توسط سازمان فنی و حرفه ای صادر می گردد. استعالم اعتبار قراداد  .596

  استعالم آزمایش خاک  .591

  استعالم تعزیراتی و گزارش محلی  .591

  استعالم چک برگشتی  .593

  استعالم درخواست نقل و انتقال سهام  .591

  استعالم رعایت حرائم  .595

  استعالم گزارش حسابرسی  .599

GMP   استعالم گواهی  .599

  پیشین هایاستعالم گواهی تسویه بدهی  .590

  استعالم گواهی ثبت خارجی  .591

  کاالاستعالم مرجع نگهدارنده   .596

  استعالم مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی  .591
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 درصد

  استعالم وزارت اطالعات  .591

  اسناد مالکیت کاال  .593

  )فوریتی( اعالم کمبود  .501

  پایان کار  .505

پروانه انجام فعالیتهای تولید محتوای   .509

 ها و مواد آموزشیرسانه
 

  پروانه بهره برداری شناور  .509

  پروانه نمایش  .500

  پیشنهاد سازمان مناطق آزاد  .501

  تایید امتیاز کاربرگ  .506

  تایید رتبه  .501

  تایید صورتهای مالی حسابرسی شده  .501

  تاییدیه اخذ تسهیالت  .503

  اوراق بهادار تاییدیه بورس  .511

  تاییدیه شرکت گاز  .515

  تاییدیه شورای اسالمی شهر یا روستا  .519

  تاییدیه کارگروه توسعه صادرات استان  .519

  تاییدیه کسب مقام  .510

  و بانک یا موسسهتاییدیه مدیر عامل   .511
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 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  تاییدیه مکان انتخابی  .516

  تاییدیه ویژه مناطق آزاد بانک مرکزی  .511

تائید دبیرخانه شورای بررسی و تدوین دارو   .511

 (ای)تک نسخه
 

تائیدیه واحد فنی و حقوقی و اخذ مجوز   .513

 سازمان در موارد خاص
 

  تأیید خط تولید  .561

  ثبت اسباب بازی  .565

  ورود کاالثبت سفارش   .569

 13درخواست ارائه گواهی موضوع ماده   .569

قانون مالیاتهای مستقیم از سازمان امور 

 مالیاتی کشور

 

  دفترچه پروانه صید  .560

  دفترچه تردد شناور  .561

  ایسوابق ورزشکاری حرفه .566

شناسه اختصاصی ایجاد و تبدیل  صدور  .561

شعبه، باجه و یا دفاتر نمایندگی توسط 

 مؤسسه اعتباری

 

  صورت مجلس تفکیکی  .561
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 احصاء شده

 درصد

  عضویت در سامانه یکپارچه قرنطیه  .563

قرارداد بانی با مشاور طبق قرارداد مشاورۀ   .511

طراحی شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ اوراق 

 بهادار

 

  گواهی تایید نمونه  .515

  گواهی تودیع سرمایه نزد بانک مرکزی  .519

  گواهی ثبت دارو  .519

  ایگواهی ثبت واردات مکمل تغذیه  .510

  گواهی عدم سوء پیشینه مالی  .511

  گواهینامه مهارت  .516

مرکز ملی تایید صالحیت  هایگواهینامه  .511

 ایران
 

  برگزاری نمایشگاهمجوز   .511

مجوز بند ب سازمان میراث فرهنگی و   .513

 گردشگری
 

  موافقت سازمان منطقه آزاد  .511

  دامپزشکی نامهموافقت  .515

  نتیجه آزمون کاال  .519
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تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

نقشه محل تاسیس و بهره برداری از   .519

 استخرهای خرد
 

 عکس -کارت ملی  -شناسنامه  کاال احراز مالکیت  .510

511.  
 اخذ امتیاز کنترل کیفیت و وضعیت

کلیه اطالعات مندرج در اساسنامه از جمله: نام شرکت، شناسه ملی شرکت، موضوع فعالیت، 

 شماره ثبت، نشانی،اعضا موسس و ...


516.  
 اسامی هیات موسس

نام شرکت، شناسه ملی شرکت، موضوع  از جمله:کلیه اطالعات مندرج در آگهی روزنامه رسمی 

 اعضا موسس، تغییرات در اساسنامه و ... فعالیت، شماره ثبت، نشانی،


پروانه صالحیت بهره برداری و استعالم   .511

 نگهداری از نیروگاه

مدارک تحصیلی اعم از مقاطع مختلف تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش و گواهی تایید 

 م، تحقیقات و فناوریوزارت علو


511.  

 تایید مدارک متقاضیاستعالم 

وزش موزشی توسط سازمان فنی و حرفه ای و یا مرکز آمآاین گواهی پس از گذراندن دوره 

صادر های آموزشی مورد نیاز یک مجوز برگزارکننده دورهدستگاه مربوطه و یا هر مرجع 

 .گرددمی



الزم جهت جواز تاسیس مستندات استعالم   .513

 مرکز پژوهشی
 

 باشد.توسط وزارت امور خارجه صادر و مختص اتباع خارجه می استعالم مقصد نهایی بار  .531

  عامل هایاستعالم از بانک  .535

539.  

 استعالم اشتغال

مخدر که از طریق دفاتر گواهی دریافتی از نیروی انتظامی مبنی بر عدم اعتیاد به مصرف مواد 

مرتبط با این سرویس در مراکز بهداشتی و  هایدرخواست شده و آزمایش 51پلیس +

 معتبر انجام می پذیرد. هایآزمایشگاه
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 درصد

539.  
 استعالم اموال دولتی از جهاد کشاورزی

جهت استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک که توسط وزارت محیط زیست 

 می گردد. صادر


 ذی ربط هایموافقت اصولی یا جواز تاسیس صادره از سوی دستگاه استعالم آیین نامه داخلی  .530

531.  

 استعالم بررسی تولید داخلی

بهره برداری و ساخت، همچنین مجوز ورود، ، مجوز بهداشتی به پروانه تاسیس، مسئول فنی

مواد رذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، اطالق ترخیص و صادرات محصوالت مشمول قانون 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی  می شود. که توسط سازمان رذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی،

و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می 

 گردد.



536.  

 استعالم پروانه اشتغال به کار

 هایتاسیس پرورش انواع دام و طیور و آبزیان و تاسیس مجتمع هایدور و تمدید پروانهجهت ص

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  پرورش دام و طیور و آبزیان که توسط وزارت راه و شهرسازی،

سازمان حفاظت محیط زیست کشور صادر می  وزارت جهاد کشاورزی، دستی و گردشگری،

 گردد، می باشد.



531.  
 استعالم پروانه تاسیس

استعالم تقاضانامه کارت  شامل اعالم نام صادر کننده برای واردات و ارسال مجوز صادرات،

 اظهارنامه گمرکی بازرگانی مدارک گمرکی ثبت سفارش ورود کاال،


آموزش و ترویج  استعالم پروانه دفتر  .531

 استاندارد
 

  هنریاستعالم پروانه صالحیت   .533

  استعالم پیوست مجوز حمل  .911

  استعالم تایید بازرسی از شرکت  .915
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 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  استعالم تاییدیه کشور مبدا واردات  .919

  استعالم تأیید اطالعات  .919

  استعالم تأییدیه مدیریت شبکه  .910

های مربوط به استعالم تعهدات و مسئولیت  .911

 پروانه صادرات و واردات برق
 

  ، نوع ماهیان و شیوه پرورشاستعالم تناژ  .916

  استعالم ثبت نام در سایت سامانه ارزش افزوده  .911

  استعالم خروج مجوزهای قبلی از مرز  .911

استعالم دارا بودن ضوابط فنی مرکز اصالح   .913

 نژاد دام کشور

 هایبهره برداری پرورش انواع دام و طیور و بهره برداری از مجتمع هایتمدید پروانه جهت صدور و

 پرورش دام و طیور که توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می گردد، می باشد.


  استعالم سوابق تلفات  .951

  استعالم صدور گواهی چک  .955

  انتقالاستعالم صورت جلسه نقل و   .959

959.  

 هااستعالم عدم بدهی به بانک

 -9شامل گواهی مسدودی حساب از مؤسسات اعتباری به میزان سرمایه مقرر در دستورالعمل 

 تصویب اساسنامه نمونه تکمیل شده)شرکت تضامنی صرافی و شرکت صرافی )سهامی خاص((،

گواهی  و یا موسسات اعتباری مجاز،درصد سرمایه در یکی از بانکها 511استعالم گواهی انسداد 

 مسدودی سرمایه نقدی
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تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  استعالم عدم تخلف ساختمانی  .950

نفتی و  هایاستعالم قرارداد فروش فرآورده  .951

 پاالیشگاهی
 

  استعالم گزارش حسابرسی خارجی  .956

استعالم گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق   .951

 ریزماترک
 

  استعالم گواهی واریز سرمایه  .951

استعالم لیست داروها و مواد رذایی مورد   .953

استفاده در استخر جهت کنترل پساب 

 خروجی

 

  استعالم مجاز بودن تولید  .991

  پروری استعالم مجوز احداث مزارع آبزی  .995

 استاندارداستعالم مجوز تهیه فهرست   .999

 تجهیزات و وسایل آموزشی
 

  استعالم مجوز وزارت راه و شهرسازی  .999

990.  
  سازیل تخلیه پساب و شیوه رهااستعالم مح
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 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

استعالم مدارک ارائه شده به مرکز توسعه   .991

فناوری و صنایع پیشرفته و ارزیابی بعمل 

آمده از ماهیت تکنولوژیکی درخواست طرح 

تولیدی صنعتی و معدنی توسط مرکز توسعه 

فناوری و صنایع پیشرفته و ابالغ و ارسال 

 تاییدیه به سازمانهای مربوط

 

  استعالم مسکن و شهر سازی  .996

  استعالم مشخصات محصول  .991

استعالم مصوبه کارگروه توسعه صادرات   .991

 استان
 

استانی یا  هاینامه ازواحداستعالم معرفی   .993

 شهرستانی
 

  استعالم مناطق تحت پوشش  .991

استعالم موافقت اولیه تامین زیرساختهای   .995

 الزم
 

  استعالم نتیجه آزمایش  .999

  استعالم نوع اقامت فرد مودی  .999

  اطالعات پستی  .990

  اطالعات فنی  .991
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اعالم نیاز واحد به بکارگیری ماشین آالت   .996

 مستعمل
 

  برگه معاینه فنی معتبر  .991

  پروانه ساخت فیلم سینمایی  .991

پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای   .993

 وسایل نقلیه
 

  پروانه صادراتی  .901

  پروانه فعالیت  .905

  تایید ثبت  فرآورده  .909

  تایید ثبت برند اختصاصی  .909

  تایید سوابق حرفه ای  .900

  گذارسرمایهاهلیت  هایتایید شاخص  .901

  تایید صالحیت شغلی  .906

  تایید صالحیت فردی  .901

  تایید صالحیت وارد کننده  .901

  تایید عضویت  .903

  تایید کاربری ملک  .911

  تایید کمسیون دارو و درمان  .915

  تایید لوح مدیر فنی  .919
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 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  تایید محصوالت تولیدی  .919

تایید مفاد صورتجلسه مجمع عمومی   .910

 موسس به انضمام اساسنامه
 

  تایید مکان منتخب  .911

  معماری پروژه هایتایید نقشه  .916

  تاییدیه استفاده از آب  .911

  تاییدیه امکان تامین سرمایه  .911

  تاییدیه ایجاد مرکز تماس  .913

  تاییدیه بهداشتی کشور مبداء  .961

  تاییدیه تامین نیاز کشور  .965

  انسانیتاییدیه تامین نیروی   .969

  تاییدیه تجهیزات  .969

  تاییدیه حداقل امتیاز  .960

  تاییدیه حقابه بر بودن از رودخانه و یا نهر  .961

  تاییدیه خدمت در زمینه اتباع خارجی .966

تاییدیه داشتن حداقل دو سال حسن سابقه   .961

 واحد تولیدی در حوزه نظارتی
 

تاییدیه داشتن حداقل موارد شکایتی جزئی   .961

 و نداشتن موارد شکایتی بحرانی
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ها دیه دفتر امور مراتع سازمان جنگلتایی  .963

 مراتع و آبخیزداری کشور
 

  تاییدیه رعایت ضوابط زیست محیطی  .911

  گذاریسرمایهتاییدیه سازمان   .915

  شرایط واگذاریتاییدیه   .919

  تاییدیه شهرسازی  .919

  تاییدیه ضرورت وجود مدرسه  .910

تاییدیه عدم ممنوعیت یا محدودیت قانونی   .911

رسید  ،سفارش فروش ،برای معامله کاال

 پرداخت حق فروش

 

  تاییدیه عضویت  .916

  تاییدیه فعالیت  .911

  تاییدیه مانده حساب افزایش سرمایه  .911

  تاییدیه محل استقرار  .913

  تاییدیه مراحل اجرا  .911

  تاییدیه نظام مهندسی کشاورزی  .915

  تاییدیه نقشه محل ساخت  .919

تاییدیه وجود عینی پول رایج کشور جهت   .919

 رؤیت کارشناسی و اقدامات الزم
 



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    14    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
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تاییدیه وجود عینی کاال جهت رؤیت   .910

 کارشناسی و اقدامات الزم
 

  تائید سالمت  .911

  مجوز تائید مرجع صدور  .916

  تائیدیه پروپوزال مصوب دانشجویی  .911

  نفتی هایتائیدیه شرکت پخش فرآورده  .911

زیست تائیدیه معاونت عمران و محیط   .913

 صنعت معدن تجارت
 

  تأیید تابعیت خارجی پدر  .931

  اتصال به شبکه تأییدیه  .935

  های مسریتأییدیه عدم ابتال به بیماری  .939

تأییدیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد   .939

 کشاورزی
 

  ترجمه گواهی شده  .930

  پذیرفتن تابعیتتصدیق   .931

  تصویب شورای پول و اعتبار  .936

ثبت  دارایی فکری به نام مالک اوراق بهادار   .931

مبتنی بر دارایی فکری در مرجع ,سپرده 

 گذاری و تعهدنامه مالک دارایی فکری
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    15    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  حساب عوارض خودرو  .931

  حکم نفر اول کشوری  .933

درخواست تاییدیه مالیاتی برای صدور مجوز   .911

 واردات
 

  درخواست ثبت ازدواج  .915

  درخواست دوره آموزشی  .919

درخواست صدور گواهی تبصره یک ماده   .919

516 
 

  درخواست گواهی مالیات بر ارث  .910

  سند انتظامی خودرو  .911

  تمدیدیهصدور   .916

  صورت جلسه هیات مؤسس  .911

  صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره  .911

  صورتجلسه مجمع  .913

مجلس تفکیکی مهرشده توسط  صورت  .951

 کارشناس رسمی دادگستری
 

   ضمانت نامه  .955

  عدم اعالم تخلف قاچاق  .959

 GMP اطالعاتی و گواهی تولید فایل  .959

 کارخانه
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    16    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  قبض انبار  .950

  کارت نفت  .951

  قانون زمین شهری 1و  6گواهی   .956

گواهی اداره کل منابع طبیعی استان یا   .951

شهرستان مبنی برمالکیت زمین 

 ()مستثنیات

 

  گواهی اشتغال به تحصیل  .951

  گواهی انحصار وراثت  .953

  گواهی بازرسی کاال  .991

  گواهی تایید صالحیت  .995

  گواهی تحقیق و توسعه  .999

گواهی تطبیق فرآیند و روند تولید محصول   .999

 با سازمان همکاری اسالمی
 

  گواهی ثبت فرآورده  .990

  به کاالی مورد نظرگواهی ثبت کاال مربوط   .991

  گواهی سابقه آموزشی  .996

  گواهی سالمت ازسازمان یا اداره دامپزشکی استان  .991

  گواهی عدم بدهی مالی  .991

  گواهی عدم ساخت داخل  .993

  گواهی عدم سوء سابقه بیمه ای  .991
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    17    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

  بورس,کارگزاران,بازارگواهی مدیریت نظارت   .995

HACCP   گواهی معتبر  .999

قانون مالیاتهای  516گواهی موضوع ماده   .999

 مستقیم
 

  گواهی میزان آسیب دیدگی  .990

  گواهینامه صالحیت  .991

   گواهینامه معتبر رانندگی  .996

  موسسلیست حاضران در جلسه مجمع عمومی   .991

  مجوز اجرائیات شهرداری  .991

  مجوز بهداشتی  .993

  مجوز بهداشتی و امنیت رذایی کاال  .901

  مجوز حمل  .905

  مجوز سایتیس مبدا یا مقصد  .909

  مجوز صادرات  .909

  مجوز فعالیت اقتصادی  .900

  آموزشیمجوز فعالیت   .901

مجوز فعالیت در تابلوهای مختلف بازار   .906

 معامالت کاالی فیزیکی
 

  53مجوز کمیته ماده   .901



 تعریف مفاهيم                   فصل اول 

 

 

    18    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

ارزیابی اثرات  9مجوز کمیته ملی ماده   .901

 زیست محیطی
 

  مجوز موسسه  .903

  مجوز میراث فرهنگی  .911

  مجوز نشریه  .915

  مجوز یگان حفاظت شهرداری  .919

  الزم اسناد بانکی هایمجوزها و گواهی  .919

  نوسازیمدارک   .910

  مدارک عضویت اعضاء  .911

  مشخصات محل استقرار ایستگاه معامالت آتی  .916

  خارجی گذاریسرمایهمصوبه هیات   .911

  سازمان مناطق آزادمعرفی نامه   .911

  مفصا حساب اداره درآمد  .913

  موافقت اصولی تامین سرمایه  .961

موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک   .965

 قانون حفظ کاربری
 

  موافقت کمیسیون قانونی تشخیص صالحیت  .969

موافقت کمیسیون مرکزی دارو و درمان و   .969

 هاآزمایشگاه
 

  موافقت نامه اولیه تشکیل تعاونی اعتبار  .960
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 توضيحات عنوان سرویس ردیف
تعداد سرویس 
 احصاء شده

 درصد

موافقت نامه باالترین مقام سازمان با عضویت   .961

 کارکنان در تعاونی اعتبار جدید
 

  موافقت نامه تاسیس شرکت تعاونی  .966

  موافقت نامه دریافت پهنای باند  .961

  نامه شرکت پستموافقت   .961

 راث نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء  .963

 نشده در شبکه بانکی کشور
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    41    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

سرویس،  9013با قوه قضایيه به ترتیب  "مجوزهای کشور (مبادالتی یي  دستگاهیهای سرویس)استعالمات  نقشه ملی"بر اسداس اطالعات گردآوری شده در پروژه  

یهداشت، درمان و  وزارتسرویس و  131با  وزارت کشورسرویس،  319با وزارت امور اقتصادی و دارایی سرویس،  5991با نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

مرجع سرویس دهنده  06های اول تا پنجم را از بین ، رتبهبرای مجوزها سدرویس مبادالتی بین دسدتگاهی احصداء شده    1311سدرویس از مجموع   051با  آموزش پزشتکی 

 اند.شناسایی شده به خود اختصاص داده

، ، اداره کل ثبت امالکدثبت اسنا اداره کل ،ها و مؤسسات ریر تجاریبه تفکیک سدازمان ثبت اسدناد و امالک کشور که شامل اداره کل ثبت شرکت  قوه قضتایيه  در این بین 

بندی سرویس دسته 191های تابعه قوه قضداییه با مجموع  سدرویس و مابقی دسدتگاه   5609اداره کل ثبت عالئم تجاری، دفاتر اسدناد رسدمی، دفاتر ازدواج و طالق با مجموع   

 شوند.از مجموع سرویس را شامل می %91است که بیش از شده

های مبادالتی بین دستگاهی از کل مجموع سدرویس  %1باشدد که  سدرویس می  616با تعداد  "تأیيد مدارک ثبتی"د درخواسدت از قوه قضداییه   های موربیشدترین سدرویس  

های بیشترین سرویس ،سرویس 015با  "گواهی عدم سوء پيشينه"و  096با  "آگهی روزنامه رسمی"، 653با  "استاستنامه شرکت  "باشدد. پس از آن نیز سدرویس   می

 آیند.به حساب می قوه قضایيهرخواستی از د

باشد. البته این های اجرایی کشور میهای مبادالتی بین دستگاهاز کل سرویس %50دار ارائه نزدیک به سرویس، عهده 5996نیز با  ری استالمی ایران وهنيروی انتظامی جم

س دیگر )نظیر سروی 051در  شود ودهد را شدامل می ارائه میدهنده  سدرویس تعداد، صدرفاً مجوزهایی را که نیروی انتظامی جمهوری اسدالمی ایران به عنوان دسدتگاه اصدلی     
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    41    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ها این دستگاه به عنوان دستگاه واسط حضور دارند که با احتساب آن 51سرویس گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و ...( نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران یا دفاتر پلیس + 

 باشد.ها میاز کل سرویس %51دار بیش از عهده

پروانه اقامت اتباع "، 909با  "تأیيدیه اماک "، 013با  "استتعالم وضعيت نظام ویيفه "جمهوری اسدالمی ایران  های درخواسدتی از نیروی انتظامی  بیشدترین سدرویس  

 باشد.سرویس می 511با  "گواهی عدم اعتياد "و  911با  "خارجی

انتظامی جمهوری اسالمی ایران به عنوان دستگاه شود نیز نیروی سرویس که توسط قوه قضاییه صادر می 015با تعداد  "گواهی عدم ستوء پيشتينه کيفری  "همچنین در 

 نقش محوری را بر عهده دارد. 51واسط از طریق دفاتر پلیس + 

 سرویس از طریق 166های خود را به تعداد ، بیشترین سرویسسرویس ثبت شده 335با  بندیوزارت امور اقتصدادی و دارایی به عنوان سدومین دسدتگاه اجرایی در این دسته   

های ارائه شده از شود از جانب سازمان مذکور است. سرویسهایی که از جانب این وزارتخانه ارائه میاز سرویس %11دهد و این یعنی ارائه می "امور مالياتی کشورسازمان "

 دهند.های مبادالتی را به خود اختصاص میاز کل سرویس %55 بیش ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

استتتعالم پرداخت یا ترتيب پرداخت یدهی "، 931با  "استتتعالم عدم یدهی قطعی مالياتی"دهد، هایی که وزارت امور اقتصددادی و دارایی ارائه میبیشددترین سددرویس

 باشد که همگی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور است.سرویس می 911با  "گواهی تشکيل پرونده مالياتی"و  911با  "مالياتی قطعی شده
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    41    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

تأیيد "ها شددده است، سرویس بندی حضدور دارد. آنچه در خصدوص این دسدتگاه اجرایی باعف افزایش تعداد سدرویس    وزارت کشدور به عنوان چهارمین دسدتگاه در این رتبه   

این  باشد.می برای این وزارتخانه ثبت شده سرویس 131سرویس از مجموع  139شدناسدنامه و کارت ملی از سدازمان ثبت احوال کشدور با     تأییدیه شدامل   "اطالعات هویتی

 های احصاء شده است.از سرویس %3میزان سرویس نزدیک به 

توان در شود، حجم باالیی از مدارک کارذی را می به صورت الکترونیکی جایگزین، این سرویس و حتی عکس اگر بتوان به جای دریافت تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه

 صدور مجوزها حذف نمود.

اسددت. بیشددترین  وزارت یهداشتتت، درمان و آموزش پزشتتکیدهد دسددتگاه اجرایی که بیشددترین عنوان سددرویس را بر اسدداس مجوزهای کسددب و کار ارائه می  پنجمین 

سرویس از  69با  "تتأیيدیه مکان از نظر یهداش"، 19با  "کارت معاینه پزشکی و یهداشتی"، 599با  "گواهی صالحيت یهداشتی"های این دستگاه اجرایی سدرویس 

 های احصاء شده است.از سرویس %1این میزان سرویس نزدیک به  باشد.سرویس می 051مجموع 

گواهی "و  911با  "پروانه کار اتباع خارجی"که در این بین  استسرویس  919با مجموع  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیبندی، ششمین دستگاه اجرایی در این رده 

 باشند.های ارائه شده میعنوان سرویس بیشترین سرویس 11با  "مهارت فنی

 باشد.سرویس می 919تعداد با  "نامهتأیيد اجاره"دارای سرویسباشد که تنها می اتحادیه مشاوری  امالکمربوط به  بندیرده هفتم این رتبه
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    44    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

سرویس بر  931با  "تأیيد مدارک تحصيلی"شده، سرویس  ارائهکه بیشترین سرویس  باشدسرویس می 931با وزارت علوم، تحقيقات و فناوری هشتمین دستگاه اجرایی 

 باشد.روی مجموع مجوزهای احصاء شده کل کشور می

گذرنامه اتباع تأیيد "دهد که بیشترین سرویس ارائه شده سرویس ارائه می936اختصاص دارد. این دستگاه اجرایی مجموعاً  "وزارت امورخارجه"نهمین رده این جدول به  

 باشد.سرویس می 919با تعداد  "خارجی

 911با  "تأیيد مدارک ثبتی"باشد که بیشترین سرویس ارائه شده توسط این دستگاه سرویس می 910با ای اسالمی شهر و روستا هشوردهمین رده این جدول مربوط به 

 باشد.سرویس می

وزارت "، 511با  "یانک مرکزی"، 511با  "وزارت جهاد کشتتاورزی"، 511با  "های عاملیانک"، 919با  "اتاق اصتتناا ایران"به ترتیب  ،دسدددتگداه  51پس از این  

 اند.سرویس را به خود اختصاص داده 511اند که هر کدام بیش از هایی بودهسرویس بر روی مجوزهای کشور دستگاه 519با  "صنعت،معدن و تجارت

معاونت اجرایی ریاستتت "، 96با  "هاها و دهياریستتازمان شتتهرداری"، 91با  "وزارت نفت"، 05با  "وزارت نيرو"، 19با  "وزارت آموزش و پرورش"های دسددتگاه

 سرویس 91با  "سازمان نظام پزشکی"، 95با  "سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری"، 99با  "سازمان ملی استاندارد ایران"و مشدخصاً   "جمهوری

 اند.قرار گرفتههای بعدی در رده به ترتیب
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    45    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

و وزارت کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، قوه قضتایيه بندی یعنی رتبه نخسدت این رده  1اگر  بر اسداس این اطالعات، 

ها، مجوزهای پیش نیاز و ... را ها شامل مدارک، استعالماز سرویس %56ش از توان بیهای خود را الکترونیکی نمایند،میسرویس وزارت یهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 ارائه نمود. صدور مجوز با کمترین هزینه و بدون سرگردانی متقاضیان

ولی  سرویس زیادی نداشته باشد بندی، تعدادالبته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تعریف تعداد سرویس در این گزارش ممکن است یک دستگاه اجرایی در این رده

که به عنوان یک مجوز پیش نیاز تحت  "اسددتقرار واحدهای تولیدی و خدماتی"ای به آن بدهد. به عنوان مثال مجوز ها بر روی همان مقدار کم، اهمیت ویژهتعداد درخواسددت

 باشد.میهای کشور ترین سرویسعنوان یک سرویس در اینجا آورده شده است یکی از پر درخواست

از هر  5930کشور برای سال  لذا با توجه به ضرورت نیاز به شناسایی این موضوع، در نسآ بعدی و تکمیل شده، تعداد درخواست هر مجوز و تعداد مجوزهای صادر شده در کل

 شود تا این خالء اطالعاتی نیز برطرف گردد.آوری میدستگاه اجرایی جمع

 اند.بندی شدههای اصلی صادر کننده مجوزها هستند نیز ردهاستعالم گیرنده که همان دستگاههای اصلی در این گزارش دستگاه

شود. این دریافت می "های اتاق اصناااتحادیه"سرویس به واسطه مجوزهای صادره از سوی 1519سدرویس احصداء شده برای مجوزهای کشور،    1311طبق این گزارش از 

 های احصاء شده است.ویساز سر %11تعداد سرویس برابر با 

 شود.های احصاء شده را شامل میاز کل سرویس %5/1سرویس قرار دارد که حدوداً  699با دریافت  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر رده دوم این جدول 



 خالصه مدیریتی               دومفصل 

 

 

    46    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

را از کل % 10/0سددرویس معادل  961با  "استتالمیوزارت فرهنگ و ارشتتاد "، در رده چهارم %1/1سددرویس معادل  159با  "وزارت جهاد کشتتاورزی"در رده سددوم  

 .اندهای احصاء شده قرار گرفتهاز کل سرویس %11/9سرویس معادل  919با  "یانک مرکزی"های احصاء شده و در رده پنجم سرویس

 .باشدها میهدست آمده از تجمیع و تحلیل این دادسازی شده و اطالعات بههای مرتبنمایید دادهآنچه در ادامه مالحظه می

  



 خالصه مدیریتی               دومفصل 

 

 

    47    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 جدول خالصه مدیریتی

 شود.های مرتبط با مجوزهای کشور در ذیل مشاهده میدهنده سرویس بر اساس تعداد سرویسهای اجرایی ارائهبندی کامل دستگاهرتبه

 دهنده سرویس های اجراییدستگاه یندیخالصه مدیریتی رتبهجدول 

 رتبه دستگاه اجرایی تعداد سرویس

 5 قضاییهقوه  9013

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 5991

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی 335

 0 وزارت کشور 131

 1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 051

 6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 919

 1 اتحادیه امالک 919

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 931

 3 خارجه وزارت امور 936

 51 شوراهای اسالمی شهر و روستا 910

 55 اتاق اصناف ایران 919



 خالصه مدیریتی               دومفصل 

 

 

    48    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 رتبه دستگاه اجرایی تعداد سرویس

 59 های عاملبانک 511

 59 وزارت جهاد کشاورزی 511

 50 بانک مرکزی 511

 51 وزارت صنعت،معدن و تجارت 519

 56 سازمان حفاظت از محیط زیست 11

 51 وزارت آموزش و پرورش 19

 51 وزارت نیرو 05

 53 نفت وزارت 91

 91 هاها و دهیاریسازمان شهرداری 90

 95 معاونت اجرایی ریاست جمهوری 99

 99 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 95

 99 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران 91

 90 سازمان نظام پزشکی 91

 91 شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان 91

 96 ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  90



 خالصه مدیریتی               دومفصل 

 

 

    49    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 رتبه دستگاه اجرایی تعداد سرویس

 91 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران 99

 91 وزارت اطالعات 99

 93 وزارت ورزش و جوانان 91

 91 یشهرساز و راه وزارت 53

 95 یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت 59

 99 کشور یزیر برنامه و تیریمد سازمان 1

 99 کشور یبازنشستگ سازمان 6

 90 یاقتصاد ژهیو و آزاد مناطق یعال یشورا 1

 91 یدادگستر وزارت 0

 96 رانیا یاتم یانرژ سازمان 0

 91 رانیا یاسالم یجمهور پست شرکت 9

 91 یخصوص بخش 9

 93 کشور یصنفهای سازمان بر نظارت یعال أتیه 9

 01 ییاجراهای دستگاه تمام 9

 05 رانیا یاسالم یجمهور تعاون اتاق 5

 09 هنیم گذار تخم مرغ یمرکز هیاتحاد 5



 خالصه مدیریتی               دومفصل 

 

 

    52    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 رتبه دستگاه اجرایی تعداد سرویس

 09 رانیا یرسم حسابداران جامعه 5

 00 یمهندس نظام سازمان 5

 01 ساختمان یمهندس نظام سازمان 5

 06 کشور ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد 5

 

 

  



 خالصه مدیریتی               دومفصل 

 

 

    51    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های دریافتی آمده است:درصد سرویسهای اجرایی بر اساس تعداد و بندی دستگاهدر ذیل جدول رتبه

 دستگاه اصلی استعالم گيرنده خالصه مدیریتیجدول 

 درصد تعداد سرویس دریافتی گيرنده سرویسعنوان دستگاه اصلی 

 %11,55 1519 اتاق اصناف ایران

 %1,55 699 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 %1,11 159 وزارت جهاد کشاورزی

 %0,10 961 ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و 

 %9,11 919 بانک مرکزی

 %9,19 990 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 %9,01 995 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 %9,01 951 سازمان رذا و دارو

 %9,56 539 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

 %5,31 511 وزارت آموزش و پرورش

 %5,10 591 اطالعاتوزارت ارتباطات و فناوری 

 %5,00 591 وزارت راه و شهرسازی

 %1,30 10 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 %1,35 15 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 %1,11 16 سازمان انرژی اتمی ایران



 خالصه مدیریتی               دومفصل 

 

 

    51    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 درصد تعداد سرویس دریافتی گيرنده سرویسعنوان دستگاه اصلی 

 %1,11 16 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 %1,10 11 شهرداری تهران

 %1,11 63 وزارت نیرو

 %1,66 13 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 %1,03 00 وزارت ورزش و جوانان

 %1,06 05 وزارت نفت

 %1,91 90 وزارت کشور

 %1,56 50 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 %1,19 9 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

 



 

 

 

 

 

 فصل سوم

 های مورد نیاز صدور اطالعات تجمیعی و سرویس

 های اجراییمجوزهای دستگاه

 



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای اتاق اصناف ایران

 



  اتاق اصناف ایرانهای دریافتی برای صدور مجوز جدول اطالعات تجمیعی سرویس                                      فصل سوم

 

 

    55    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه استعالم گیرنده اتاق اصناف ایران

تابعه استعالم  دستگاه

 گیرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

 هایتعداد سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گیرنده

 اتاق اصناف ایران

 911 911 گواهی آموزشی اتاق اصناف ایران

1519 1519 

 911 911 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 911 اساسنامه شرکت

 911 تایید اجاره نامه 5591

 161 تایید مدارک ثبتی

 911 911 تایید مدارک ثبتی شوراهای اسالمی شهر و روستا

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 911 آگهی روزنامه رسمی

091 
 501 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 911 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 911 پروانه اقامت 101

 911 تاییدیه اماکن

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم پرداخت یا ترتیب پرداخت 

 بدهی مالیاتی قطعی شده
911 

101 
 911 قطعی مالیاتیاستعالم عدم بدهی 

 911 گواهی تشکیل پرونده مالیاتی

 911 911 تاییدیه گذرنامه اتباع خارجی وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 11 بهداشتیکارت معاینه پزشکی و 
959 

 599 گواهی صالحیت بهداشتی

 991 911 پروانه کار اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



  اتاق اصناف ایرانهای مورد نیاز برای صدور مجوز توسط جدول اطالعات تجمیعی سرویس                              فصل سوم

 

 

    56    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه استعالم گیرنده اتاق اصناف ایران

تابعه استعالم  دستگاه

 گیرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

 هایتعداد سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گیرنده

 اتاق اصناف ایران

 991 11 گواهی مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 0 0 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1519 1519

 911 911 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

 

 



 صنف خشکبار و آجیل فروشان( اتحادیه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    57    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف خشکبار و آجیل فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   فروشانآجیل 

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان
 ویژه اتباع خارجی



 صنف خشکبار و آجیل فروشان( اتحادیه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    58    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

پروانه خشکبار و آجیل تمدید  
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

تمدید پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکبار و 
   آجیل فروشان

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

 سند مالکیت

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک    کشور

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

و آجیل  تمدید  پروانه خشکبار
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

 ویژه اتباع خارجی



 صنف خشکبار و آجیل فروشان( اتحادیه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    59    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

گذراندن موقت از 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

تمدید  پروانه خشکبار و آجیل 
 فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان



 صنف ابزار فروشان( اتحادیه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    62    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتحادیه صنف ابزارفروشان() اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه ابزار فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه ابزار فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 پروانه ابزار فروشانتمدید 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی 

 مالیاتیقطعی 
   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ابزار فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه ابزار فروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 فروشاناتحادیه صنف ابزار  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه ابزار فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 خارجیویژه اتباع  اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه ابزار فروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ابزار فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه ابزار فروشان



 صنف ابزار فروشان( اتحادیه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    61    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه ابزار فروشان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 سند مالکیت اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تمدید پروانه ابزار فروشان

 تمدید پروانه ابزار فروشان
شهر و  شوراهای اسالمی

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه ابزار فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه ابزار فروشان
انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه ابزار فروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی ابزار فروشان اتحادیه صنف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 صنف ابزار فروشان( اتحادیه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    61    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه ابزار فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

گذراندن موقت از 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (موسسات توریستیو  اتحادیه صنف اتومبیل کرایه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    61    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتومبیل کرایه و موسسات توریستیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویس توضيحات

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 موسسات توریستی و

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

   موسسات توریستی و

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ایه کراتحادیه صنف اتومبیل 

   موسسات توریستی و

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 موسسات توریستی و
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 وموسسات توریستی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 موسسات توریستی و
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه اتومبیل کرایه و
 موسسات توریستی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 موسسات توریستی و
 ویژه اتباع خارجی



 (موسسات توریستیو  اتحادیه صنف اتومبیل کرایه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    64    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویس توضيحات

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

   موسسات توریستی و

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

   موسسات توریستی و

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
   موسسات توریستی و

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتی تایید   کشور

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 موسسات توریستی و

 سند مالکیت

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 توریستیوموسسات 

برای آن دسته از واحدهای 
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل در 
 روستاها را دارند.

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 توریستیوموسسات 

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

   موسسات توریستی و



 (توریستیموسسات و  اتحادیه صنف اتومبیل کرایه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    65    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویس توضيحات

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 وموسسات توریستی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از 

های اموزشی گذراندن دوره
 معاف می باشند.

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 ناتاق اصناف ایرا ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

   وموسسات توریستی

تمدید پروانه اتومبیل کرایه و 
 موسسات توریستی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

   موسسات توریستی و
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    66    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اغذیه فروشان و موادغذاییاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

یه ای  عنوان مجوز نيازمند 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویس توضيحات

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها وکل ثبت شرکت اداره
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

عدم بدهی   استعالم
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
 ویژه اتباع خارجی
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    67    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

یه ای  عنوان مجوز نيازمند 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویس توضيحات

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

و امالک  سازمان ثبت اسناد
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
   و مواد رذایی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

 سند مالکیت

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

آن دسته از  برای
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

محضری از تعهدنامه -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 یروی انتظامیعمومی ن

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی
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    68    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

یه ای  عنوان مجوز نيازمند 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویس توضيحات

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

پروانه ارذیه فروشان و تمدید 
 مواد رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی

تمدید پروانه ارذیه فروشان و 
 مواد رذایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشکیآموزش 

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

   و مواد رذایی
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    69    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (آرایشگران مردانهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

 عنوان دستگاه
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف آرایشگران 
 مردانه

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف آرایشگران

   مردانه

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی 

 قطعی مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
   مردانه

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 مردانه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف آرایشگران 
 مردانه

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 مردانه

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
ثبت اسناد و امالک سازمان 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف آرایشگران 
   مردانه
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    72    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

 عنوان دستگاه
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه آرایشگران مردانه
اتحادیه صنف آرایشگران 

   مردانه

 وزارت کشور  تمدید پروانه آرایشگران مردانه
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
   مردانه

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
 سند مالکیت

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

 برای آن دسته از واحدهای
صنفی که نیاز به احراز 
مالکیت طبق عرف محل 

 دارند. در روستاها را

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
در محضری شرکا 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف آرایشگران 

   مردانه

   وزارت امور خارجه آرایشگران مردانهتمدید پروانه 
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 مردانه

 ویژه اتباع خارجی



 آرایشگران مردانه(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    71    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

 عنوان دستگاه
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه آرایشگران مردانه
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

 هایموقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

   مردانه

 تمدید پروانه آرایشگران مردانه
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
   مردانه



 آهن فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     ومفصل س

 

 

    71    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (فروشانآهناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه آهن فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی شرکتاساسنامه 

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه آهن فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

مالیاتی بدهی 
 قطعی شده

  اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه آهن فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی 

 مالیاتیقطعی 
  اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 فروشانتمدید پروانه آهن 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه آهن فروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه آهن فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه آهن فروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه آهن فروشان
ثبت اسناد و امالک سازمان 

 کشور
  اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

  اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه  اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه آهن فروشان



 آهن فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    71    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

  اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور تمدید پروانه آهن فروشان

 سند مالکیت اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تمدید پروانه آهن فروشان

 پروانه آهن فروشانتمدید 
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی 

از  برای آن دسته
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه آهن فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی 

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 آهن فروشان تمدید پروانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

  اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

  وزارت امور خارجه تمدید پروانه آهن فروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه آهن فروشان

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از 

های اموزشی گذراندن دوره
 معاف می باشند.



 آهن فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    74    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه آهن فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

  اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 آهنسازان(اتحادیه صنف ) اق اصناف ایراناتجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                         فصل سوم

 

 

    75    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (آهنسازاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه آهنسازان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه آهنسازان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 شدهقطعی 

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه آهنسازان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی 

 قطعی مالیاتی
   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه آهنسازان
جمهوری نیروی انتظامی 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه آهنسازان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه آهنسازان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهنسازان ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه آهنسازان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه آهنسازان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه اسناد رسمیدفاتر 



 آهنسازان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                         فصل سوم

 

 

    76    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه آهنسازان

 وزارت کشور  تمدید پروانه آهنسازان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه آهنسازان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 تمدید پروانه آهنسازان
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از واحدهای 
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل در 
 روستاها را دارند.

 تمدید پروانه آهنسازان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف آهنسازان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه رضایت -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه آهنسازان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه آهنسازان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 آهنسازان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                         فصل سوم

 

 

    77    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران پروانه آهنسازانتمدید 

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان پروانه  -9قبول است.
کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

 آهنسازان تمدید پروانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 بارفروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                        فصل سوم

 

 

    78    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (بارفروشاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه بارفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه بارفروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 بارفروشانتمدید پروانه 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
 استعالم عدم بدهی

 قطعی مالیاتی
   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه بارفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه بارفروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه بارفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه بارفروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه بارفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   صنف بار فروشاناتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 بارفروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                        فصل سوم

 

 

    79    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه بارفروشان

 وزارت کشور  تمدید پروانه بارفروشان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   صنف بار فروشاناتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه بارفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 تمدید پروانه بارفروشان
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه بارفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه رضایت -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه بارفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 

 انتظامیعمومی نیروی 
   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه بارفروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 بارفروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                        فصل سوم

 

 

    82    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایراناتاق اصناف  تمدید پروانه بارفروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه بارفروشان
اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه بارفروشان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
   اتحادیه صنف بار فروشان ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی



 (ه ای )لوازم ورزشی(بازیهای تصویری و رایاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    81    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (ای )لوازم ورزشیهای تصویری و رایانهاتحادیه صنف بازی) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 جاریریرت مؤسسات

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بازیهای 

ای  تصویری و رایانه
 )لوازم ورزشی(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
  

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
  

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بازیهای 

رایانه ای تصویری و 
 )لوازم ورزشی(

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
 ویژه اتباع خارجی



 (بازیهای تصویری و رایانه ای )لوازم ورزشی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    81    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بازیهای تصویری 

   و رایانه ای )لوازم ورزشی(

بازیهای تصویری و تمدید پروانه 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
  

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای تصویری 
   و رایانه ای )لوازم ورزشی(

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری

و موسسات  هادانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
  

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 ورزشی()لوازم 
 سند مالکیت

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(

برای آن دسته از واحدهای 
صنفی که نیاز به احراز 

طبق عرف محل در مالکیت 
 روستاها را دارند.

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (بازیهای تصویری و رایانه ای )لوازم ورزشی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    81    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
  

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بازیهای 

ای تصویری و رایانه 
 )لوازم ورزشی(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
  

تمدید پروانه بازیهای تصویری و 
 رایانه ای )لوازم ورزشی(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای 

 )لوازم ورزشی(
  



 بافندگان فرشهای دستباف(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    84    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (بافندگان فرشهای دستباف اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
بافندگان اتحادیه صنف 

   فرشهای دستباف

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

بدهی استعالم عدم 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

   فرشهای دستباف

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 رسمی کشورروزنامه 
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بافندگان 
 فرشهای دستباف

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

 پلیس مهاجرت و
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بافندگان 

   فرشهای دستباف



 بافندگان فرشهای دستباف(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    85    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   امالکاتحادیه مشاورین 
اتحادیه صنف بافندگان 

   فرشهای دستباف

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بافندگان 
   فرشهای دستباف

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بافندگان 
 فرشهای دستباف

 سند مالکیت

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف بافندگان 
 فرشهای دستباف

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بافندگان 
 فرشهای دستباف

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
تمدید پروانه بافندگان فرشهای 

 دستباف
انتظامی جمهوری  نیروی

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف بافندگان 

   فرشهای دستباف

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بافندگان 
 فرشهای دستباف

 ویژه اتباع خارجی



 بافندگان فرشهای دستباف(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    86    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بافندگان فرشهای 
 دستباف

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
تمدید پروانه بافندگان فرشهای 

 دستباف
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

   فرشهای دستباف



 (بنکداران پارچه )طاقه فروش(صنف  اتحادیه) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    87    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف بنکداران پارچه )طاقه فروش() اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بنکداران 

 )طاقه فروش( پارچه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
بنکداران اتحادیه صنف 

   پارچه)طاقه فروش(

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

   پارچه)طاقه فروش(

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

جمهوری اسالمی قوه قضائیه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بنکداران 

   فروش(پارچه)طاقه 



 ()طاقه فروش(بنکداران پارچه اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    88    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف بنکداران 

   پارچه)طاقه فروش(

تمدید پروانه بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران 
   پارچه)طاقه فروش(

تمدید پروانه بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

 سند مالکیت

بنکداران تمدید پروانه 
 پارچه)طاقه فروش(

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

دنی برای های ممشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه بنکداران پارچه
 )طاقه فروش(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف بنکداران 

   پارچه)طاقه فروش(

 پروانه بنکداران پارچهتمدید 
 )طاقه فروش(

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

 ویژه اتباع خارجی



 (بنکداران پارچه )طاقه فروش(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    89    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

 وزارت امور اقتصادی و
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

   پارچه)طاقه فروش(



 موادغذایی(بنکداران اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    92    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه بنکداران موادرذایی
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
بنکداران مواد اتحادیه صنف 

   رذایی

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

   رذایی

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

 ویژه اتباع خارجی

 یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

 ویژه اتباع خارجی

 یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
   رذایی



 موادغذایی(بنکداران اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    91    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

   رذایی

 وزارت کشور  یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
   رذایی

 یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
 سند مالکیت

 یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی

واحدهای برای آن دسته از 
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل در 
 روستاها را دارند.

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

   رذایی

   وزارت امور خارجه یرذایتمدید پروانه بنکداران مواد
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

 ویژه اتباع خارجی



 موادغذایی(بنکداران اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    91    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 یرذایوادتمدید پروانه بنکداران م
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
   رذایی

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

   رذایی

تمدید پروانه بنکداران مواد 
 رذایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
بنکداران مواد اتحادیه صنف 

   رذایی



 بنگاه های مسافربری(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    91    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (های مسافربرینگاهاتحادیه صنف ب) اتاق اصناف ایران

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
ی هااتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ی هااتحادیه صنف بنگاه

   مسافربری

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ی هااتحادیه صنف بنگاه

   مسافربری

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ی هااتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
متقاضیان آقا و برای 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ی هااتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 اشخاص حقوقی ویژه

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
ی هااتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ی هااتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
ی هااتحادیه صنف بنگاه

   مسافربری
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    94    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

های تمدید پروانه بنگاه
 مسافربری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
ی هااتحادیه صنف بنگاه

   مسافربری

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ی هااتحادیه صنف بنگاه
   مسافربری

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

ی هااتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

 سند مالکیت

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

 شوراهای اسالمی شهر و
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

ی هااتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

ی هااتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

های تمدید پروانه بنگاه
 مسافربری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
ی هااتحادیه صنف بنگاه

   مسافربری

های تمدید پروانه بنگاه
 مسافربری

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ی هااتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

 ویژه اتباع خارجی
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    95    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
ی هااتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه بنگاههای 
 مسافربری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ی هااتحادیه صنف بنگاه

   مسافربری



 (مجامع عمومی بوفه داران سینما وادیه صنف اتح) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 
 

 

    96    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (بوفه داران سینما و مجامع عمومیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف بوفه داران  اتحادیه

   سینما ومجامع عمومی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

   سینما ومجامع عمومی

بوفه داران سینما و تمدید پروانه 
 مجامع عمومی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما ومجامع عمومی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
 سینما وتمدید پروانه بوفه داران 
 مجامع عمومی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بوفه داران 

   سینما ومجامع عمومی



 (مجامع عمومی بوفه داران سینما واتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    97    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف بوفه داران 

   سینما ومجامع عمومی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بوفه داران 
   سینما ومجامع عمومی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما ومجامع عمومی

 سند مالکیت

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما ومجامع عمومی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

احراز مالکیت طبق  به
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما ومجامع عمومی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
تمدید پروانه بوفه داران سینما و 

 مجامع عمومی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اماکنتاییدیه 
اتحادیه صنف بوفه داران 

   سینما ومجامع عمومی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما ومجامع عمومی

 خارجی ویژه اتباع

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

   سینما ومجامع عمومی



 (مجامع عمومی سینما وبوفه داران اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    98    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

پروانه بوفه داران سینما و تمدید 
 مجامع عمومی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

   سینما ومجامع عمومی

تمدید پروانه بوفه داران سینما و 
 مجامع عمومی

درمان و وزارت بهداشت، 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

   سینما ومجامع عمومی



 پارچه فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    99    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (فروشانپارچهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه پارچه فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف پارچه 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه پارچه فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

   فروشان

 پروانه پارچه فروشانتمدید 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی 

 مالیاتی قطعی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پارچه 
   فروشان

 تمدید پروانه پارچه فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پارچه 
 فروشان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه پارچه فروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه پارچه فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف پارچه 
 فروشان

 خارجیویژه اتباع 

 تمدید پروانه پارچه فروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پارچه 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه پارچه فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف پارچه 
   فروشان



 پارچه فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    122    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه پارچه فروشان
اتحادیه صنف پارچه 

   فروشان

 وزارت کشور  تمدید پروانه پارچه فروشان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پارچه 
   فروشان

 تمدید پروانه پارچه فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
 سند مالکیت

 تمدید پروانه پارچه فروشان
شهر و  شوراهای اسالمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه پارچه فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه پارچه فروشان
انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف پارچه 

   فروشان

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه پارچه فروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

پارچه  اتحادیه صنف
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی



 پارچه فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه پارچه فروشان
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

گذراندن موقت از 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه پارچه فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

   فروشان



 پیراهن دوزان و پیراهن فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 پیراهن دوزان و پیراهن فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

   و پیراهن فروشان

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

   و پیراهن فروشان

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
پیراهن دوزان اتحادیه صنف 

 و پیراهن فروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پیراهن دوزان 
 و پیراهن فروشان

نماینده  معرفی نامه
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

ثبت اسناد و امالک  سازمان
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

   و پیراهن فروشان



 پیراهن دوزان و پیراهن فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
صنف پیراهن دوزان اتحادیه 

   و پیراهن فروشان

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پیراهن دوزان 
   و پیراهن فروشان

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف پیراهن دوزان 
 و پیراهن فروشان

 سند مالکیت

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

پیراهن دوزان  اتحادیه صنف
 و پیراهن فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

پیراهن دوزان اتحادیه صنف 
 و پیراهن فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

   و پیراهن فروشان

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پیراهن دوزان 
 و پیراهن فروشان

 ویژه اتباع خارجی



 پیراهن دوزان و پیراهن فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    124    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان

تایید گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از 

های اموزشی گذراندن دوره
 معاف می باشند.

تمدید پروانه پیراهن دوزان و 
 پیراهن فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

   و پیراهن فروشان



 تاکسی بار و پیک موتوری(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    125    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تاکسی بار و پیک موتوریاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

   موتوریپیک 

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

   پیک موتوری

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاکسی بار و 
 پیک موتوری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

   پیک موتوری



 تاکسی بار و پیک موتوری(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               سومفصل 

 

 

    126    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

   پیک موتوری

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاکسی بار و 
   پیک موتوری

تاکسی بار و پیک تمدید پروانه 
 موتوری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تاکسی بار و 
 پیک موتوری

 سند مالکیت

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

شوراهای اسالمی شهر و 
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تاکسی بار و 
 پیک موتوری

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تاکسی بار و  اتحادیه صنف
 پیک موتوری

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

   پیک موتوری

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تاکسی بار و اتحادیه صنف 
 پیک موتوری

 ویژه اتباع خارجی



 بار و پیک موتوری(تاکسی اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    127    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

   پیک موتوری

تمدید پروانه تاکسی بار و پیک 
 موتوری

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

   پیک موتوری



 الس(تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    128    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالساتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تاالرهای 

 تجهیز مجالس پذیرایی و

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و
 تجهیز مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 

 تجهیز مجالس پذیرایی و
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
تاالرهای اتحادیه صنف 

 پذیرایی وتجهیز مجالس
 ویژه اتباع خارجی



 تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    129    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس

 پذیرایی وتمدید پروانه تاالرهای 
 تجهیز مجالس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

 سند مالکیت

 پذیرایی و تمدید پروانه تاالرهای
 تجهیز مجالس

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 پذیرایی وتمدید پروانه تاالرهای 
 تجهیز مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تاالرهای 

   مجالسپذیرایی وتجهیز 



 تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی سازمان 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس

تمدید پروانه تاالرهای پذیرایی و 
 تجهیز مجالس

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
   پذیرایی وتجهیز مجالس



 تزئینات داخلی ساختمان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تزئینات داخلی ساختماناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

   ساختمانداخلی 

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 مالیاتیقطعی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

   داخلی ساختمان

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تزئینات 
 داخلی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تزئینات 

   داخلی ساختمان



 تزئینات داخلی ساختمان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تزئینات 

   داخلی ساختمان

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تزئینات 
   داخلی ساختمان

 تمدید پروانه تزئینات داخلی
 ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تزئینات 
 داخلی ساختمان

 سند مالکیت

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

صنف تزئینات اتحادیه 
 داخلی ساختمان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تزئینات 
 ساختمانداخلی 

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

براماکن اداره نظارت 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تزئینات 

   داخلی ساختمان

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تزئینات 
 داخلی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی



 ساختمان(تزئینات داخلی اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

گذراندن موقت از 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تزئینات داخلی 
 ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

   داخلی ساختمان
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    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تشکدوزان و صندلی سازان خودرواتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

 سازمان ثبت اسناد و امالک
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

   صندلی سازان خودرو

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

   صندلی سازان خودرو

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف تشکدوزان و اتحادیه 
 صندلی سازان خودرو

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
 ویژه اتباع خارجی
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    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

   صندلی سازان خودرو

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

   صندلی سازان خودرو

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تشکدوزان و 
   صندلی سازان خودرو

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

 سند مالکیت

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    روستا

اتحادیه صنف تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک    کشور

اتحادیه صنف تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
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    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تشکدوزان و  تمدید پروانه
 صندلی سازان خودرو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

   صندلی سازان خودرو

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
تشکدوزان و اتحادیه صنف 

 صندلی سازان خودرو

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

   صندلی سازان خودرو
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    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلتاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف تعمیرکاران  اتحادیه

   دوچرخه و موتورسیکلت

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

 استعالم عدم بدهی
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت

تعمیرکاران تمدید پروانه 
 دوچرخه و موتورسیکلت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 موتورسیکلت دوچرخه و

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت



 تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 موتورسیکلتدوچرخه و 

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 سند مالکیت

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

برای آن دسته از 
صنفی که نیاز های واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 انتظامی عمومی نیروی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 موتورسیکلتدوچرخه و 

 ویژه اتباع خارجی



 تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت

تمدید پروانه تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   دوچرخه و موتورسیکلت



 تعمیرکاران قفل و کلید(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 تعمیرکاران قفل و کلید( اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید
متقاضیان آقا و برای 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب برای صدور پروانه 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

تعاون، کار و رفاه وزارت 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید
 ویژه اتباع خارجی



 تعمیرکاران قفل و کلید(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

 وزارت کشور 
 سازمان ثبت احوال

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   قفل و کلید

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

 سند مالکیت

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 قفل و تمدید پروانه تعمیرکاران
 کلید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

 ی مدنی برایهامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید



 تعمیرکاران قفل و کلید(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وتمدید پروانه تعمیرکاران قفل 
 کلید

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

تشکیل  گواهی
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

تمدید پروانه تعمیرکاران قفل و 
 کلید

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
تعمیرکاران اتحادیه صنف 

   قفل و کلید



 (تهیه کنندگان فتوکپی و اوزالیداتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تهیه کنندگان فتوکپی و اوزالید( اتاق اصناف ایران

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 اوزالیدفتوکپی و 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

   کنندگان فتوکپی و اوزالید

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

   کنندگان فتوکپی و اوزالید

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 داوزالیکنندگان فتوکپی و 
 ویژه اتباع خارجی



 (کنندگان فتوکپی و اوزالیدتهیه اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تهیه 

   کنندگان فتوکپی و اوزالید

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تهیه 

   کنندگان فتوکپی و اوزالید

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تهیه  اتحادیه صنف
   کنندگان فتوکپی و اوزالید

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

 سند مالکیت

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
پروانه کسب به نام صدور 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تهیه 

   کنندگان فتوکپی و اوزالید



 (تهیه کنندگان فتوکپی و اوزالیداتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کنندگان تمدید پروانه تهیه 
 فتوکپی و اوزالید

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 فتوکپی و اوزالید

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

   کنندگان فتوکپی و اوزالید



 (تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیاییاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تهیه کنندگان وفروشندگان مواد شیمیایی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 سرویسعنوان 
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

پرداخت یا استعالم 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 
 موادکنندگان وفروشندگان 

 شیمیایی
 ویژه اتباع خارجی



 (تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیاییاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 سرویسعنوان 
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
 سند مالکیت

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
محل در روستاها را  عرف

 دارند.

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

پذیرش مبنی بر 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیاییاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 سرویسعنوان 
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  

تهیه کنندگان  تمدید پروانه
 وفروشندگان مواد شیمیایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

راندن موقت از گذ
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تهیه کنندگان 
 وفروشندگان مواد شیمیایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  

پروانه تهیه کنندگان  تمدید
 وفروشندگان مواد شیمیایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

کنندگان وفروشندگان مواد 
 شیمیایی

  



 (تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (و دامی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کشاورزی و کنندگان مواد اولیه 

 باربانی و بهداشتی و دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

معرفی نامه نماینده 
ره)مدیرعامل( هیئت مدی

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 و دامی بهداشتی

 ویژه اتباع خارجی



 (کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیتهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 
و کشاورزی و باربانی 
 بهداشتی و دامی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 دامی بهداشتی و

  

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

 مالکیتسند 

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

از  برای آن دسته
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 توزیعاتحادیه صنف تهیه و 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

 گواهی مراکز مورد -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.



 (کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیتهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه کشاورزی و 

 باربانی و بهداشتی و دامی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  



 (تهیه و توزیع گوشت گاویاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گاوی( اتاق اصناف ایران

یه ای   عنوان مجوز نيازمند
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها وکل ثبت شرکتره ادا
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گاوی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 توزیعاتحادیه صنف تهیه و 
 گوشت گاوی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گاوی
 ویژه اتباع خارجی

پروانه تهیه و توزیع تمدید 
 گوشت گاوی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گاوی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی



 (تهیه و توزیع گوشت گاویاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

یه ای   عنوان مجوز نيازمند
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

توزیع تمدید پروانه تهیه و 
 گوشت گاوی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
   گوشت گاوی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

 سند مالکیت

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
محل در روستاها را  عرف

 دارند.

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9اسناد.از 
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
صنف تهیه و توزیع اتحادیه 

   گوشت گاوی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

 ویژه اتباع خارجی



 (تهیه و توزیع گوشت گاویاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

یه ای   عنوان مجوز نيازمند
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
صنف تهیه و توزیع اتحادیه 

 گوشت گاوی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

 گواهی تشکیل
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی



 گوسفندی(تهیه و توزیع گوشت اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تهیه و توزیع تمدید پروانه 
 گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی



 گوسفندی(تهیه و توزیع گوشت نف اتحادیه ص) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
   گوشت گوسفندی

توزیع  تمدید پروانه تهیه و
 گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 سند مالکیت

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 ویژه اتباع خارجی



 گوسفندی(تهیه و توزیع گوشت اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

تمدید پروانه تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

از گذراندن  موقت
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.
تمدید پروانه تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

توزیع تمدید پروانه تهیه و 
 گوشت گوسفندی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی



 کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی(تهیه و توزیع اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 مواد مصرفی دندانپزشکی( )اتحادیه صنف تهیه وتوزیع کنندگان تجهیزات و اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه تهیه وتوزیع 

کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 
 دندانپزشکی

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

رفاه وزارت تعاون، کار و 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
 ویژه اتباع خارجی



 کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی(تهیه و توزیع اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    142    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه رسمیدفاتر اسناد 
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 

ومواد کنندگان تجهیزات 
 مصرفی دندانپزشکی

  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
 سند مالکیت

پروانه تهیه وتوزیع تمدید 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

 تعهدنامه محضری از-5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی(تهیه و توزیع اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

نظارت براماکن اداره 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 بهداشتیپزشکی و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

صنف تهیه وتوزیع اتحادیه 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

تمدید پروانه تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی 

 دندانپزشکی

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  



 (لوازم پزشکی و آزمایشگاهیکنندگان تجهیزات و وزیع تاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی) اتاق اصناف ایران

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 اهیپزشکی و آزمایشگ

  

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

پروانه توزیع کنندگان تمدید 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11از کمتر 

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف توزیع 

و لوازم کنندگان تجهیزات 
 پزشکی و آزمایشگاهی

 ویژه اتباع خارجی



 (لوازم پزشکی و آزمایشگاهیکنندگان تجهیزات و وزیع تاتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

توزیع کنندگان تمدید پروانه 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی
  

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک    کشور

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی
 سند مالکیت

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

صنف توزیع اتحادیه 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (لوازم پزشکی و آزمایشگاهیکنندگان تجهیزات و وزیع تاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    144    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 ایکی از آنه
تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

پروانه توزیع کنندگان تمدید 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
پزشکی و تجهیزات و لوازم 

 آزمایشگاهی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هاورهد

 می باشند.
تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 آزمایشگاهیپزشکی و 

  



 (لوازم پزشکی و آزمایشگاهیکنندگان تجهیزات و وزیع تاتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    145    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه توزیع کنندگان 
تجهیزات و لوازم پزشکی و 

 آزمایشگاهی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  



 تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم((اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    146    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم() اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

 استعالم عدم بدهی 
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

 ویژه اتباع خارجی



 تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم((اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    147    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

اتباع  پروانه کار
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 

نیمه  فانتزی )حجیم و
 حجیم(

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
فانتزی )حجیم و نیمه نانهای 

 حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم((اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    148    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف تولید

کنندگان نانهای فانتزی 
 )حجیم و نیمه حجیم(

 خارجیویژه اتباع 

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

تولیدکنندگان تمدید پروانه 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.



 تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم((اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    149    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
نانهای تولیدکنندگان 

فانتزی )حجیم و نیمه 
 حجیم(

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان 
نانهای فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    152    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

 وسایل الکترومکانیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

 ویژه اتباع خارجی



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکیاتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

 وسایل الکترومکانیکی
  

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

 وسایل الکترومکانیکی
 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

 وسایل الکترومکانیکی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

و امالک سازمان ثبت اسناد 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

 وسایل الکترومکانیکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
پروانه کسب به نام  صدور

 یکی از آنها



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 الکترومکانیکیوسایل 

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 وسایل الکترومکانیکی

 ویژه اتباع خارجی

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

 وسایل الکترومکانیکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
وانه کسب پرمتقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

ان تعمیرکارتولیدکنندگان و 
 وسایل الکترومکانیکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیر کاران وسایل الکترو 

 مکانیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 الکترومکانیکیوسایل 

  



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم گازسوزاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم گازسوز) اصناف ایراناتاق 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

 عنوان دستگاه تایعه
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 چراغ و لوازم گازسوزسماور، 

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

مالیاتی بدهی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 وظیفهنظام 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم گازسوزاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    154    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

 عنوان دستگاه تایعه
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره    اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

دسته از برای آن 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم گازسوزتولیدکنندگان و اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    155    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

 عنوان دستگاه تایعه
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
ان تعمیرکارتولیدکنندگان و 

 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
تمدید پروانه تولیدکنندگان و 

و لوازم تعمیرکاران سماور، چراغ 
 گازسوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
لوازم تعمیرکاران سماور، چراغ و 

 گازسوز
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 

 گازسوز
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.
تمدید پروانه تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم 
 گازسوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
 سماور، چراغ و لوازم گازسوز

  



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از      فصل سوم

 

 

    156    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
ان تعمیرکارتولیدکنندگان و 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی سازمان 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

مطبوع و لوازم یخچال، تهویه 
 یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

رای متقاضیان آقا و ب
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

و پلیس مهاجرت 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

 ویژه اتباع خارجی



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    157    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

تعاون، کار و رفاه وزارت 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

و لوازم یخچال، تهویه مطبوع 
 یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

تهویه مطبوع و لوازم یخچال، 
 یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

و لوازم یخچال، تهویه مطبوع 
 یدکی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

و لوازم  یخچال، تهویه مطبوع
 یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

مطبوع و لوازم یخچال، تهویه 
 یدکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
را  عرف محل در روستاها

 دارند.



 (تعمیرکاران صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکیتولیدکنندگان و اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    158    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 یدکیتهویه مطبوع و لوازم 

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
برودتی، تعمیرکاران صنایع 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

گواهی مراکز مورد  -5
ت رتایید کمیسیون نظا
 -9نیز مورد قبول است.

متقاضیان پروانه کسب 
موقت از گذراندن 

ی اموزشی معاف هادوره
 می باشند.



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    159    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران صنایع برودتی، 

یخچال، تهویه مطبوع و لوازم 
 یدکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

صنایع برودتی، یخچال، 
 تهویه مطبوع و لوازم یدکی

  



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیکاتحادیه صنف ) اصناف ایران اتاقجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    162    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
 بدهی مالیاتی
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتی  قطعی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 رسمی کشورروزنامه 
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیکاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
الکترونیک و تعمیرکاران لوزام 

 الکتروتکنیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
لوزام الکترونیک و تعمیرکاران 

 الکتروتکنیک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
الکترونیک و تعمیرکاران لوزام 

 الکتروتکنیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

 سند مالکیت



 (الکتروتکنیکتولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
وانه کسب به نام صدور پر

 یکی از آنها

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

 اتباع خارجیویژه 



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیکاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوزام الکترونیک و 

 الکتروتکنیک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران 

لوازم الکترونیک و 
 الکتروتکنیک

  



 (تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه و نوشابهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    164    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه و نوشابه( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
آبمیوه و فروشندگان بستنی و 

 نوشابه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
بستنی و آبمیوه و فروشندگان 

 نوشابه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
آبمیوه و فروشندگان بستنی و 

 نوشابه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 یژه اشخاص حقوقیو



 (و فروشندگان بستنی و آبمیوه و نوشابهتولید کنندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    165    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 خارجی ویژه اتباع

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 ویژه اتباع خارجی

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
آبمیوه و فروشندگان بستنی و 

 نوشابه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

اطالعات تایید 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 

 و آبمیوه و نوشابه بستنی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه و نوشابهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    166    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صنف تولید اتحادیه 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
بستنی و آبمیوه و فروشندگان 

 نوشابه
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

بهداشت، درمان و وزارت 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.



 (و فروشندگان بستنی و آبمیوه و نوشابهتولید کنندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    167    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
فروشندگان بستنی و آبمیوه و 

 نوشابه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  



 و فروشندگان پوشاک(تولید کنندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    168    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه تولیدکنندگان و تمدید 
 فروشندگان پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
 برای صدور پروانه کسب
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

پروانه تولیدکنندگان و تمدید 
 فروشندگان پوشاک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

 ویژه اتباع خارجی



 فروشندگان پوشاک( وتولید کنندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    169    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف 
و تولیدکنندگان 

 فروشندگان پوشاک
  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک
  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک
 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

محل مالکیت طبق عرف 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی مبنی بر 

حقوقی پذیرش مسئولیت 
رضایت نامه  -9ناشی از اسناد.

محضری شرکا در 
های مدنی برای مشارکت

صدور پروانه کسب به نام یکی 
 از آنها



 و فروشندگان پوشاک(تولید کنندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    172    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک
 ویژه اتباع خارجی

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
 فروشندگان پوشاک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراباتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراب( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

کاالی کشباف  فروشندگان
 و جوراب

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

کشباف فروشندگان کاالی 
 و جوراب

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

 ویژه اتباع خارجی



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراباتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 جورابو 

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (و فروشندگان کاالی کشباف و جورابتولیدکنندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایراناتاق اصناف 

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراباتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    174    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

 تمدید پروانه تولیدکنندگان و
فروشندگان کاالی کشباف و 

 جوراب

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانسرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از   جدول                            فصل سوم

 

 

    175    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (دگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنیاتحادیه صنف تولیدکنن) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

رای صدور پروانه کسب ب
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
و  تولیدکنندگان

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
لوازم فروشندگان کاله و 

 ایمنی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

آقا و برای متقاضیان 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل(  هیئت

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

کاله و لوازم فروشندگان 
 ایمنی

 ویژه اتباع خارجی



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    176    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 لوازم ایمنیفروشندگان کاله و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

برای آن دسته از 
صنفی که نیاز ی هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    177    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان کاله و لوازم ایمنی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
   فروشندگان کاله و لوازم ایمنی



 (شندگان لحاف، تشک و کاالی وابستهتولیدکنندگان و فرواتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    178    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابسته( اتاق اصناف ایران

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه تولیدکنندگان و تمدید 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

پروانه تولیدکنندگان و تمدید 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11ر از کمت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابستهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    179    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 وابستهکاالی 
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 سند مالکیت



 (تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابستهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    182    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

شوراهای اسالمی شهر و 
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتی تایید   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
م اصدور پروانه کسب به ن

 یکی از آنها

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 وابستهکاالی 

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 ویژه اتباع خارجی

 و تمدید پروانه تولیدکنندگان
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
کسب متقاضیان پروانه 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.



 (تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابستهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان لحاف، تشک و 

 کاالی وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

 



 لوازم الکترونیک( تولیدکنندگان و فروشندگاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یک(نو)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتر اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 کونیالکتر

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 کنیفروشندگان لوازم الکتر

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف
کنندگان و تولید

فروشندگان لوازم 
 کالکترونی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

 ویژه اتباع خارجی



 لوازم الکترونیک(تولیدکنندگان و فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

 وزارت کشور 
ثبت احوال  سازمان

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

 سند مالکیت

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

های دسته از واحدبرای آن 
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل در 
 روستاها را دارند.



 لوازم الکترونیک(تولیدکنندگان و فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    184    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
کنندگان و تولید

فروشندگان لوازم 
 کالکترونی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایران اسالمی

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
و  تولیدکنندگان

فروشندگان لوازم 
 یکونالکتر

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

  



 لوازم الکترونیک(تولیدکنندگان و فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    185    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی فنیگواهی مهارت 

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
فروشندگان لوازم 

 یکونالکتر

  



 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی اناتاق اصناف ایرجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    186    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 ساختمانیلوازم فلزی 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

تولیدکنندگان و تمدید پروانه 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

تقاضیان آقا و برای م
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
لوازم فلزی  سیمانی و

 ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از        فصل سوم

 

 

    187    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی 

 و لوازم فلزی ساختمانی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامه تایید اجاره دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
مصنوعات سیمانی  فروشندگان

 و لوازم فلزی ساختمانی
 سند مالکیت



 (لوازم فلزی ساختمانی تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی واتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از        فصل سوم

 

 

    188    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
لوازم فلزی سیمانی و 

 ساختمانی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

پروانه تولیدکنندگان و تمدید 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی 

 ساختمانیو لوازم فلزی 
  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی 

 و لوازم فلزی ساختمانی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

گواهی مراکز مورد  -5
 یسیون نظارت نیزتایید کم

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.



 (تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از        فصل سوم

 

 

    189    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

تمدید پروانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مصنوعات سیمانی و 

 لوازم فلزی ساختمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  



 (اتحادیه صنف جراید) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    192    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف جراید( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه جراید
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه جراید
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 پروانه جرایدتمدید 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه جراید
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه جراید
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه جراید
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه جراید
رفاه وزارت تعاون، کار و 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه جراید
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 (صنف جرایداتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک جرایدتمدید پروانه 

 وزارت کشور  تمدید پروانه جراید
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه جراید
اسناد و امالک سازمان ثبت 

 سند مالکیت اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 تمدید پروانه جراید
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد
احراز مالکیت طبق به 

عرف محل در روستاها را 
 دارند.

 تمدید پروانه جراید
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه رضایت  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه جراید
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن



 (اتحادیه صنف جراید) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه جراید
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه جراید

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

 تمدید پروانه جراید
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 داران(چایخانهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف چاپخانه داران( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه چاپخانه داران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه چاپخانه داران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

مالیاتی بدهی 
 قطعی شده

   داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه چاپخانه داران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 پروانه چاپخانه دارانتمدید 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه چاپخانه داران
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه چاپخانه داران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 ناجاگذرنامه 
 ویژه اتباع خارجی داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه چاپخانه داران
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه چاپخانه داران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   دارانحادیه صنف چاپخانهات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 داران(چایخانهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    194    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه چاپخانه داران

 وزارت کشور  تمدید پروانه چاپخانه داران
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه چاپخانه داران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 تمدید پروانه چاپخانه داران
شوراهای اسالمی شهر و 

 داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

 به احراز مالکیت طبق
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه چاپخانه داران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 دارانحادیه صنف چاپخانهات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه رضایت  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه چاپخانه داران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه پروانه چاپخانه داران تمدید
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 داران(چایخانهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    195    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 دارانصنف چاپخانه اتحادیه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه چاپخانه داران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

 تمدید پروانه چاپخانه داران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه چاپخانه داران
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
   داراناتحادیه صنف چاپخانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی



 (چادر دوزان و برزنت فروشاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    196    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف چادر دوزان و برزنت فروشان( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

 برزنت فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

   برزنت فروشان

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

   برزنت فروشان

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

 فروشانبرزنت 
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

 برزنت فروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

 برزنت فروشان
 ویژه اتباع خارجی



 (چادر دوزان و برزنت فروشاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    197    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

   برزنت فروشان

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

   برزنت فروشان

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چادر دوزان و 
   برزنت فروشان

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

 سند مالکیت

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی دارندگان 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

   برزنت فروشان



 (چادر دوزان و برزنت فروشاناتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    198    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

 خارجیویژه اتباع 

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

 برزنت فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

گذراندن موقت از 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه چادر دوزان و 
 برزنت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

   برزنت فروشان

 تمدید پروانه چادر دوزان و
 برزنت فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف چادر دوزان و 

   برزنت فروشان



 (و کباب و چلو خورشچلاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    199    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف چلو کباب و چلو خورش( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11از کمتر 

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش
 ویژه اتباع خارجی



 (چلو کباب و چلو خورشاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    122    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چلو کباب و 
   چلو خورش

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

 سند مالکیت

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

چلو تمدید پروانه چلوکباب و 
 خورش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش



 (چلو کباب و چلو خورشاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   سومفصل 

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

پروانه چلوکباب و چلو تمدید 
 خورش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 باشند. می

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

تمدید پروانه چلوکباب و چلو 
 خورش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش



 (تحادیه صنف حلواساز و عصار)ا اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف حلواساز و عصار) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

 پروانه حلوا ساز و عصار تمدید
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
   عصار

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف حلواساز و اتحادیه 

 عصار

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه رسمیدفاتر اسناد 

اتحادیه صنف حلواساز و 
   عصار



 (تحادیه صنف حلواساز و عصار)ا اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

 وزارت کشور  تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
   عصار

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف حلواساز و 

 عصار
 سند مالکیت

 پروانه حلوا ساز و عصار تمدید
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا
اتحادیه صنف حلواساز و 

 عصار

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
اسناد و امالک سازمان ثبت 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف حلواساز و 

 عصار

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 آنها یکی از

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
تاییدیه گذرنامه 

 خارجیاتباع 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

 ویژه اتباع خارجی



 (تحادیه صنف حلواساز و عصار)ا اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    124    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
   عصار

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
اتحادیه صنف حلواساز و 

 عصار

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 باشند.می 

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

 تمدید پروانه حلوا ساز و عصار
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 مراکز بهداشتی و

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
   عصار



 (حمل و نقل کاالی شهریاتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    125    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف حمل و نقل کاالی شهری( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

پروانه حمل و نقل کاالی تمدید 
 شهری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

وظیفه عمومی سازمان 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری
 ویژه اتباع خارجی



 (حمل و نقل کاالی شهریاتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    126    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

نقل کاالی تمدید پروانه حمل و 
 شهری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حمل و نقل 
   کاالی شهری

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

 سند مالکیت

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری



 (حمل و نقل کاالی شهریاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    127    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه حمل و نقل کاالی 
 شهری

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

 ویژه اتباع خارجی

کاالی تمدید پروانه حمل و نقل 
 شهری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

پروانه حمل و نقل کاالی  تمدید
 شهری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری



 (خشکشوئی و لباسشوئیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    128    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف خشکشوئی و لباسشوئی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف خشکشوئی و اتحادیه 

   لباسشوئی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی
 ویژه اتباع خارجی



 (خشکشوئی و لباسشوئیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    129    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
   لباسشوئی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

 سند مالکیت

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

 ویژه اتباع خارجی



 (خشکشوئی و لباسشوئیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه خشکشویی و 
 لباسشویی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

خشکشویی و تمدید پروانه 
 لباسشویی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی



 خواربار فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف خواربار فروشان( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه خواربار فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه خواربار فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

   فروشان

 پروانه خواربار فروشانتمدید 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
   فروشان

 تمدید پروانه خواربار فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه خواربار فروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه خواربار فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه خواربار فروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه خواربار فروشان
امالک سازمان ثبت اسناد و 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف خواربار 
   فروشان



 خواربار فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه خواربار فروشان
اتحادیه صنف خواربار 

   فروشان

 وزارت کشور  فروشان تمدید پروانه خواربار
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
   فروشان

 تمدید پروانه خواربار فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان
 سند مالکیت

 تمدید پروانه خواربار فروشان
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 خواربار فروشانتمدید پروانه 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
ر پروانه کسب به نام صدو

 یکی از آنها

 تمدید پروانه خواربار فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خواربار 

   فروشان

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه خواربار فروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
 روشانف

 ویژه اتباع خارجی



 خواربار فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه خواربار فروشان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف خواربار  اتحادیه
   وفروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه خواربار فروشان
اتحادیه صنف خواربار 

 روشانف

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

 تمدید پروانه خواربار فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

   روشانف

 تمدید پروانه خواربار فروشان
وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکی آموزش
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
   روشانف



 خیاطان مردانه و زنانه(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          ومفصل س

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف خیاطان مردانه و زنانه( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

   زنانهمردانه و 

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه



 خیاطان مردانه و زنانه(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
   مردانه و زنانه

و  تمدید پروانه خیاطان مردانه
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

 سند مالکیت

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

صنف خیاطان اتحادیه 
 مردانه و زنانه

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خیاطان 
 زنانه مردانه و

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

براماکن اداره نظارت 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه



 خیاطان مردانه و زنانه(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

گذراندن موقت از 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه خیاطان مردانه و 
 زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه



 ها(ی وبازرگانی وسراها و سردخانهدارندگان انبارهای کاالهای تجاراتحادیه صنف ) اناتاق اصناف ایرجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (هاسراها و سردخانه بازرگانی و )اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کاالهای تجاری و اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
و  کاالهای تجاری و بازرگانی

 هاسراها و سردخانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

صدور پروانه کسب برای 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف دارندگان اتحادیه 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
بازرگانی و کاالهای تجاری و 

 هاسراها و سردخانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 ویژه اتباع خارجی



 ها(ی وبازرگانی وسراها و سردخانهدارندگان انبارهای کاالهای تجاراتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

انبارهای تمدید پروانه دارندگان 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 ویژه اتباع خارجی

انبارهای  تمدید پروانه دارندگان
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

انبارهای تمدید پروانه دارندگان 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
بازرگانی و کاالهای تجاری و 

 هاسراها و سردخانه
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاو سردخانهسراها 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 سند مالکیت

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 ها(سراها و سردخانه بازرگانی و دارندگان انبارهای کاالهای تجاری واتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

دارندگان انبارهای تمدید پروانه 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

براماکن اداره نظارت 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه
   وزارت امور خارجه

گذرنامه تاییدیه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 باشند.اموزشی معاف می 



 ها(ی وبازرگانی وسراها و سردخانهدارندگان انبارهای کاالهای تجاراتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
 انبارهای کاالهای تجاری و

وسراها و بازرگانی 
 هاسردخانه

  

تمدید پروانه دارندگان انبارهای 
کاالهای تجاری و بازرگانی و 

 هاسراها و سردخانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
 انبارهای کاالهای تجاری و

بازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  



 سوپر مارکت و مواد پروتئینی(دارندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانی مورد نیاز برای مجوزهای صادره از  جدول سرویس ها                         فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف دارندگان سوپر مارکت و مواد پروتئینی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

بدهی  استعالم عدم 
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

دارندگان اتحادیه صنف 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

 ویژه اتباع خارجی



 سوپر مارکت و مواد پروتئینی(دارندگان اتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

تمدید پروانه دارندگان 
 مواد پروتئینیسوپرمارکت و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی
  

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی
 سند مالکیت

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 ند.در روستاها را دار

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9اسناد. حقوقی ناشی از

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها



 سوپر مارکت و مواد پروتئینی(دارندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی
 ویژه اتباع خارجی

پروانه دارندگان تمدید 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه دارندگان 
 سوپرمارکت و مواد پروتئینی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

تمدید پروانه دارندگان 
 پروتئینیسوپرمارکت و مواد 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  



 (قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادیدارندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایراننیاز برای مجوزهای صادره از   جدول سرویس های مورد                فصل سوم

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هاشرکتاداره کل ثبت 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 قنادیشیرینی فروشی و کافه 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی قطعی 
 شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه دارندگان قنادی، 

 قنادیشیرینی فروشی و کافه 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
اتحادیه صنف دارندگان قنادی،  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 شیرینی فروشی و کافه قنادی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

رفاه  وزارت تعاون، کار و
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

 ویژه اتباع خارجی



 (قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادیدارندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف دارندگان 

فروشی و قنادی، شیرینی 
 کافه قنادی

  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی
  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 فروشی و کافه قنادیشیرینی 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی
 سند مالکیت

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    روستا

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

و امالک سازمان ثبت اسناد 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
انه کسب به نام صدور پرو

 یکی از آنها



 (قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادیدارندگان اتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
اتحادیه صنف دارندگان قنادی،  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 شیرینی فروشی و کافه قنادی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 قنادی شیرینی فروشی و کافه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصناف مرکز اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

دارندگان قنادی، تمدید پروانه 
 شیرینی فروشی و کافه قنادی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

تمدید پروانه دارندگان قنادی، 
 کافه قنادیشیرینی فروشی و 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  



 (درودگران و مبلسازاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس   عنوان
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
پرداخت ترتیب 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
درودگران و اتحادیه صنف 

   مبلسازان

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

درودگران و تمدید پروانه 
 مبلسازان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه درودگران و 

 مبلسازان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان

درودگران و  تمدید پروانه
 مبلسازان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان



 (درودگران و مبلسازاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس   عنوان
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف درودگران و اتحادیه 
   مبلسازان

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

 سند مالکیت

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    روستا

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

 ویژه اتباع خارجی



 (و مبلسازان درودگراناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس   عنوان
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان

گواهی مراکز مورد تایید  -5
مورد کمیسیون نظارت نیز 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

تمدید پروانه درودگران و 
 مبلسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان



 (دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی( اتاق اصناف ایران

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

ثبت اسناد و امالک  سازمان
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

دستگاههای تمدید پروانه 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

دستگاههای تمدید پروانه 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 

   مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

تمدید پروانه دستگاههای 
 و لوازم جانبیمخابراتی، ارتباطی 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه دستگاههای 
 ارتباطی و لوازم جانبیمخابراتی، 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
 ویژه اتباع خارجی

مخابراتی، تمدید پروانه دستگاههای 
 ارتباطی و لوازم جانبی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

اتحادیه صنف دستگاههای  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  



 (دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبیاتحادیه صنف ) ایران اتاق اصنافجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دستگاههای 
لوازم مخابراتی، ارتباطی و 

 جانبی
  

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
 سند مالکیت

تمدید پروانه دستگاههای 
 و لوازم جانبی مخابراتی، ارتباطی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه دستگاههای
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  



 (دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
 خارجیویژه اتباع 

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

تمدید پروانه دستگاههای 
 مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  



 داران(دکهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 داران(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف دکه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 دکه دارانتمدید پروانه 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه دکه داران
امور اقتصادی و وزارت 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه دکه داران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 مالیاتیقطعی  
   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه دکه داران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه دکه داران
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه دکه داران
انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه دکه داران
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه دکه داران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه دکه داران



 داران(دکهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه دکه داران
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه دکه داران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک    کشور

 تمدید پروانه دکه داران
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
محل در روستاها را عرف 

 دارند.

 تمدید پروانه دکه داران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
شرکا در محضری 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه دکه داران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه دکه داران
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 داران(دکهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه دکه داران
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه دکه داران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
اموزشی معاف های دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه دکه داران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه دکه داران
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 ذوب فلزات(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف ذوب فلزات) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه ذوب فلزات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 حقوقیویژه اشخاص 

 تمدید پروانه ذوب فلزات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ذوب فلزات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ذوب فلزات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 فلزاتاتحادیه صنف ذوب  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه ذوب فلزات
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 حقوقی ویژه اشخاص

 تمدید پروانه ذوب فلزات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه ذوب فلزات
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ذوب فلزات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   امالکاتحادیه مشاورین  تمدید پروانه ذوب فلزات

 وزارت کشور  تمدید پروانه ذوب فلزات
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 ذوب فلزات(اتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه ذوب فلزات
امالک سازمان ثبت اسناد و 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 تمدید پروانه ذوب فلزات
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه ذوب فلزات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9.از اسناد
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه ذوب فلزات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه ذوب فلزات
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ذوب فلزات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 ذوب فلزات(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه ذوب فلزات

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
کسب متقاضیان پروانه 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه ذوب فلزات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ذوب فلزات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه ذوب فلزات
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
   صنف ذوب فلزاتاتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی



 رستوران و سلف سرویس(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سلف سرویس( اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف رستوران و

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 رکشو

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف رستوران و

   سلف سرویس

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف رستوران و

   سلف سرویس

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف رستوران و

 یسسلف سرو
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف رستوران و
 سلف سرویس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب برای صدور 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

تعاون، کار و رفاه وزارت 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس
 ویژه اتباع خارجی



 رستوران و سلف سرویس(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    142    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس
  

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس
  

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف رستوران و
   سلف سرویس

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس
 سند مالکیت

رستوران و سلف تمدید پروانه 
 سرویس

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

ثبت اسناد و امالک  سازمان
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 اتحادیه صنف رستوران و
 سلف سرویس

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
ام نصدور پروانه کسب به 

 یکی از آنها



 رستوران و سلف سرویس(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس
  

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف رستوران و
 سلف سرویس

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف رستوران و

   سلف سرویس

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه رستوران و سلف 
 سرویس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف رستوران و

 سلف سرویس
  

رستوران و سلف تمدید پروانه 
 سرویس

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف رستوران و

   سلف سرویس



 رنگ فروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف رنگ فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه رنگ فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه رنگ فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه رنگ فروشان
امور اقتصادی و وزارت 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه رنگ فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه رنگ فروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه رنگ فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه رنگ فروشان
تعاون، کار و رفاه وزارت 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
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    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه رنگ فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   رنگ فروشاناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه رنگ فروشان

 وزارت کشور  تمدید پروانه رنگ فروشان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   رنگ فروشان اتحادیه صنف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه رنگ فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 تمدید پروانه رنگ فروشان
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه رنگ فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

از تعهدنامه محضری -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

 تمدید پروانه رنگ فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اماکنتاییدیه 

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه رنگ فروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
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    144    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصنافمرکز  اتاق اصناف ایران تمدید پروانه رنگ فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه رنگ فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 اییدار
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف رنگ فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 سازندگان تابلو ونئون پالستیک(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    145    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان تابلو و نئون پالستیک(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف سازندگان اتحادیه 

   تابلو و نئون پالستیک

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
  

سازندگان تابلو و تمدید پروانه 
 نئون پالستیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 پالستیک نئون

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 وتمدید پروانه سازندگان تابلو 
 نئون پالستیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک
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    146    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

  

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

احراز مالکیت طبق  به
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نتاییدیه اماک
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
  

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

 خارجیویژه اتباع 



 سازندگان تابلو ونئون پالستیک(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    147    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
از گذراندن پروانه کسب موقت 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

تمدید پروانه سازندگان تابلو و 
 نئون پالستیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک



 سازندگان درب و پنجره و سازه های فلزی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    148    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های فلزی(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان درب و پنجره و سازه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها شرکتاداره کل ثبت 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 یرسم
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

و  پلیس مهاجرت
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان درب 

 های فلزیو پنجره و سازه
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی
 ویژه اتباع خارجی



 سازندگان درب و پنجره و سازه های فلزی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانز  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ا                    فصل سوم

 

 

    149    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان 

های و سازه درب و پنجره
 فلزی

  

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی
  

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 سازندگان درب و پنجره و سازه های فلزی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    152    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

نظارت براماکن  اداره
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان درب 

   های فلزیو پنجره و سازه

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  

تمدید پروانه سازندگان درب و 
 های فلزیپنجره و سازه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
سازندگان اتحادیه صنف 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  



 (سازندگان کلیشه و لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ اسکریناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان کلیشه و لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ اسکرین(اتاق 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 س گيرندهسروی

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 و چاپ اسکرین پالک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

  

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

  

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

 ویژه اتباع خارجی



 (سازندگان کلیشه و لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ اسکریناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 س گيرندهسروی

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

  

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین
  

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ه صنف سازندگان اتحادی

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

  

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین
 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
 و مهر و کلیشه و لیتو گراف

 پالک و چاپ اسکرین

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 ریناسک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

  



 (ف و مهر و پالک و چاپ اسکرینسازندگان کلیشه و لیتو گرااتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 س گيرندهسروی

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان کلیشه و 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی اصنافمرکز آموزش  اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

سازندگان کلیشه و  تمدید پروانه
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

  

و  کلیشهتمدید پروانه سازندگان 
لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ 

 اسکرین

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

کلیشه و لیتو گراف و مهر و 
 پالک و چاپ اسکرین

  



 (و فروشندگان باطریسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    154    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 فروشندگان باطری(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 باطریفروشندگان 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

سازندگان و تمدید پروانه 
 فروشندگان باطری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان باطری

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

اقتصادی و  وزارت امور
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان باطری

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه سازندگان و 

 فروشندگان باطری
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان باطری



 (و فروشندگان باطریسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    155    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

  

پروانه سازندگان و تمدید 
 فروشندگان باطری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

ان و تمدید پروانه سازندگ
 فروشندگان باطری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان باطری

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

   وزارت امور خارجه
 تاییدیه گذرنامه
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 

 باطریفروشندگان 

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.



 (و فروشندگان باطریسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    156    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان باطری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   باطری فروشندگان



 (و فروشندگان طال، جواهر و نقرهسازندگان اتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    157    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طال، جواهر و نقره(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
 جواهر و نقرهفروشندگان طال، 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه سازندگان و 

 فروشندگان طال، جواهر و نقره
نتظامی جمهوری نیروی ا

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

اتحادیه صنف سازندگان و  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  



 (فروشندگان طال، جواهر و نقرهو سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    158    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

پروانه سازندگان و تمدید 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

و  تمدید پروانه سازندگان
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

اتحادیه صنف سازندگان و  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
   فروشندگان طال، جواهر و نقره



 (و فروشندگان طال، جواهر و نقرهسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    159    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 و نقرهفروشندگان طال، جواهر 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان طال، جواهر و نقره

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  



 (و فروشندگان ظروف آلومینیومسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    162    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )تحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

بدهی  استعالم عدم 
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

سازندگان و اتحادیه صنف 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

 ویژه اتباع خارجی



 (ظروف آلومینیومو فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 ظروف آلومینیوم فروشندگان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم
 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
 یمسئولیت حقوقی ناش

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (و فروشندگان ظروف آلومینیومسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

اتحادیه صنف سازندگان و  اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
   فروشندگان ظروف آلومینیوم

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان ظروف آلومینیوم

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  



 (و فروشندگان عینکسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک(

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی  سازمان امور
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان عینک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه سازندگان و 

 فروشندگان عینک
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

سازندگان و اتحادیه صنف 
 فروشندگان عینک

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
  



 (و فروشندگان عینکسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    164    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان عینک

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان عینک

 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

صنف سازندگان و اتحادیه 
 فروشندگان عینک

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

ن و اتحادیه صنف سازندگا
 فروشندگان عینک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
تمدید پروانه سازندگان و 

 فروشندگان عینک
نیروی انتظامی جمهوری 

 ایراناسالمی 
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف سازندگان و  اتحادیه
 فروشندگان عینک

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند. 



 (و فروشندگان عینکسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    165    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   عینکفروشندگان 

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان عینک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک



 (و  فروشندگان فلزات رنگینسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    166    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان فلزات رنگین(

  عنوان مجوز نيازمند یه ای
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان فلزات رنگین

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت امور اقتصادی و 
 ییدارا

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان فلزات رنگین

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

 استعالم وضعیت
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان فلزات رنگین

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  



 (و فروشندگان فلزات رنگینسازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    167    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  عنوان مجوز نيازمند یه ای
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان فلزات رنگین

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 سند مالکیت

پروانه سازندگان و تمدید 
 فروشندگان فلزات رنگین

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

پروانه سازندگان و تمدید 
 فروشندگان فلزات رنگین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه رضایت  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
سازندگان و اتحادیه صنف 

 فروشندگان فلزات رنگین
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فلزات رنگین فروشندگان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان فلزات رنگین



 (رنگینو فروشندگان فلزات سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    168    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  عنوان مجوز نيازمند یه ای
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
تمدید پروانه سازندگان و 

 فلزات رنگینفروشندگان 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

بهداشتی و  مراکز
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان فلزات رنگین



 گلگیر و رادیاتور(و فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    169    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

 استعالم پرداخت یا
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف سازندگان و  اتحادیه

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 رادیاتورفروشندگان گلگیر و 

 ویژه اتباع خارجی



 گلگیر و رادیاتور(و فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    172    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 گان گلگیر و رادیاتورفروشند

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور
  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

 به احراز مالکیت طبق
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

بر پذیرش  مبنی
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 گلگیر و رادیاتور(و فروشندگان سازندگان دیه صنف اتحا) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اماکنتاییدیه 
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
گلگیر و فروشندگان 

 رادیاتور
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

  

تمدید پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان گلگیر و 
 رادیاتور

  



 (مصنوعات پالستیک ،نایلون و مالمینو فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیک ،نایلون و مالمین( اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون و مالمین

امه نماینده معرفی ن
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران رونیکیریرالکت
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 ویژه اتباع خارجی



 (ات پالستیک ،نایلون و مالمینمصنوعو فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

تعاون، کار و رفاه وزارت 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

های از واحد برای آن دسته
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل در 
 روستاها را دارند.



 (نایلون و مالمین مصنوعات پالستیک ،و فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از         فصل سوم

 

 

    174    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان 

مصنوعات وفروشندگان 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 و مالمین نایلون

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 مالمیننایلون و 
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصنافمرکز  اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات 

 پالستیک ،نایلون و مالمین

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
پروانه سازندگان و  تمدید

فروشندگان مصنوعات پالستیک، 
 نایلون و مالمین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  



 (ات پالستیک ،نایلون و مالمینمصنوعو فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    175    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

سازندگان و تمدید پروانه 
فروشندگان مصنوعات پالستیک، 

 نایلون و مالمین

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  



 (مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبیو فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایراند نیاز برای مجوزهای صادره از جدول سرویس های مور          فصل سوم

 

 

    176    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و 

عنوان مجوز نیازمند به این 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 
 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

سازندگان و تمدید پروانه 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف سازندگان و  اتحادیه

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
سازندگان و اتحادیه صنف 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

یه صنف سازندگان و اتحاد
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 و کابینت ریر چوبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی و 
 کابینت ریر چوبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 ارجیخ

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

 ویژه اتباع خارجی



 (مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبیو فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    177    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 
 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

و اتحادیه صنف سازندگان 
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 و کابینت ریر چوبی
  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 چوبیو کابینت ریر 

  

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 و کابینت ریر چوبی
 سند مالکیت

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 و کابینت ریر چوبی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
روستاها را عرف محل در 
 دارند.

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی  دارندگان

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

ن اداره نظارت براماک
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  



 (مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبیو فروشندگان سازندگان اتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    178    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 
 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی و 

 کابینت ریر چوبی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 و کابینت ریر چوبی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
تمدید پروانه سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی و 
 یکابینت ریر چوب

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  



 سراجان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    179    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سراجان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه سراجان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف سراجان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه سراجان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف سراجان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه سراجان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه سراجان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
وظیفه عمومی سازمان 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه سراجان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 صنف سراجاناتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه سراجان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه سراجان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه سراجان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف سراجان ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 سراجان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    182    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه سراجان

 وزارت کشور  تمدید پروانه سراجان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   صنف سراجاناتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه سراجان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 تمدید پروانه سراجان
شوراهای اسالمی شهر و 

 سراجاناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه سراجان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

نی بر پذیرش مب
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه سراجان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف سراجان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه سراجان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 سراجان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف سراجان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه سراجان

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

 تمدید پروانه سراجان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 

 مالیاتیپرونده 
   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (سمساران و امانت فروشاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سمساران و امانت فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی  عنوان
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاریو 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سمساران و 

 امانت فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

   وامانت فروشان

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

   وامانت فروشان

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
متقاضیان آقا و  برای

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سمساران 
 وامانت فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب  برای صدور پروانه
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سمساران 
 وامانت فروشان

 ویژه اتباع خارجی



 (سمساران و امانت فروشاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی  عنوان
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
  

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
  

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

 وزارت کشور 
ثبت احوال سازمان 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سمساران 
   وامانت فروشان

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
 مالکیت سند

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

سمساران و امانت  تمدید پروانه
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
ای مدنی هدر مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سمساران 

   وامانت فروشان



 (سمساران و امانت فروشاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    184    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی  عنوان
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

سمساران و امانت تمدید پروانه 
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سمساران 
 وامانت فروشان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه سمساران و امانت 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
  



 (سنگبر و سنگتراشاتحادیه صنف ) اق اصناف ایراناتجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    185    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب  برای صدور پروانه
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

   سنگتراش

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
امور اقتصادی و وزارت 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
   سنگتراش

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف سنگبر و 
   سنگتراش



 (سنگبر و سنگتراشاتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    186    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

 وزارت کشور  تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
   سنگتراش

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
 سند مالکیت

 اشسنگترتمدید پروانه سنگبر و 
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 پروانه سنگبر و سنگتراشتمدید 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

 ویژه اتباع خارجی



 (سنگبر و سنگتراشاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    187    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

گواهی مراکز مورد تایید  -5
مورد کمیسیون نظارت نیز 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

 تمدید پروانه سنگبر و سنگتراش
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

  



 (شیشه و آئینهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    188    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف شیشه و آئینه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

 معرفی نامه نماینده
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 شیشه و آئینهاتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتباع خارجیویژه  اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت



 (شیشه و آئینهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    189    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره  دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه شیشه و آیینه

 وزارت کشور  تمدید پروانه شیشه و آیینه
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
   اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
شهر و  شوراهای اسالمی

 اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری -5
از دارندگان اسناد 

عادی مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی 

 -9ناشی از اسناد.
رضایت نامه محضری 

های شرکا در مشارکت
مدنی برای صدور 
پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (شیشه و آئینهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    192    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
نتظامی جمهوری نیروی ا

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه شیشه و آیینه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی شیشه و آئینهاتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه شیشه و آیینه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

نیز مورد قبول 
متقاضیان  -9است.

پروانه کسب موقت از 
های دوره گذراندن

اموزشی معاف می 
 باشند.

 تمدید پروانه شیشه و آیینه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف شیشه و آئینه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 صباغان و گلزن(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف صباغان و گلزن(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه صباران و گلزن
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی شرکت اساسنامه

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه صباران و گلزن
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  

 تمدید پروانه صباران و گلزن
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

  

 تمدید پروانه صباران و گلزن
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه صباران و گلزن
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه صباران و گلزن
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

 ویژه اتباع خارجی



 صباغان و گلزن(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه صباران و گلزن
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

 خارجیویژه اتباع 

 تمدید پروانه صباران و گلزن
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه صباران و گلزن
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  

 وزارت کشور  تمدید پروانه صباران و گلزن
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
   گلزن

 تمدید پروانه صباران و گلزن
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

 سند مالکیت

 تمدید پروانه صباران و گلزن
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

 به احراز مالکیت طبق
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه صباران و گلزن
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه رضایت  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 صباغان و گلزن(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه صباران و گلزن
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف صباران و 

   گلزن

   وزارت امور خارجه پروانه صباران و گلزن تمدید
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف صباران و گلزن اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه صباران و گلزن
صنف صباران و  اتحادیه

 گلزن

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

 تمدید پروانه صباران و گلزن
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  

 تمدید پروانه صباران و گلزن
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
   گلزن



 صحاف(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    194    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف صحاف) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه صحاف
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران کیریرالکترونی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه صحاف
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه صحاف
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه صحاف
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
عمومی سازمان وظیفه 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه صحاف
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه صحاف
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه صحاف
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه صحاف
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 صحاف(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    195    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه صحاف

 وزارت کشور  تمدید پروانه صحاف
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه صحاف
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 تمدید پروانه صحاف
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
نیاز های صنفی که واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه صحاف
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه صحاف
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن



 صحاف(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                سومفصل 

 

 

    196    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه صحاف
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه صحاف

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه صحاف
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (طباخان )کله، پاچه، سیرابی طبخ شده و خام(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    197    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف طباخان )کله و پاچه، سیرابی طبخ شده و خام((

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی  عنوان دستگاه
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها شرکتاداره کل ثبت 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف طباخان )کله 
و پاچه، سیرابی طبآ شده و 

 خام(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 (خام 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (
  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

ت امور اقتصادی و وزار
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (
  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه طباخان 

 )کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و
 خام (

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

و رفاه  وزارت تعاون، کار
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (
 ویژه اتباع خارجی



 (طباخان )کله، پاچه، سیرابی طبخ شده و خام(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    198    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی  عنوان دستگاه
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (
  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (
 سند مالکیت

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (ابی طبخ شده و خام(طباخان )کله، پاچه، سیراتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    199    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی  عنوان دستگاه
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف طباخان )کله، 

چه، سیرابی طبآ شده و پا
 خام(

  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ف های اموزشی معادوره

 می باشند.
تمدید پروانه طباخان 

)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 
 خام (

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

تمدید پروانه طباخان 
)کله،پاچه،سیرابی طبآ شده و 

 خام (

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان ) 
کله،  پاچه،  سیرابی طبآ 

 شده و خام (
  



 (کننده پاک عمده فروش مواد شوینده و و صنف عطار وسقط فروشاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    122    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 پاک کننده( مواد شوینده و عمده فروش سقط فروش و اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف عطار و

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف عطار وسقط 

عمده فروش مواد  فروش و
 پاک کننده شوینده و

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

صدور پروانه کسب  برای
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
عمده فروش مواد شوینده  و

 وپاک کننده

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 

وش مواد فروش وعمده فر
 شوینده وپاک کننده

  

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
عمده فروش مواد شوینده  و

 وپاک کننده

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 وپاک کنندهشوینده 

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 وپاک کننده شوینده

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
 ویژه اتباع خارجی



 (کننده پاک عمده فروش مواد شوینده و و اتحادیه صنف عطار وسقط فروش) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف عطار وسقط
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف عطار وسقط 

مواد فروش وعمده فروش 
 شوینده وپاک کننده

  

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
 سند مالکیت

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها



 ((کننده پاک عمده فروش مواد شوینده و و اتحادیه صنف عطار وسقط فروش) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف عطار وسقط 

فروش مواد فروش وعمده 
 شوینده وپاک کننده

  

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
 ویژه اتباع خارجی

پروانه عطار وسقط فروش تمدید 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

وسقط فروش تمدید پروانه عطار 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
انه کسب متقاضیان پرو

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 

وعمده فروش مواد فروش 
 شوینده وپاک کننده

  

تمدید پروانه عطار وسقط فروش 
وعمده فروش مواد شوینده وپاک 

 کننده

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  



 (عکاسان و فیلمبرداران مجالستحادیه صنف ا) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
و  اتحادیه صنف عکاسان
   فیلمبرداران مجالس

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

کار و رفاه وزارت تعاون، 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 ویژه اتباع خارجی



 (و فیلمبرداران مجالسعکاسان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    124    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

  

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
صنف عکاسان و اتحادیه 

 فیلمبرداران مجالس
 سند مالکیت

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

عرف محل  مالکیت طبق
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس



 (عکاسان و فیلمبرداران مجالساتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    125    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 باشند.می 

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
  

تمدید پروانه عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

کار و رفاه وزارت تعاون، 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
  



 (غالت و حبوباتاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    126    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف غالت و حبوبات) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

   حبوبات

 پروانه رالت وحبوباتتمدید 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت و 
   حبوبات

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
وضعیت  استعالم

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

 خارجیویژه اتباع 

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف رالت و 
   حبوبات

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه رالت وحبوبات
اتحادیه صنف رالت 

 وحبوبات
  



 (غالت و حبوباتاتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    127    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه رالت وحبوبات
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت 
 وحبوبات

  

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف رالت 

 وحبوبات
 سند مالکیت

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
شهر و  شوراهای اسالمی

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف رالت 
 وحبوبات

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف رالت 
 وحبوبات

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف رالت 

   وحبوبات

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه رالت وحبوبات
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

رالت  اتحادیه صنف
 وحبوبات

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت 
   وحبوبات



 (غالت و حبوباتاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    128    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی اصنافمرکز آموزش  اتاق اصناف ایران تمدید پروانه رالت وحبوبات
اتحادیه صنف رالت 

 وحبوبات

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت 

 وحبوبات
  

 تمدید پروانه رالت وحبوبات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف رالت و
   حبوبات



 فخاران(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    129    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف فخاران) اتاق اصناف ایران

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه فخاران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها تاداره کل ثبت شرک

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه فخاران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

ا یاستعالم پرداخت 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه فخاران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 پروانه فخارانتمدید 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه فخاران
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

روزنامه  آگهی
 رسمی

 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه فخاران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف فخاران اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه فخاران
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه فخاران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه رسمیدفاتر اسناد 



 فخاران(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه فخاران

 وزارت کشور  تمدید پروانه فخاران
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات

 هویتی
   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه فخاران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 تمدید پروانه فخاران
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه فخاران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 فخاراناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه فخاران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 

 روی انتظامیعمومی نی
   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه فخاران
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 فخاران(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصنافمرکز  اتاق اصناف ایران تمدید پروانه فخاران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه فخاران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

نامه نماینده  معرفی
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

صنایع اشیاء قدیمی و 
 دستی

  

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب برای صدور پروانه 
 ویژه اشخاص حقوقی



 (فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

 ویژه اتباع خارجی

فروشندگان اشیاد تمدید پروانه 
 قدیمی و صنایع دستی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 اشیاء قدیمی و صنایع دستی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 
   اشیاء قدیمی و صنایع دستی

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
صنف فروشندگان اتحادیه 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی
  

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.



 (فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستیاتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید   
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 صنایع دستیقدیمی و 

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان اشیاد 
 قدیمی و صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  



 بلور، چینی و لوستر(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان بلور،چینی و لوستر(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها ثبت شرکتاداره کل 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 وزارت امور اقتصادی و
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
  

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوستربلور،چینی و 

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
 ر،چینی و لوستربلو

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
 لوستربلور،چینی و 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر



 بلور، چینی و لوستر(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

  

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صنف فروشندگان  اتحادیه
 بلور،چینی و لوستر

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 بلور، چینی و لوستر(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
  



 فروشندگان پیچ و مهره( اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره(

نوان مجوز نيازمند یه ای  ع
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
  

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

عدم بدهی   استعالم
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   پیچ و مهره

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 پیچ و مهره
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
 ویژه اتباع خارجی

پروانه فروشندگان پیچ و تمدید 
 مهره

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   پیچ و مهره



 فروشندگان پیچ و مهره( اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نوان مجوز نيازمند یه ای  ع
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
  

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

  

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 اتحادیه صنف فروشندگان
 پیچ و مهره

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی مشارکت در

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
  

پروانه فروشندگان پیچ و تمدید 
 مهره

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

 ویژه اتباع خارجی



 فروشندگان پیچ و مهره( اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نوان مجوز نيازمند یه ای  ع
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان پیچ و 
 مهره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

 سازمان امور مالیاتی
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   پیچ و مهره



 (فروشندگان چرم و لوازم کفشاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

+تمدید پروانه فروشندگان چرم 
 و لوازم کفش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 ناتحادیه صنف فروشندگا

 چرم و لوازم کفش
  

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   چرم و لوازم کفش

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایران اسالمی

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
 ویژه اتباع خارجی



 (فروشندگان چرم و لوازم کفشاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   چرم و لوازم کفش

فروشندگان چرم و تمدید پروانه 
 لوازم کفش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   چرم و لوازم کفش

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   چرم و لوازم کفش

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

 برای صدور پروانه کسب به
 نام یکی از آنها



 (فروشندگان چرم و لوازم کفشاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   چرم و لوازم کفش

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان چرم و 
 لوازم کفش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
  



 (فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الئیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الئی) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

آقا و برای متقاضیان 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره)مدیرعامل(
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
 خارجیویژه اتباع 

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الئی

 ویژه اتباع خارجی



 (فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الئیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 الئیتخته، فیبر و سه 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

و  شوراهای اسالمی شهر
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
پروانه کسب به نام صدور 

 یکی از آنها



 (فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الئیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
   چوب، تخته، فیبر و سه الئی

پروانه فروشندگان چوب، تمدید 
 تخته، فیبر و سه الئی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

فروشندگان چوب، تمدید پروانه 
 تخته، فیبر و سه الئی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

تمدید پروانه فروشندگان چوب، 
 تخته، فیبر و سه الئی

بهداشت، درمان و وزارت 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  



 (نبیدستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جافروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری و

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
ی و تصویری و دستگاههای صوت

 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 جانبیهمراه و لوازم 

  

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تلفن  تصویری و گوشی
 همراه و لوازم جانبی

  

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
صوتی و دستگاههای 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 

 لوازم جانبیگوشی تلفن همراه و 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 

 همراه و لوازم جانبیگوشی تلفن 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 

 همراه و لوازم جانبیگوشی تلفن 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  



 (دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

و  شوراهای اسالمی شهر
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

نی بر پذیرش مب
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

براماکن اداره نظارت 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  



 (دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصنافمرکز  اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 اشند.می ب

تمدید پروانه فروشندگان 
دستگاههای صوتی و تصویری و 
 گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  



 (دل و جگر و قلوهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان دل و جگر و قلوه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل(  هیئت

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 و جگر و قلوه دل
  

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه فروشندگان دل و 

 جگر و قلوه
نیروی انتظامی جمهوری 

 ایران اسالمی
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه

فروشندگان دل و تمدید پروانه 
 جگر و قلوه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
  



 (دل و جگر و قلوهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

  

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
ام ن صدور پروانه کسب به

 یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 بهداشتیپزشکی و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه



 (هدل و جگر و قلوفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
  

تمدید پروانه فروشندگان دل و 
 جگر و قلوه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه



 فرش دستباف(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
متقاضیان آقا و برای 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
 برای صدور پروانه کسب
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

کار و رفاه وزارت تعاون، 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   فرش دستباف



 دستباف( فرشفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   فرش دستباف

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

 سند مالکیت

فروشندگان فرش تمدید پروانه 
 دستباف

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

کسب به برای صدور پروانه 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

   امور خارجهوزارت 
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

 ویژه اتباع خارجی



 فرش دستباف(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
 اتحادیه صنف فروشندگان

 فرش دستباف

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   فرش دستباف

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 دستباف

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  



 (فرش ماشینی و موکتفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (فروشندگان فرش ماشینی و موکتاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
  

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   فرش ماشینی و موکت

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش ماشینی و موکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
فروشندگان اتحادیه صنف 

 فرش ماشینی و موکت
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش ماشینی و موکت

 ویژه اتباع خارجی

 فرشتمدید پروانه فروشندگان 
 ماشینی و موکت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
  



 (فرش ماشینی و موکتفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   فرش ماشینی و موکت

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   فرش ماشینی و موکت

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (فرش ماشینی و موکتفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
  

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش ماشینی و موکت

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت

مراکز مورد  گواهی -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان فرش 
 ماشینی و موکت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
  



 کاغذ و مقوا(فروشندگان اتحادیه صنف ) ف ایراناتاق اصناجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    142    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مقواکارذ و 
  

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   کارذ و مقوا

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
 ویژه اتباع خارجی



 کاغذ و مقوا(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   کارذ و مقوا

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
  

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

  

 کارذ وتمدید پروانه فروشندگان 
 مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

فروشندگان اتحادیه صنف 
 کارذ و مقوا

عهدنامه محضری از ت-5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

نیروی انتظامی جمهوری 
 ناسالمی ایرا

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   کارذ و مقوا



 کاغذ و مقوا(فروشندگان اتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 کارذ و مقوا

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب  متقاضیان

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان کارذ و 
 مقوا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
  

فروشندگان کارذ و تمدید پروانه 
 مقوا

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
  



 داران، سونای خشک و بخار(گرمابهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف گرمابه داران، سونای خشک و بخار(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
گرمابه داران، اتحادیه صنف 

 سونای خشک و بخار

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 شدهقطعی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار
  

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

گرمابه داران، اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
   سونای خشک و بخار

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

ه کسب برای صدور پروان
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار
 ویژه اتباع خارجی

داران، تمدید پروانه گرمابه 
 سونای خشک و بخار

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه اسناد رسمیدفاتر 
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار
  



 داران، سونای خشک و بخار(گرمابهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    144    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 و بخار سونای خشک
  

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف گرمابه داران، 
   سونای خشک و بخار

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار
 سند مالکیت

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
 اتحادیه صنف گرمابه داران،

 سونای خشک و بخار

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

   سونای خشک و بخار



 ن، سونای خشک و بخار(داراگرمابهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    145    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

   سونای خشک و بخار

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

 سونای خشک و بخار

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

اتحادیه صنف گرمابه داران،  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
   سونای خشک و بخار

تمدید پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف گرمابه داران، 

   سونای خشک و بخار



 (الستیک، روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازانفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانای مورد نیاز برای مجوزهای صادره از جدول سرویس ه            فصل سوم

 

 

    146    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 فیلتر پنچرگیران و فیلترسازان( اتاق اصناف ایران )تحادیه صنف فروشندگان الستیک، روغن،

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

معرفی نامه نماینده 
رعامل( هیئت مدیره)مدی

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف فروشندگان  اتحادیه

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

و پلیس مهاجرت 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 ویژه اتباع خارجی



 (الستیک، روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازانفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    147    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

اتباع پروانه کار 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
فروشندگان اتحادیه صنف 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 سند مالکیت



 (الستیک، روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازانفروشندگان اتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    148    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه فروشندگان تمدید 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

طبق به احراز مالکیت 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

محضری از تعهدنامه -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 باع خارجیات
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (الستیک، روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازانفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    149    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 

 فیلترسازان پنچرگیران و

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

تمدید پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف فروشندگان 

الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  



 لبنیات(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از جد                فصل سوم

 

 

    152    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی امه شرکتاساسن

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
پرداخت ترتیب 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
   لبنیات

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 اتلبنیتمدید پروانه فروشندگان 
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
جمهوری  نیروی انتظامی

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

 ویژه اتباع خارجی



 لبنیات(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
اتحادیه صنف فروشندگان 

   لبنیات

 وزارت کشور  تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   لبنیات

 اتلبنیتمدید پروانه فروشندگان 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

 سند مالکیت

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 اتحادیه صنف فروشندگان
 لبنیات

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 لبنیات(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی یه اماکنتایید
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   لبنیات

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  

 تمدید پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

  



 (لوازم بهداشتیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 سومفصل 

 

 

    151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران لکترونیکیریرا اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
پرداخت ترتیب 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

 وزارت تعاون، کار و رفاه
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

 ویژه اتباع خارجی



 (لوازم بهداشتیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    154    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   لوازم بهداشتی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   لوازم بهداشتی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
 مالکیتسند 

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

پروانه فروشندگان لوازم تمدید 
 بهداشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
 محضری شرکا در

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (لوازم بهداشتیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    155    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   لوازم بهداشتی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  



 شوفاژ و تهویه مطبوع(لوازم فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    156    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها ثبت شرکت اداره کل
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

و وزارت امور اقتصادی 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
   لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 تهویه مطبوعلوازم شوفاژ و 
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    157    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 
   لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

 وزارت کشور 
ثبت احوال سازمان 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صنف فروشندگان اتحادیه 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

برای آن دسته از 
که نیاز های صنفی واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 نیروی انتظامیعمومی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
   لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع
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    158    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع
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    159    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم فلزی خانگی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اناتحادیه صنف فروشندگ
 لوازم فلزی خانگی

  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   لوازم فلزی خانگی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 خانگیفلزی 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

اسالمی قوه قضائیه جمهوری 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

 ویژه اتباع خارجی
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    162    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   خانگیلوازم فلزی 

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

 سند مالکیت

پروانه فروشندگان لوازم تمدید 
 فلزی خانگی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

فروشندگان لوازم تمدید پروانه 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی مشارکتدر 

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها
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    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   لوازم فلزی خانگی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی آموزشی گواهی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   لوازم فلزی خانگی



 (لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابستهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابسته(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
فروشندگان  اتحادیه صنف

لوازم مستعمل اتومبیل و 
 صنوف وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
تیب پرداخت تر

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران یکیریرالکترون
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

و  پلیس مهاجرت
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
 ویژه اتباع خارجی



 (لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابستهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک    روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابستهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    164    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

و امالک سازمان ثبت اسناد 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
پروانه کسب به نام صدور 

 یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان لوازم 
مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

اندن موقت از گذر
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
تمدید پروانه فروشندگان لوازم 

مستعمل اتومبیل و صنوف 
 وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 وابستهصنوف 
  



 (ماشین آالت کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    165    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان ماشین آالت کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی(اتاق اصنا

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف فروشندگان 
 ماشین آالت کشاورزی،

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 

 یدکیساختمانی و لوازم 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

 اتباع خارجیویژه 



 (ماشین آالت کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    166    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

 خارجیویژه اتباع 

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی 

،صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

پروانه فروشندگان ماشین تمدید 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
صنعتی، آالت کشاورزی، 

 ساختمانی و لوازم یدکی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 

 یدکیساختمانی و لوازم 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

 سند مالکیت
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    167    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

شهر و شوراهای اسالمی 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
کشاورزی، صنعتی، آالت 

 ساختمانی و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9ناشی از اسناد.حقوقی 

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اماکنتاییدیه 

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 
 ساختمانی و لوازم یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

فروشندگان  اتحادیه صنف
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (ماشین آالت کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    168    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان ماشین 
آالت کشاورزی، صنعتی، 

 یدکیساختمانی و لوازم 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  



 (محصوالت گوشتیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    169    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ان )اتحادیه صنف فروشندگان محصوالت گوشتی(اتاق اصناف ایر

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

فروشندگان تمدید پروانه 
 محصوالت گوشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
 ویژه اتباع خارجی



 (محصوالت گوشتیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    172    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه فروشندگان
 محصوالت گوشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   محصوالت گوشتی

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (محصوالت گوشتیفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

ن اداره نظارت براماک
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اصناف ایراناتاق 
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

فروشندگان تمدید پروانه 
 محصوالت گوشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   محصوالت گوشتی

تمدید پروانه فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

بهداشتی و مراکز 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   محصوالت گوشتی



 فروشندگان مصالح ساختمانی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               سومفصل 

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه  عنوان دستگاه
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 ح ساختمانیمصال
  

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
تمدید پروانه فروشندگان مصالح 

 ساختمانی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
لیس مهاجرت و پ

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی

 تمدید پروانه فروشندگان مصالح
 ساختمانی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی



 فروشندگان مصالح ساختمانی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه  عنوان دستگاه
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان  اتحادیه صنف
 مصالح ساختمانی

  

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتی تایید   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

پروانه فروشندگان مصالح تمدید 
 ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 ساختمانیمصالح 

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 فروشندگان مصالح ساختمانی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    174    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه  عنوان دستگاه
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
  

تمدید پروانه فروشندگان مصالح 
 ساختمانی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی



 (کیالکتر و سوز سوز،گاز نفت نوعاتمص فروشندگان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    175    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 الکتریک( اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 کیالکتر

 سازمان ثبت اسناد و امالک
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 و الکتریکسوز 
  

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 و الکتریکسوز 
  

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

سوز،گاز مصنوعات نفت 
 الکتریک سوز و

 ویژه اتباع خارجی



 (کیالکتر و سوز سوز،گاز نفت مصنوعات فروشندگان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    176    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و
 خارجیویژه اتباع 

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و
  

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و
  

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 و الکتریکسوز 
  

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و
 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
سوز،گاز مصنوعات نفت 

 الکتریک سوز و

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (کیالکتر و سوز سوز،گاز نفت مصنوعات فروشندگان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    177    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
صنف فروشندگان اتحادیه 

مصنوعات نفت سوز،گاز 
 الکتریک سوز و

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریکسوز و 
  

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 

 الکتریک
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 الکتریک سوز و

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
تمدید پروانه فروشندگان 

مصنوعات نفت سوز،گاز سوز و 
 الکتریک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 ناتحادیه صنف فروشندگا

مصنوعات نفت سوز،گاز 
 الکتریکسوز و 

  



 (موتور سیکلت و دوچرخهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    178    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 موتور سیکلت و دوچرخه( گاناتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشند

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
 گاناتحادیه صنف فروشند

 موتور سیکلت و دوچرخه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
  

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
  

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11متر از ک

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب  برای صدور پروانه
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
 ویژه اتباع خارجی

 موتورتمدید پروانه فروشندگان 
 سیکلت و دوچرخه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

 ویژه اتباع خارجی



 (موتور سیکلت و دوچرخهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    179    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه رسمیدفاتر اسناد 
فروشندگان اتحادیه صنف 

   موتور سیکلت و دوچرخه

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
فروشندگان اتحادیه صنف 

   دوچرخهموتور سیکلت و 

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

  

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

فروشندگان اتحادیه صنف 
 وتور سیکلت و دوچرخهم

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
فروشندگان اتحادیه صنف 

   موتور سیکلت و دوچرخه



 (موتور سیکلت و دوچرخهفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    182    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه

د تایید گواهی مراکز مور -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره

 .باشند

تمدید پروانه فروشندگان موتور 
 سیکلت و دوچرخه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

   موتور سیکلت و دوچرخه



 (فروشندگان میخ و قفل و لوالفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان میخ و قفل و لوال(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 میآ و قفل و لوال
  

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   میآ و قفل و لوال

 تمدید پروانه فروشندگان میآ و
 قفل و لوال

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

جمهوری اسالمی قوه قضائیه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 میآ و قفل و لوال

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوال میآ و قفل و
  



 (فروشندگان میخ و قفل و لوالاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال
  

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   میآ و قفل و لوال

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 میآ و قفل و لوال

 سند مالکیت

پروانه فروشندگان میآ و تمدید 
 قفل و لوال

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

فروشندگان میآ و تمدید پروانه 
 قفل و لوال

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی مشارکتدر 

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال
  



 (فروشندگان میخ و قفل و لوالاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 میآ و قفل و لوال

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی آموزشی گواهی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 میآ و قفل و لوال

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

تمدید پروانه فروشندگان میآ و 
 قفل و لوال

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   میآ و قفل و لوال



 افزار و لوازم مهندسی(نوشت فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    184    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی(

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 لوازم مهندسیافزار و 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

  

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

  

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

عمومی  سازمان وظیفه
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم 

 مهندسی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

 ویژه اتباع خارجی



 نوشت افزار و لوازم مهندسی(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    185    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم 

 مهندسی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

افزار و لوازم نوشت 
 مهندسی

  

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

  

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم 

 مهندسی
  

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم 

 مهندسی

های واحدبرای آن دسته از 
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل در 
 روستاها را دارند.

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 نوشت افزار و لوازم مهندسی(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    186    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

نظارت براماکن اداره 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

  

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم 

 مهندسی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

مورد  گواهی مراکز -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان نوشت 
 افزار و لوازم مهندسی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوشت افزار و لوازم 
 مهندسی

  



 و تعمیرکاران ماشینهای دوخت، بافت و لوازم یدکی(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    187    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران ماشینهای دوخت، بافت و لوازم یدکی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان و 
ماشینهای دوخت، تعمیرکاران 

 بافت و لوازم یدکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای 

 دوخت، بافت و لوازم یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب برای صدور پروانه 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 لوازم یدکیدوخت، بافت و 

 ویژه اتباع خارجی



 و تعمیرکاران ماشینهای دوخت، بافت و لوازم یدکی(فروشندگان ه صنف اتحادی) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    188    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای 

 دوخت، بافت و لوازم یدکی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای 

 دوخت، بافت و لوازم یدکی
  

تمدید پروانه فروشندگان و 
دوخت،  تعمیرکاران ماشینهای

 بافت و لوازم یدکی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

ثبت اسناد و امالک  سازمان
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای 

 دوخت، بافت و لوازم یدکی
 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 و تعمیرکاران ماشینهای دوخت، بافت و لوازم یدکی(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    189    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه  رضایت -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

  

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 

 بافت و لوازم یدکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکاران ماشینهای 

 دوخت، بافت و لوازم یدکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
تمدید پروانه فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای دوخت، 
 بافت و لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی  سازمان
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

تعمیرکاران ماشینهای 
 دوخت، بافت و لوازم یدکی

  



 و سازندگان ساعت(فروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    192    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان ساعت(

ن مجوز نيازمند یه ای  عنوا
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان و 

 سازندگان ساعت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

 سازندگان ساعت
  

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی  سازمان امور
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

 سازندگان ساعت
  

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

 سازندگان ساعت
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
فروشندگان و اتحادیه صنف 

 سازندگان ساعت
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

 ویژه اتباع خارجی



 ساعت( و سازندگانفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ن مجوز نيازمند یه ای  عنوا
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان و 

   سازندگان ساعت

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان و 

 سازندگان ساعت
  

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان و 
   سازندگان ساعت

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

 سند مالکیت

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

صنف فروشندگان و اتحادیه 
 سازندگان ساعت

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
فروشندگان و اتحادیه صنف 

 سازندگان ساعت

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان و 

   سازندگان ساعت



 ساعت( و سازندگانفروشندگان اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ن مجوز نيازمند یه ای  عنوا
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان و 

 سازندگان ساعت

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه فروشندگان و 
 سازندگان ساعت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 و اتحادیه صنف فروشندگان

   سازندگان ساعت



 (فناوران رایانهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف  فناوران رایانه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه فناوران رایانه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه فناوران رایانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
  

 تمدید پروانه فناوران رایانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
   رایانه

 تمدید پروانه فناوران رایانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11از  کمتر

 تمدید پروانه فناوران رایانه
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 ه فناوران رایانهتمدید پروان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه فناوران رایانه
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه فناوران رایانه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف  فناوران 
   رایانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک رایانهتمدید پروانه فناوران 
اتحادیه صنف  فناوران 

   رایانه



 (فناوران رایانهاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    194    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه فناوران رایانه
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
   رایانه

 تمدید پروانه فناوران رایانه
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
   رایانه

 تمدید پروانه فناوران رایانه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
 سند مالکیت

 تمدید پروانه فناوران رایانه
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

مالکیت طبق به احراز 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه فناوران رایانه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9اسناد.از 
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه فناوران رایانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
فناوران اتحادیه صنف  
 رایانه

  



 (فناوران رایانهاتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    195    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه فناوران رایانه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

 ویژه اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه فناوران رایانه
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه فناوران رایانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
مالیاتی سازمان امور 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

   رایانه

 تمدید پروانه فناوران رایانه
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی

فناوران اتحادیه صنف  
 رایانه

  



 قالیشویان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    196    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف قالیشویان(

نيازمند یه ای   عنوان مجوز
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه قالیشویان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها شرکت اداره کل ثبت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه قالیشویان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه قالیشویان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   صنف قالیشویاناتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه قالیشویان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه قالیشویان
اسالمی قوه قضائیه جمهوری 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه قالیشویان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه قالیشویان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 پروانه قالیشویانتمدید 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 قالیشویان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             سومفصل 

 

 

    197    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای   عنوان مجوز
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه قالیشویان

 وزارت کشور  تمدید پروانه قالیشویان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه قالیشویان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت قالیشویاناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 تمدید پروانه قالیشویان
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه قالیشویان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه قالیشویان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه قالیشویان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 قالیشویان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    198    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای   عنوان مجوز
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه قالیشویان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه قالیشویان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه قالیشویان
بهداشت، درمان و وزارت 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (یهای سنتسفره خانه قهوه خانه داران واتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    199    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های سنتی(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف قهوه خانه داران وسفره خانه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اق اصناف ایرانات ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

  

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
  

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

آقا و برای متقاضیان 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

معرفی نامه نماینده 
( هیئت مدیره)مدیرعامل

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

 خارجیویژه اتباع 



 (های سنتیسفره خانه قهوه خانه داران واتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    422    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 سنتیهای سفره خانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران و سفره خانه

 سنتی

  

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
  

تمدید پروانه قهوه خانه داران و 
 های سنتیسفره خانه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران و سفره خانه

 سنتی

  

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

 سند مالکیت

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

و  شوراهای اسالمی شهر
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران و سفره خانه

 سنتی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (های سنتیسفره خانه قهوه خانه داران واتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    421    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران و سفره خانه

 سنتی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
وانه کسب به نام صدور پر

 یکی از آنها

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

  

پروانه قهوه خانه داران تمدید 
 های سنتیوسفره خانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

و وزارت بهداشت، درمان 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
  

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (های سنتیسفره خانه قهوه خانه داران واتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    421    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
  

تمدید پروانه قهوه خانه داران 
 های سنتیوسفره خانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
  



 کاشی ساز و کاشی فروش(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    421    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

نه کاشی ساز و کاشی تمدید پروا
 فروش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

عمومی  سازمان وظیفه
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
 کاشی فروش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
 کاشی فروش

 ویژه اتباع خارجی

ساز و کاشی تمدید پروانه کاشی 
 فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  



 کاشی ساز و کاشی فروش(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    424    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
 سند مالکیت

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

های واحدبرای آن دسته از 
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
 کاشی فروش

 ویژه اتباع خارجی



 کاشی ساز و کاشی فروش(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    425    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 کاشیتمدید پروانه کاشی ساز و 
 فروش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

پروانه کاشی ساز و کاشی تمدید 
 فروش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

تمدید پروانه کاشی ساز و کاشی 
 فروش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

و  مراکز بهداشتی
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  



 کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    426    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

آقا و برای متقاضیان 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره)مدیرعامل(
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

 خارجیویژه اتباع 



 و ماشینهای راهسازی( کامیونهای کمپرسیاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    427    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کامیونهای 
 راهسازیکمپرسی و ماشینهای 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

 سند مالکیت

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

اسالمی شهر و  شوراهای
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    428    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ای های مدنی برمشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کامیونهای 
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایراناتاق اصناف 

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

کامیونهای  تمدید پروانه
 کمپرسی و ماشینهای راهسازی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  



 کبابی و حلیم و آشپز(اتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    429    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کبابی و حلیم و آشپز(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

دی و وزارت امور اقتصا
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

بدهی  استعالم عدم 
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
یم حلاتحادیه صنف کبابی و 

 و آشپز

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

صدور پروانه کسب برای 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  



 کبابی و حلیم و آشپز(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    412    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
 سند مالکیت

کبابی و حلیم و تمدید پروانه 
 آشپز

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

ثبت اسناد و امالک  سازمان
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
ام نصدور پروانه کسب به 

 یکی از آنها

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  



 کبابی و حلیم و آشپز(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب متقاضیان 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه کبابی و حلیم و 
 آشپز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

و حلیم و  تمدید پروانه کبابی
 آشپز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  



 آرایشگران زنانه(اتحادیه صنف ) صناف ایراناتاق اجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (آرایشگران زنانه اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
آرایشگران اتحادیه صنف 
 زنانه

  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 زنانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 زنانه

 ویژه اتباع خارجی



 آرایشگران زنانه(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کسب آرایشگران  تمدید پروانه
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتی تایید مدارک  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
 سند مالکیت

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد
احراز مالکیت طبق به 

عرف محل در روستاها را 
 دارند.

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
 ناشیمسئولیت حقوقی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 آرایشگران زنانه(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    414    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 زنانه

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

تمدید پروانه کسب آرایشگران 
 زنانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  



 (آهنگران و صنعتگران اتومبیل تهرانتحادیه صنف ا) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    415    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف آهنگران و صنعتگران اتومبیل تهران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
صنف آهنگران و  اتحادیه

 صنعتگران اتومبیل تهران

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

مالیاتی بدهی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 

 تهران صنعتگران اتومبیل

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

معرفی نامه نماینده 
یئت مدیره)مدیرعامل( ه

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف آهنگران و 

 تهرانصنعتگران اتومبیل 
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  



 (آهنگران و صنعتگران اتومبیل تهراناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    416    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 

 تهرانصنعتگران اتومبیل 
  

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 سند مالکیت

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

اسالمی شهر و شوراهای 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  



 (آهنگران و صنعتگران اتومبیل تهراناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    417    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایراناتاق اصناف 
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

کسب آهنگران و تمدید پروانه 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

بهداشت، درمان و وزارت 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

تمدید پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 ای کشور حرفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  



 (دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیلاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    418    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیل(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 تومبیلکارواش ا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
  

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
تعمیرگاه، پارکینگ و سرویس، 

 کارواش اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
  

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

برای متقاضیان آقا و 
 لسا 11کمتر از 

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

دارندگان اتو  اتحادیه صنف
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی



 (دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیلاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    419    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتواتحادیه صنف دارندگان 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
  

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
  

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
  

و اتتمدید پروانه کسب دارندگان 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

 سند مالکیت

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
پارکینگ و سرویس، تعمیرگاه، 

 کارواش اتومبیل

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیلاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    412    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
ادی دارندگان اسناد ع

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

 اداره نظارت براماکن
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
  

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و 

 کارواش اتومبیل

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیلاتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
پارکینگ و سرویس، تعمیرگاه، 

 کارواش اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  

تمدید پروانه کسب دارندگان اتو 
پارکینگ و سرویس، تعمیرگاه، 

 کارواش اتومبیل

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  



 کاران(آباتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف آبکاران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف آبکاران اف ایراناتاق اصن ریرالکترونیکی

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایران اسالمی

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 آبکاران(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 سند مالکیت اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

صنف تمدید پروانه کسب 
 آبکاران

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

ف تمدید پروانه کسب صن
 آبکاران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آبکاران ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی



 آبکاران(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    414    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

از گذراندن  موقت
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تمدید پروانه کسب صنف 
 آبکاران

و وزارت بهداشت، درمان 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 فروشگاههای بزرگ چند منظوره(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    415    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (فروشگاه های بزرگ چند منظوره اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

های تمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی قطعی 
 شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ چند منظوره

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ چند منظوره

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 حقوقیویژه اشخاص 

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

 ویژه اتباع خارجی

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

 ویژه اتباع خارجی



 فروشگاههای بزرگ چند منظوره(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    416    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

امالک  سازمان ثبت اسناد و
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ چند منظوره

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
های فروشگاهاتحادیه صنف 

   بزرگ چند منظوره

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ چند منظوره

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

 سند مالکیت

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 فروشگاههای بزرگ چند منظوره(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    417    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

های تمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ چند منظوره

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

 ویژه اتباع خارجی

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ چند منظوره

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
 هایاتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
 بزرگ چند منظوره

  

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های فروشگاهاتحادیه صنف 

  بزرگ چند منظوره
  



 فروشگاههای بزرگ چند منظوره(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    418    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11از کمتر 

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

 ویژه اتباع خارجی

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

 ویژه اتباع خارجی

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

  

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

  

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

  

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید   
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

 سند مالکیت



 فروشگاههای بزرگ چند منظوره(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    419    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

براماکن  اداره نظارت
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

  

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های فروشگاهاتحادیه صنف 
  بزرگ چند منظوره

 ویژه اتباع خارجی

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ چند منظوره

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 فروشگاههای بزرگ چند منظوره(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    412    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ای هتمدید پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های فروشگاهاتحادیه صنف 

  بزرگ چند منظوره
  



 کفاشان دست دوز( اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کفاشان دست دوز(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  

 پروانه کفاشان دست دوزتمدید 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
کفاشان  اتحادیه صنف

 دست دوز

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه کفاشان دست دوز
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  



 کفاشان دست دوز(اتحادیه صنف ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه کفاشان دست دوز
ثبت احوال سازمان 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

 سند مالکیت

 کفاشان دست دوزتمدید پروانه 
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
امالک سازمان ثبت اسناد و 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

 مدید پروانه کفاشان دست دوزت
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه کفاشان دست دوز
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

 ویژه اتباع خارجی



 کفاشان دست دوز(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه کفاشان دست دوز
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  

 تمدید پروانه کفاشان دست دوز
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  



 کفشهای ماشینی و الستیکی (اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    414    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کفشهای ماشینی و الستیکی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
شهای اتحادیه صنف کف

 ماشینی و الستیکی
  

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفشهای 
 ماشینی و الستیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

س مهاجرت و پلی
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف کفشهای اتحادیه 
 ماشینی و الستیکی

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  



 کفشهای ماشینی و الستیکی (اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    415    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
 سند مالکیت

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتی تایید  
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

 ماشینی وتمدید پروانه کفشهای 
 الستیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 خارجیاتباع 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفشهای 
 ماشینی و الستیکی

 ویژه اتباع خارجی



 کفشهای ماشینی و الستیکی (اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    416    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

مورد  گواهی مراکز -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

تمدید پروانه کفشهای ماشینی و 
 الستیکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  



 گلفروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    417    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف گلفروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه گلفروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران یکیریرالکترون

 تمدید پروانه گلفروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه گلفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 ایران اسالمی

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه گلفروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف گلفروشان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه گلفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی گلفروشاناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه گلفروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامه تایید اجاره دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه گلفروشان



 گلفروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    418    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه گلفروشان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 تمدید پروانه گلفروشان
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک   

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 صنف گلفروشاناتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه گلفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه گلفروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 گلفروشان(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    419    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اصناف ایراناتاق  تمدید پروانه گلفروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه گلفروشان
اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه گلفروشان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 لوازم خرازی فروشان و وابسته(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    442    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف لوازم خرازی فروشان و وابسته(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 رکشو

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
  

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
  

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
 یویژه اتباع خارج

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
  



 وابسته(لوازم خرازی فروشان و اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    441    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 و وابسته فروشان
  

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
  

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
 سند مالکیت

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 وابستهفروشان و 

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

براماکن اداره نظارت 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
  

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

خرازی اتحادیه صنف لوازم 
 فروشان و وابسته

 ویژه اتباع خارجی



 لوازم خرازی فروشان و وابسته(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    441    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9.نیز مورد قبول است
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 وابسته فروشان و
  



 لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت(اتحادیه صنف ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از         فصل سوم

 

 

    441    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت(

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
  

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
  

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 و ماشین آالت اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
  



 لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت(اتحادیه صنف ) اصناف ایران اتاقجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از         فصل سوم

 

 

    444    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 ماشین آالتاتومبیل و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
  

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
  

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
 سند مالکیت

یدکی تمدید پروانه لوازم 
 اتومبیل و ماشین آالت

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

یدکی تمدید پروانه لوازم 
 اتومبیل و ماشین آالت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

 رضایت نامه محضری شرکا
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 و ماشین آالتاتومبیل 
  

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

 ویژه اتباع خارجی
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ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایران اتاق اصناف
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

لوازم یدکی تمدید پروانه 
 اتومبیل و ماشین آالت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
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 (اتحادیه صنف ماشین ساز و فلزتراش) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
ساز و اتحادیه صنف ماشین 

 فلزتراش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
 فلزتراش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

و  پلیس مهاجرت
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
 فلزتراش

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
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    447    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
 سند مالکیت

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
ماشین ساز و اتحادیه صنف 

 فلزتراش

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 ومی نیروی انتظامیعم

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
 فلزتراش

 خارجیویژه اتباع 
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    448    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
اموزشی معاف های دوره

 می باشند.

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

تمدید پروانه ماشین ساز و 
 فلزتراش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
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عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه مشاورین امالک
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه مشاورین امالک
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
  

 تمدید پروانه مشاورین امالک
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
  

 امالکتمدید پروانه مشاورین 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه مشاورین امالک
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 کشورروزنامه رسمی 

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه مشاورین امالک
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه مشاورین امالک
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
 ویژه اتباع خارجی

 مشاورین امالکتمدید پروانه 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه مشاورین امالک
 اتحادیه صنف مشاورین

 امالک
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عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه مشاورین امالک
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
  

 تمدید پروانه مشاورین امالک
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

 سند مالکیت

 تمدید پروانه مشاورین امالک
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه مشاورین امالک
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی مشارکتدر 

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

 تمدید پروانه مشاورین امالک
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
  



 مشاورین امالک(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    451    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   وزارت امور خارجه امالکتمدید پروانه مشاورین 
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

 ویژه اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه مشاورین امالک
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه مشاورین امالک
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
  



 (صنف مصنوعات آلومینیومی ساختماناتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    451    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف مصنوعات آلومینیومی ساختمان(

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 شورک

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 تاق اصناف ایرانا ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
مصنوعات اتحادیه صنف 

 آلومینیومی ساختمان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  



 (صنف مصنوعات آلومینیومی ساختماناتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    451    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

تمدید پروانه مصنوعات 
 ساختمانآلومینیومی 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
 سند مالکیت

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
صنف مصنوعات اتحادیه 

 آلومینیومی ساختمان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 ساختمانآلومینیومی 
  



 (صنف مصنوعات آلومینیومی ساختماناتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    454    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

گذراندن  موقت از
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

تمدید پروانه مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

فنی و سازمان آموزش 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  



 (اتومبیلمکانیسینهای صنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    455    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف مکانیسینهای اتومبیل(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
  

مکانیسینهای  تمدید پروانه
 اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
  

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

ی سازمان وظیفه عموم
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مکانیسینهای 
 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مکانیسینهای 
 اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
  

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
مکانیسینهای اتحادیه صنف 

 اتومبیل
  



 (مکانیسینهای اتومبیلصنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    456    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
  

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک   
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
 سند مالکیت

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل

برای آن دسته از 
نیاز های صنفی که واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
  

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مکانیسینهای 
 اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی



 (مکانیسینهای اتومبیلصنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    457    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایراناتاق اصناف 
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل

گواهی مراکز مورد تایید  -5
کمیسیون نظارت نیز مورد 

متقاضیان  -9قبول است.
پروانه کسب موقت از گذراندن 

های اموزشی معاف می دوره
 باشند.

تمدید پروانه مکانیسینهای 
 اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مکانیسینهای 

 اتومبیل
  



 مانپذیران(مهصنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             سوم فصل

 

 

    458    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف مهمانپذیران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه مهمانپذیران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب برای صدور پروانه 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه مهمانپذیران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه مهمانپذیران
 وزارت امور اقتصادی و

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه مهمانپذیران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف مهمانپذیران ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه مهمانپذیران
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه مهمانپذیران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه مهمانپذیران
رفاه وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 مانپذیران(مهصنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    459    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه مهمانپذیران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه مهمانپذیران

 وزارت کشور  تمدید پروانه مهمانپذیران
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   مهمانپذیراناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه مهمانپذیران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 تمدید پروانه مهمانپذیران
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف مهمانپذیران ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه مهمانپذیران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

ه محضری از تعهدنام-5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه مهمانپذیران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن



 مانپذیران(مهصنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    462    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه مهمانپذیران
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایراناتاق اصناف  تمدید پروانه مهمانپذیران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه مهمانپذیران
اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه مهمانپذیران
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی



 (موسسات حمل و نقل )کاالی برون شهری(صنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    461    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل )کاالی برون شهری((

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاریو 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

 وزارت امور اقتصادی و
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (موسسات حمل و نقل )کاالی برون شهری(صنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    461    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
نقل )کاالی برون  حمل و

 شهری(

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

حمل و تمدید پروانه موسسات 
 نقل )کاالی برون شهری(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

  

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

 سند مالکیت

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
روستاها را عرف محل در 
 دارند.



 (شهری(موسسات حمل و نقل )کاالی برون صنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    461    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
حقوقی ناشی مسئولیت 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه موسسات حمل و 
 نقل )کاالی برون شهری(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  



 (میوه وسبزی فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    464    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف میوه وسبزی فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاریو 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
  

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
  

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

وسبزی تمدید پروانه میوه 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
  

وسبزی تمدید پروانه میوه 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
  



 (میوه وسبزی فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    465    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف میوه وسبزی

 فروشان
  

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
 سند مالکیت

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
صنف میوه وسبزی اتحادیه 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اره نظارت براماکن اد
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
  

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (میوه وسبزی فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    466    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه میوه وسبزی 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
  



 (ناشران و کتابفروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    467    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
پرداخت ترتیب 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
  

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ناشران و اتحادیه صنف 

 کتابفروشان
  

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

ناشران و تمدید پروانه 
 کتابفروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه ناشران و 
 روشانکتابف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
  

ناشران و  تمدید پروانه
 کتابفروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
  



 (ناشران و کتابفروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    468    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف ناشران و اتحادیه 

 کتابفروشان
  

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
 سند مالکیت

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید   
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
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    469    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه ناشران و 
 کتابفروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف ناشران و اتحادیه 

 کتابفروشان
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    472    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نانوایان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه نانوایان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نانوایان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

مالیاتی بدهی 
 قطعی شده

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه نانوایان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه نانوایان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه نانوایان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نانوایان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف نانوایان ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 تمدید پروانه نانوایان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه نانوایان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه اسناد رسمیدفاتر 

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه نانوایان

 وزارت کشور  تمدید پروانه نانوایان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
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    471    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه نانوایان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 تمدید پروانه نانوایان
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه نانوایان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف نانوایان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه نانوایان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه نانوایان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 پروانه نانوایانتمدید 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
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    471    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه نانوایان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه نانوایان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 تمدید پروانه نانوایان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
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    471    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نانوایان سنگکی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

 سنگکی تمدید پروانه نانوایان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 کشورروزنامه رسمی 

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
 ویژه اتباع خارجی

 نانوایان سنگکیتمدید پروانه 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه نانوایان سنگکی
نانوایان اتحادیه صنف 
 سنگکی
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    474    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه نانوایان سنگکی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

 سند مالکیت

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
روستاها را عرف محل در 
 دارند.

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
شرکا در محضری 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

   وزارت امور خارجه نانوایان سنگکیتمدید پروانه 
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

 ویژه اتباع خارجی
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    475    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه نانوایان سنگکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه نانوایان سنگکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

 نانوایان سنگکیتمدید پروانه 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  



 (نبات و آبنبات ریز و قند ریز صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    476    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریز و قند ریز(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف نبات و اتحادیه 

 آبنبات ریز و قند ریز
  

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  

 آبنبات ریزتمدید پروانه نبات و 
 و قند ریز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

قضائیه جمهوری اسالمی قوه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

روی انتظامی جمهوری نی
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف نبات و 

 ریز و قند ریز آبنبات
  

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  



 (نبات و آبنبات ریز و قند ریز صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    477    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

 مالکیتسند 

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

 رضایت نامه -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

 ویژه اتباع خارجی

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

درمان و وزارت بهداشت، 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  



 (نبات و آبنبات ریز و قند ریز صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    478    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی  سازمان
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  

تمدید پروانه نبات و آبنبات ریز 
 و قند ریز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  



 (نقاشان اتومبیل صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    479    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب برای صدور پروانه 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

 پروانه نقاشان اتومبیل تمدید
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  



 (نقاشان اتومبیل صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    482    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

 سند مالکیت

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 نقاشان اتومبیلتمدید پروانه 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  



 (نقاشان اتومبیل صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    481    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   وزارت امور خارجه تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  

 اتومبیل تمدید پروانه نقاشان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  

 تمدید پروانه نقاشان اتومبیل
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  



 (اتومبیل نمایشگاه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    481    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )تحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب برای صدور 
 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  

 لاتومبیتمدید پروانه نمایشگاه 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
نمایشگاه اتحادیه صنف 

 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه اسناد رسمی دفاتر

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  



 (اتومبیل نمایشگاه صنفاتحادیه ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    481    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

 سند مالکیت

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 نمایشگاه اتومبیلتمدید پروانه 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

 های مدنی برایمشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (اتومبیل نمایشگاه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    484    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  

   امور خارجهوزارت  تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 تمدید پروانه نمایشگاه اتومبیل
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  



 هتل ها و هتل آپارتمانها( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    485    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ها و هتل آپارتمانها(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف هتل

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

 سازمان ثبت اسناد و امالک
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

ستعالم عدم بدهی  ا
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

 خارجی ویژه اتباع

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

 ویژه اتباع خارجی

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  



 هتل ها و هتل آپارتمانها( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    486    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

 سند مالکیت

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

برای آن دسته از 
صنفی که نیاز های واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

 ویژه اتباع خارجی

ها و هتل هتلتمدید پروانه 
 آپارتمانها

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  



 هتل ها و هتل آپارتمانها( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    487    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی آموزشیگواهی  مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

دی و وزارت امور اقتصا
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

ها و هتل تمدید پروانه هتل
 آپارتمانها

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  



 (تاسیسات مکانیکی ساختمان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    488    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 انیکی ساختمانمک
  

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
 ویژه اتباع خارجی

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  

پروانه تاسیسات تمدید مجوز 
 مکانیکی ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  



 (تاسیسات مکانیکی ساختمان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    489    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
 سند مالکیت

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 ساختمانمکانیکی 

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
نه کسب به نام صدور پروا

 یکی از آنها

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی



 (تاسیسات مکانیکی ساختمان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    492    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدید مجوز پروانه تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی سازمان 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  



 (پرنده و ماهی فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    491    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف پرنده و ماهی فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

پرنده و ماهی تمدیدپروانه 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پرنده و ماهی 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
 ویژه اتباع خارجی

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پرنده و ماهی 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
ماهی اتحادیه صنف پرنده و 

 فروشان
  



 (پرنده و ماهی فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    491    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
 سند مالکیت

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

احراز مالکیت طبق  به
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
حقوقی ناشی مسئولیت 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پرنده و ماهی 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشکیآموزش 

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  



 (پرنده و ماهی فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    491    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
ماهی اتحادیه صنف پرنده و 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

تمدیدپروانه پرنده و ماهی 
 فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  



 (سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    494    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاریو 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

مهاجرت و پلیس 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

 ویژه اتباع خارجی



 (سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    495    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور
  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

 سند مالکیت

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

آن دسته از برای 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (سازندگان و فروشندگان گلگیر و رادیاتور صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    496    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان گلگیر و 

 رادیاتور

  

صدور پروانه سازندگان و 
 فروشندگان گلگیر و رادیاتور

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
روشندگان گلگیر و ف

 رادیاتور
  



 (فروشندگان الستیک، روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانصادره از  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای              فصل سوم

 

 

    497    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازان(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان الستیک، 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

فروشندگان صدور پروانه 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف فروشندگان اتحادیه 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

گان اتحادیه صنف فروشند
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان  اتحادیه صنف
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 ناجاگذرنامه 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 ویژه اتباع خارجی



 (الستیک، روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازانفروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    498    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
فیلتر  الستیک، رورن،

 پنچرگیران و فیلترسازان

  

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

پروانه فروشندگان صدور 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 سند مالکیت

صدور پروانه فروشندگان 
فیلتر الستیک، رورن، 

 پنچرگیران وفیلترسازان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

بر پذیرش مبنی 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (فروشندگان الستیک، روغن، فیلتر پنچرگیران و فیلترسازان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    499    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 انتظامیعمومی نیروی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
ستیک، رورن، فیلتر ال

 پنچرگیران و فیلترسازان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران وفیلترسازان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  

صدور پروانه فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
الستیک، رورن، فیلتر 
 پنچرگیران و فیلترسازان

  



 لبنیات(فروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    522    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  

 فروشندگان لبنیاتصدور پروانه 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 امه ناجاگذرن

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
 ویژه اتباع خارجی

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
 خارجی ویژه اتباع

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

  

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک صدور پروانه فروشندگان لبنیات
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  



 لبنیات(فروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    521    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  صدور پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتی تایید  

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

 سند مالکیت

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

برای آن دسته از 
 های صنفی که نیازواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
 ناشی مسئولیت حقوقی

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
صنف فروشندگان اتحادیه 

 لبنیات
  

   وزارت امور خارجه صدور پروانه فروشندگان لبنیات
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لبنیات

 ویژه اتباع خارجی

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

 مراکز بهداشتی و
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  



 لبنیات(فروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    521    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران صدور پروانه فروشندگان لبنیات
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف فروشندگان  اتحادیه

 لبنیات
  

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  

 صدور پروانه فروشندگان لبنیات
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لبنیات
  



 (فروشندگان لوازم بهداشتی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    521    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 اشخاص حقوقیویژه 

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

 ویژه اتباع خارجی

فروشندگان لوازم صدور پروانه 
 بهداشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  



 (فروشندگان لوازم بهداشتی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    524    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
 سند مالکیت

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

 اداره نظارت براماکن
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  



 (فروشندگان لوازم بهداشتی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    525    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم بهداشتی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

گذراندن  موقت از
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 بهداشتی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم بهداشتی
  



 (لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعفروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    526    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مطبوعلوازم شوفاژ و تهویه 

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی قطعی 
 شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

و  برای متقاضیان آقا
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 ویژه اتباع خارجی



 (لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعفروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    527    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

پروانه فروشندگان لوازم صدور 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 سند مالکیت

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

و امالک  سازمان ثبت اسناد
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
 سب به نامصدور پروانه ک

 یکی از آنها



 (لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعفروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    528    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

فروشندگان لوازم صدور پروانه 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی اصنافمرکز آموزش  اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 شوفاژ و تهویه مطبوع

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 یرانا

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

  



 (لوازم فلزی خانگیفروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    529    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم فلزی خانگی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
فروشندگان اتحادیه صنف 

 لوازم فلزی خانگی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فلزی خانگیلوازم 
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

فروشندگان لوازم صدور پروانه 
 فلزی خانگی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

روشندگان لوازم صدور پروانه ف
 فلزی خانگی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
  



 (لوازم فلزی خانگیفروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    512    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

 وزارت کشور 
احوال  سازمان ثبت
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 خانگی لوازم فلزی
 سند مالکیت

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

نامه  رضایت -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
 اتحادیه صنف فروشندگان

 لوازم فلزی خانگی
  



 (لوازم فلزی خانگیفروشندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 لوازم فلزی خانگی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصنافمرکز  اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 خانگی فلزی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
  

صدور پروانه فروشندگان لوازم 
 فلزی خانگی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 ی ایرانجمهوری اسالم

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 لوازم فلزی خانگی
  



 (کفشهای ماشینی و الستیکی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کفشهای ماشینی و الستیکی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

صدور پروانه کسب  صنف 
 الستیکی کفشهای ماشینی و

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

جمهوری اسالمی قوه قضائیه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفشهای 
 ماشینی و الستیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

ظامی جمهوری نیروی انت
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفشهای 
 ماشینی و الستیکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف کفشهای 

 الستیکیماشینی و 
  

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  



 (کفشهای ماشینی و الستیکی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

پروانه کسب  صنف صدور 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
ی شرکا در محضر
های مدنی برای مشارکت

صدور پروانه کسب به نام 
 یکی از آنها

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کفشهای 

 و الستیکی ماشینی
  



 (کفشهای ماشینی و الستیکی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    514    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفشهای 
 ماشینی و الستیکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب  صنف 
 ماشینی و الستیکیکفشهای 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

بهداشتی و مراکز 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  

صدور پروانه کسب  صنف 
 کفشهای ماشینی و الستیکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفشهای 

 ماشینی و الستیکی
  



 (فروشندگان فرش دستباف صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    515    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 فرش دستبافصنف 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  



 (فروشندگان فرش دستباف صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    516    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف فروشندگان اتحادیه 

 فرش دستباف
  

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

و شوراهای اسالمی شهر 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

انه کسب  فروشندگان صدور پرو
 صنف فرش دستباف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش دستباف

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دستباففرش 

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (فروشندگان فرش دستباف صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    517    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 یپرونده مالیات

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  

صدور پروانه کسب  فروشندگان 
 صنف فرش دستباف

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش دستباف
  



 (آبکاران صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    518    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف آبکاران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

الیاتی بدهی م
 قطعی شده

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

کسب اتحادیه صنف  صدور پروانه
 آبکاران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

   اتحادیه صنف آبکاران ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک



 (آبکاران صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    519    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 سند مالکیت اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک   

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

طبق به احراز مالکیت 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

 اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.



 (آبکاران صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    512    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

واهی تشکیل گ
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف آبکاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب اتحادیه صنف 
 آبکاران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   آبکاراناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (آرایشگران مردانه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               سومفصل 

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف آرایشگران مردانه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 ریر تجاریو مؤسسات 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

پرداخت یا  استعالم
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

پروانه کسب آرایشگران صدور 
 مردانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 مردانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

ران صدور پروانه کسب آرایشگ
 مردانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 مردانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  

آرایشگران صدور پروانه کسب 
 مردانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  



 (آرایشگران مردانه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
آرایشگران اتحادیه صنف 

 مردانه
  

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

آرایشگران اتحادیه صنف 
 مردانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  



 (آرایشگران مردانه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اصناف ایراناتاق 
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 صدور پروانه کسب آرایشگران
 مردانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  

صدور پروانه کسب آرایشگران 
 مردانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 مردانه
  



 هن فروشان(آ صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                      فصل سوم

 

 

    514    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف آهن فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی شرکت اساسنامه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

الیاتی بدهی م
 قطعی شده

   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 کسب آهن فروشانصدور پروانه 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 رسمی کشورروزنامه 

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 فروشانصدور پروانه کسب آهن 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک صدور پروانه کسب آهن فروشان

 وزارت کشور  صدور پروانه کسب آهن فروشان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (آهن فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    515    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت آهن فروشان اتحادیه صنف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

 آهن فروشانصدور پروانه کسب 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
کسب به نام  صدور پروانه

 یکی از آنها

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه صدور پروانه کسب آهن فروشان
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران صدور پروانه کسب آهن فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
 نظارتتایید کمیسیون 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (آهن فروشان صنفاتحادیه ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    516    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب آهن فروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف آهن فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 سازان(آهن صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    517    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف آهنسازان) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب آهنسازان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

صدور پروانه کسب برای 
 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب آهنسازان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب آهنسازان
اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب آهنسازان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف آهنسازان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 صدور پروانه کسب آهنسازان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

ی صدور پروانه کسب برا
 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب آهنسازان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 صدور پروانه کسب آهنسازان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب آهنسازان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک پروانه کسب آهنسازانصدور 

 وزارت کشور  صدور پروانه کسب آهنسازان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 سازان(آهن صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    518    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 پروانه کسب آهنسازانصدور 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 صدور پروانه کسب آهنسازان
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

 صدور پروانه کسب آهنسازان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 صدور پروانه کسب آهنسازان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف آهنسازان اق اصناف ایرانات ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه صدور پروانه کسب آهنسازان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران صدور پروانه کسب آهنسازان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 سازان(آهنصنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    519    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب آهنسازان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 ورکش

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب آهنسازان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف آهنسازان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (تهرانآهنگران و صنعتگران اتومبیل  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    512    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف آهنگران و صنعتگران اتومبیل تهران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس   عنوان
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی امه شرکتاساسن
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

عدم بدهی  استعالم 
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 ناف ایراناتاق اص ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

آهنگران و اتحادیه صنف 
 صنعتگران اتومبیل تهران

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 تهرانصنعتگران اتومبیل 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  



 (آهنگران و صنعتگران اتومبیل تهران صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس   عنوان
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 سند مالکیت

آهنگران و صدور پروانه کسب 
 صنعتگران اتومبیل تهران

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

کسب آهنگران و صدور پروانه 
 صنعتگران اتومبیل تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

ه رضایت نام -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
آهنگران و اتحادیه صنف 

 صنعتگران اتومبیل تهران
  



 (آهنگران و صنعتگران اتومبیل تهران صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس   عنوان
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
اموزشی معاف های دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

 صدور پروانه کسب آهنگران و
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  

صدور پروانه کسب آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 کشورحرفه ای 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف آهنگران و 
 صنعتگران اتومبیل تهران

  



 (یهای مسافربربنگاه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های مسافربری(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف بنگاه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف بنگاه

 یمسافربر
  

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
  

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
 ویژه اتباع خارجی

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

 ویژه اتباع خارجی

های پروانه کسب بنگاه صدور
 مسافربری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
  

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
  



 (های مسافربریبنگاه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    514    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
  

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
 سند مالکیت

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری

های دسته از واحدبرای آن 
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی دارندگان 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ماکنتاییدیه ا
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
  

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف بنگاه
 مسافربری

 ویژه اتباع خارجی

های بنگاهصدور پروانه کسب 
 مسافربری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (های مسافربریبنگاه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            سومفصل 

 

 

    515    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
  

های صدور پروانه کسب بنگاه
 مسافربری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

انتظامی نیروی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف بنگاه

 مسافربری
  



 (تجهیز مجالس تاالرهای پذیرایی و صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    516    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

  

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 

 مجالسپذیرایی وتجهیز 
  

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

پروانه کسب تاالرهای صدور 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 وقیویژه اشخاص حق

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 تجهیز مجالسپذیرایی و 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

  

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

  



 (تجهیز مجالس تاالرهای پذیرایی و صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    517    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

  

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاالرهای 

 وتجهیز مجالسپذیرایی 

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاالرهای 

 وتجهیز مجالس پذیرایی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

  

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

  



 (تجهیز مجالس تاالرهای پذیرایی و صنفاتحادیه ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    518    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 

 تجهیز مجالسپذیرایی و
  

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 پذیرایی و تجهیز مجالس

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

  

صدور پروانه کسب تاالرهای 
 مجالس پذیرایی و تجهیز

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاالرهای 
 پذیرایی وتجهیز مجالس

  



 (ان فتوکپی و اوزالیدتهیه کنندگ صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    519    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تهیه کنندگان فتوکپی و اوزالید(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
  

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
  

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
  

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
  



 (تهیه کنندگان فتوکپی و اوزالید صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    542    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 دو اوزالیکنندگان فتوکپی 
  

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

شهر و شوراهای اسالمی 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

امالک  سازمان ثبت اسناد و
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 م یکی از آنهانا

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
  

صدور پروانه کسب تهیه 
 فتوکپی و اوزالیدکنندگان 

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (تهیه کنندگان فتوکپی و اوزالید صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          سومفصل 

 

 

    541    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

ور اقتصادی و وزارت ام
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
  

صدور پروانه کسب تهیه 
 کنندگان فتوکپی و اوزالید

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 ایرانجمهوری اسالمی 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه 

 کنندگان فتوکپی و اوزالید
  



 (تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    541    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

تهیه اتحادیه صنف 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

دهی مالیاتی ب
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
 موادکنندگان وفروشندگان 

 شیمیایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

 ویژه اتباع خارجی



 (تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    541    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

صدور پروانه کسب تهیه 
و فروشندگان مواد کنندگان 

 شیمیایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف تهیه 
 موادکنندگان وفروشندگان 

 شیمیایی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

مالکیت طبق به احراز 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    544    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی دارندگان 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 ی انتظامیعمومی نیرو

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
 موادکنندگان وفروشندگان 

 شیمیایی
  

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9است.نیز مورد قبول 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف تهیه
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  



 (تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    545    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان وفروشندگان مواد 

 شیمیایی
  

پروانه کسب تهیه صدور 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه 
کنندگان و فروشندگان مواد 

 شیمیایی
  



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراب صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    546    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تولید کنندگان وفروشندگان کاالی کشباف و جوراب اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایران

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

ن ثبت اسناد و امالک سازما
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه کسب صدور 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

پروانه کسب  صدور
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

صدور پروانه کسب  برای
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 بو جورا

 ویژه اتباع خارجی



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراب صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    547    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

 ویژه اتباع خارجی

کسب صدور پروانه 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 و جوراب کاالی کشباف

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف 
و  تولیدکنندگان

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (و جورابتولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    548    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

کشباف فروشندگان کاالی 
 و جوراب

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 ابکاالی کشباف و جور

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
  



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی کشباف و جوراب صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    549    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

 وزارت بهداشت، درمان و
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  

صدور پروانه کسب 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی کشباف و جوراب

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 ی کشورحرفه ا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاالی کشباف 
 و جوراب

  



 چاپخانه داران(صنف اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    552    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف چاپخانه داران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف چاپخانه اتحادیه 

 داران
  

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چاپخانه 
 داران

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چاپخانه 
 داران

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  



 صنف چاپخانه داران(اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    551    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  



 صنف چاپخانه داران(اتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    551    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

چاپخانه صدور پروانه کسب 
 داران

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چاپخانه 
 داران

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
چاپخانه اتحادیه صنف 
 داران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  

صدور پروانه کسب چاپخانه 
 داران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  

کسب چاپخانه صدور پروانه 
 داران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف چاپخانه 

 داران
  



 (اسکرینسازندگان کلیشه و لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    551    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان کلیشه و لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ اسکرین(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

ور مالیاتی سازمان ام
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین
  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

و وزارت امور اقتصادی 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین
  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 اسکرینپالک و چاپ 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه کسب سازندگان صدور 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

 ویژه اتباع خارجی



 (سازندگان کلیشه و لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ اسکرین صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    554    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب سازندگان  صدور
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

 ویژه اتباع خارجی

سازندگان صدور پروانه کسب 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

  

صدور پروانه کسب سازندگان 
گراف و مهر و کلیشه و لیتو 

 پالک و چاپ اسکرین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین
  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین
  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک   

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 رکشو

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

انه کسب به برای صدور پرو
 نام یکی از آنها



 (سازندگان کلیشه و لیتو گراف و مهر و پالک و چاپ اسکرین صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانورد نیاز برای مجوزهای صادره از جدول سرویس های م          فصل سوم

 

 

    555    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف سازندگان 
و  مهر کلیشه و لیتو گراف و

 پالک و چاپ اسکرین

  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9ز مورد قبول است.نی
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ناف ایراناتاق اص ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین
  

صدور پروانه کسب سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی

اتحادیه صنف سازندگان 
کلیشه و لیتو گراف و مهر و 

 پالک و چاپ اسکرین

  



 (سازندگان و فروشندگان فلزات رنگین صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    556    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان فلزات رنگین(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

 رنگین فروشندگان فلزات

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11ر از کمت

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب برای صدور 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 ویژه اتباع خارجی

پروانه کسب سازندگان و صدور 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 ویژه اتباع خارجی



 (سازندگان و فروشندگان فلزات رنگین صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    557    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

 صدور پروانه کسب سازندگان و
 فروشندگان فلزات رنگین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتی تایید مدارک  
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

وانه کسب سازندگان و صدور پر
 فروشندگان فلزات رنگین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  



 (سازندگان و فروشندگان فلزات رنگین صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    558    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 رنگینفروشندگان فلزات 

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  

صدور پروانه کسب سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان فلزات رنگین

  



 (سنگبر و سنگتراش صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    559    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

متقاضیان آقا و برای 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 شخاص حقوقیویژه ا

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
 اتحادیه صنف سنگبر و

 سنگتراش
  

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  



 (سنگبر و سنگتراش صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    562    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  



 (سنگبر و سنگتراش صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    561    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سنگبر و 
 سنگتراش

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

کسب سنگبر و صدور پروانه 
 سنگتراش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  

صدور پروانه کسب سنگبر و 
 سنگتراش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سنگبر و 

 سنگتراش
  



 (ابزار فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    561    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف ابزار فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کسب صنف ابزار  صدور پروانه
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صنف ابزار  صدور پروانه کسب
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره)مدیرعامل(
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف ابزار فروشان ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک



 (ابزار فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    561    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 سند مالکیت اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

شهر و  شوراهای اسالمی
 روستا

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی ثبتیتایید مدارک   

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن



 (ابزار فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    564    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ابزار فروشان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

 اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف ابزار 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف ابزار صدور پروانه کسب 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف ابزار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (اتومبیل کرایه و موسسات توریستی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    565    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف اتومبیل کرایه و موسسات توریستی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 و موسسات توریستی

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 یراناتاق اصناف ا ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
  

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 توریستیوموسسات 
  

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 وموسسات توریستی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 اشخاص حقوقی ویژه

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 وموسسات توریستی

 ویژه اتباع خارجی



 (اتومبیل کرایه و موسسات توریستی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    566    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف اتومبیل 
 کرایه و موسسات توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
  

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
 اتومبیل کرایهاتحادیه صنف 

 وموسسات توریستی
  

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 اتومبیل کرایه و موسسات

 توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (اتومبیل کرایه و موسسات توریستی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    567    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صنف اتومبیل صدور پروانه کسب 
 کرایه و موسسات توریستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
  

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

   امور خارجهوزارت 
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 
 وموسسات توریستی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 و موسسات توریستی
  

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 یبهداشت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
  

صدور پروانه کسب صنف 
اتومبیل کرایه و موسسات 

 توریستی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف اتومبیل کرایه 

 وموسسات توریستی
  



 (اغذیه فروشان و مواد غذایی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    568    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی(اتاق اصناف ایران 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صنف ارذیه  صدور پروانه کسب
 فروشان و مواد رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 حقوقیویژه اشخاص 

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

 صدور پروانه کسب صنف ارذیه
 فروشان و مواد رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

مهاجرت و پلیس 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  



 (غذایی اغذیه فروشان و مواد صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    569    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صنف ارذیه صدور پروانه کسب 
 فروشان و مواد رذایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
 سند مالکیت

ارذیه صدور پروانه کسب صنف 
 فروشان و مواد رذایی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ای مدنی برای همشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ارذیه فروشان 
 و مواد رذایی

 ویژه اتباع خارجی



 (اغذیه فروشان و مواد غذایی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    572    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشکیآموزش 

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

یاتی سازمان امور مال
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 و مواد رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف ارذیه 
 فروشان و مواد رذایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ارذیه فروشان 

 رذاییو مواد 
  



 (آرایشگران زنانه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    571    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف آرایشگران زنانه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 ات ریر تجاریو مؤسس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 زنانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

کسب صنف صدور پروانه 
 آرایشگران زنانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
اتباع پروانه کار 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

پروانه کسب صنف صدور 
 آرایشگران زنانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  



 (آرایشگران زنانه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    571    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 زنانهآرایشگران 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف آرایشگران 
 زنانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  



 (آرایشگران زنانه صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    571    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف صدور 
 آرایشگران زنانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 ی باشند.م

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشکیآموزش 

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 آرایشگران زنانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف آرایشگران 

 زنانه
  



 (وشانبار فر صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    574    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف بار فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی 
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 کشورروزنامه رسمی 
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف بار صدور پروانه کسب 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 (بار فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    575    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

   فروشاناتحادیه صنف بار  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 سند مالکیت اتحادیه صنف بار فروشان ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

 صدور پروانه کسب صنف بار
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (بار فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    576    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس   عنوان دستگاه
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

 فروشاناتحادیه صنف بار  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف بار 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف بار فروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 (بازیهای تصویری و رایانه ای )لوازم ورزشی( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    577    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف بازیهای تصویری و رایانه ای )لوازم ورزشی((

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(
  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

 ویژه اتباع خارجی



 (بازیهای تصویری و رایانه ای )لوازم ورزشی( صنفاتحادیه ) اف ایراناتاق اصنجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    578    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(
  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(
  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(
  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (بازیهای تصویری و رایانه ای )لوازم ورزشی( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    579    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
ویری و رایانه ای)لوازم تص

 ورزشی(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(
  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
ای)لوازم تصویری و رایانه 
 ورزشی(

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی اصنافمرکز آموزش  اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

ای هصدور پروانه کسب صنف بازی
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(
  

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(
  



 (بازیهای تصویری و رایانه ای )لوازم ورزشی( صنفاتحادیه ) اف ایراناتاق اصنجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    582    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای)لوازم 

 ورزشی(

تعاون، کار و رفاه وزارت 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی

اتحادیه صنف بازیهای 
تصویری و رایانه ای )لوازم 

 ورزشی(

  



 (بافندگان فرشهای دستباف( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانای مجوزهای صادره از جدول سرویس های مورد نیاز بر                              فصل سوم

 

 

    581    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف بافندگان فرشهای دستباف(

ای   عنوان مجوز نيازمند یه
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بافندگان 
 دستباففرشهای 

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بافندگان 
 فرشهای دستباف

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 دستبافهای بافندگان فرش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  



 (بافندگان فرشهای دستباف( صنفاتحادیه ) اصناف ایران اتاقجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    581    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای   عنوان مجوز نيازمند یه
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
بافندگان اتحادیه صنف 

 فرشهای دستباف

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بافندگان 
 فرشهای دستباف

 ویژه اتباع خارجی



 (بافندگان فرشهای دستباف( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    581    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای   عنوان مجوز نيازمند یه
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
بافندگان اتحادیه صنف 

 فرشهای دستباف
  

صدور پروانه کسب صنف 
 های دستبافبافندگان فرش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  

صدور پروانه کسب صنف 
 دستبافهای بافندگان فرش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بافندگان 

 فرشهای دستباف
  



 (بنکداران پارچه )طاقه فروش( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    584    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف بنکداران پارچه)طاقه فروش((

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
پرداخت  ترتیب

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(

متقاضیان آقا و برای 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

ی صدور پروانه کسب برا
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
 ویژه اتباع خارجی

کسب صنف صدور پروانه 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران 
 پارچه)طاقه فروش(

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف بنکداران 

 فروش(پارچه)طاقه 
  



 (ه فروش(بنکداران پارچه )طاق صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    585    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بنکداران 

 فروش(پارچه)طاقه 

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بنکداران 

 فروش(پارچه)طاقه 

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

ره نظارت براماکن ادا
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف بنکداران اتحادیه 
 پارچه)طاقه فروش(

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (بنکداران پارچه )طاقه فروش( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    586    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
بنکداران اتحادیه صنف 

 پارچه)طاقه فروش(
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران پارچه)طاقه فروش(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران 

 پارچه)طاقه فروش(
  



 (مواد غذاییبنکداران  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    587    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی(

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها ثبت شرکت اداره کل
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
د موااتحادیه صنف بنکداران 

 رذایی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  



 (مواد غذاییبنکداران  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    588    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
بنکداران مواد اتحادیه صنف 

 رذایی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 را دارند. در روستاها

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

مه محضری شرکا رضایت نا
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
د موااتحادیه صنف بنکداران 

 رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بنکداران مواد 
 رذایی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (مواد غذاییبنکداران  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    589    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

قتصادی و وزارت امور ا
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 بنکداران موادرذایی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بنکداران مواد 

 رذایی
  



 (بوفه داران سینما و مجامع عمومی صنفاتحادیه ) راناتاق اصناف ایجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    592    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف بوفه داران سینما و مجامع عمومی(

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

اسناد و امالک  سازمان ثبت
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما و مجامع عمومی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 عمومیداران سینما و مجامع 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 کشورروزنامه رسمی 
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما ومجامع عمومی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران کیریرالکترونی

اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما ومجامع عمومی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 ومجامع عمومیسینما 
  

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  



 (بوفه داران سینما و مجامع عمومی صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    591    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

 وزارت کشور 
ثبت احوال سازمان 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
بوفه داران اتحادیه صنف 

 سینما ومجامع عمومی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد
احراز مالکیت طبق به 

عرف محل در روستاها را 
 دارند.

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف بوفه داران 
 عمومیسینما ومجامع 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  



 (داران سینما و مجامع عمومیبوفه  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    591    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

بوفه صدور پروانه کسب صنف 
 داران سینما و مجامع عمومی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف بوفه داران 
 سینما و مجامع عمومی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  

 صدور پروانه کسب صنف بوفه
 داران سینما و مجامع عمومی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  

صدور پروانه کسب صنف بوفه 
 داران سینما و مجامع عمومی

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف بوفه داران 

 سینما ومجامع عمومی
  



 (پارچه فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    591    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف پارچه فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پارچه 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پارچه 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

اسناد و امالک  سازمان ثبت
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  



 (پارچه فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    594    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  

پروانه کسب صنف پارچه صدور 
 فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  

پارچه  صدور پروانه کسب صنف
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پارچه 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی



 (پارچه فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    595    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
صنف پارچه اتحادیه 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 تیپرونده مالیا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پارچه 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پارچه 

 فروشان
  



 (پرنده و ماهی فروشان صنفاتحادیه ) اصناف ایراناتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    596    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (پرنده و ماهی فروشاناتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
یب پرداخت ترت

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پرنده و ماهی 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه کسب صنف پرنده و صدور 
 ماهی فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 تماعیاج

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پرنده و ماهی 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
صنف پرنده و ماهی اتحادیه 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  



 (پرنده و ماهی فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    597    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
 سند مالکیت

کسب صنف پرنده و صدور پروانه 
 ماهی فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ی فروشانماه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
پروانه کسب به نام  صدور

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پرنده و ماهی 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 بهداشتی پزشکی و

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  



 (پرنده و ماهی فروشان صنفاتحادیه ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    598    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 ماهی فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پرنده و 
 فروشانماهی 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پرنده و ماهی 

 فروشان
  



 (روشانپیراهن دوزان و پیراهن ف صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    599    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
صنف پیراهن دوزان  اتحادیه

 و پیراهن فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

تی بدهی مالیا
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان

متقاضیان آقا و برای 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پیراهن دوزان 
 و پیراهن فروشان

معرفی نامه نماینده 
ل( هیئت مدیره)مدیرعام

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پیراهن دوزان 
 و پیراهن فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
صنف پیراهن دوزان  اتحادیه

 و پیراهن فروشان
  



 (پیراهن دوزان و پیراهن فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    622    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 فروشان دوزان و پیراهن

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ق اصناف ایراناتا ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 پیراهن فروشان دوزان و

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف پیراهن دوزان 
 و پیراهن فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
دوزان اتحادیه صنف پیراهن 
 و پیراهن فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (پیراهن دوزان و پیراهن فروشان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    621    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف پیراهن 
 دوزان و پیراهن فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف پیراهن دوزان 

 و پیراهن فروشان
  



 (ی ساختمانتاسیسات مکانیک صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    621    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
یسات اتحادیه صنف تاس

 مکانیکی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیکی ساختمانتاسیسات 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

جمهوری اسالمی  قوه قضائیه
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 ساختمانمکانیکی 
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  



 (تاسیسات مکانیکی ساختمان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    621    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

کسب صنف  صدور پروانه
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تاسیسات 

 ساختمانمکانیکی 
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاسیسات 
 مکانیکی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصنافمرکز  اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (تاسیسات مکانیکی ساختمان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    624    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 ساختمان تاسیسات مکانیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان
  



 تاکسی بار و پیک موتوری( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    625    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تاکسی بار و پیک موتوری(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف تاکسی بار و اتحادیه 

 پیک موتوری
  

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
  

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 و پیک موتوری بار

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

جمهوری اسالمی قوه قضائیه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاکسی بار و 
 پیک موتوری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاکسی بار و 
 پیک موتوری

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
  

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
  



 تاکسی بار و پیک موتوری( صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    626    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
  

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
 سند مالکیت

صنف تاکسی صدور پروانه کسب 
 بار و پیک موتوری

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 و پیک موتوری بار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

رای های مدنی بمشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
  

صنف تاکسی صدور پروانه کسب 
 بار و پیک موتوری

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تاکسی بار و 
 پیک موتوری

 ویژه اتباع خارجی



 تاکسی بار و پیک موتوری( صنفاتحادیه ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    627    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

و  وزارت امور اقتصادی
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
  

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تاکسی بار و 

 پیک موتوری
  

صدور پروانه کسب صنف تاکسی 
 بار و پیک موتوری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 و اتحادیه صنف تاکسی بار

 پیک موتوری
  



 (تزئینات داخلی ساختمان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    628    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 داخلی ساختمان(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تزئینات 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 ساختمانتزئینات داخلی 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

و  وزارت امور اقتصادی
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 یفهنظام وظ

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تزئینات  اتحادیه صنف
 داخلی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
صنف تزئینات  اتحادیه

 داخلی ساختمان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تزئینات 
 داخلی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 داخلی ساختمانتزئینات 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  



 (خلی ساختمانتزئینات دا صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    629    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
تزئینات اتحادیه صنف 

 داخلی ساختمان

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 .در روستاها را دارند

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تزئینات اتحادیه صنف 
 داخلی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (تزئینات داخلی ساختمان صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    612    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 تزئینات داخلی ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تزئینات 

 داخلی ساختمان
  



 (تشکدوزان و صندلی سازان خودرو صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف تشکدوزان و صندلی سازان خودرو) اتاق اصناف ایران

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

سناد و امالک سازمان ثبت ا
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
صندلی سازان تشکدوزان و 

 خودرو

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
  

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
  

صدور پروانه کسب صنف تشکدوزان 
 و صندلی سازان خودرو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 ناجاگذرنامه 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تشکدوزان و  اتحادیه صنف
 صندلی سازان خودرو

 ویژه اتباع خارجی



 (تشکدوزان و صندلی سازان خودرو صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
  

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
  

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
  

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

ضایت نامه ر -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (تشکدوزان و صندلی سازان خودرو صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
صنف تشکدوزان و  اتحادیه

 صندلی سازان خودرو
  

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تشکدوزان و 
 صندلی سازان خودرو

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
صندلی سازان تشکدوزان و 

 خودرو

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
تشکدوزان و صندلی سازان 

 خودرو

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازان تشکدوزان و صندلی 

 خودرو

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تشکدوزان و 

 صندلی سازان خودرو
  



 (تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت صنفاتحادیه ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    614    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هثبت شرکتاداره کل 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 نامه ناجاگذر

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  



 (تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    615    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

مالکیت نیاز به احراز 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی از 

رضایت نامه  -9اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی یدیه اماکنتای
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  



 (تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت صنفاتحادیه ) ایراناتاق اصناف جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    616    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 موتورسیکلتدوچرخه و 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9است.نیز مورد قبول 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
تعمیرکاران اتحادیه صنف 

 دوچرخه و موتورسیکلت
  

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  

صنف تعمیر  صدور پروانه کسب
 کاران دوچرخه و موتورسیکلت

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  

صدور پروانه کسب صنف تعمیر 
 موتورسیکلتکاران دوچرخه و 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 دوچرخه و موتورسیکلت

  



 (مواد مصرفی دندانپزشکی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    617    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 کنندگان تجهیزات ومواد مصرفی دندانپزشکی(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صنف تهیه و  صدور پروانه کسب
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 ق اصناف ایراناتا ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

 ویژه اتباع خارجی



 (مواد مصرفی دندانپزشکی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    618    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید    اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 دندانپزشکیمصرفی 

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (مواد مصرفی دندانپزشکی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    619    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 صدور پروانه کسب صنف تهیه و
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی
  

 و صدور پروانه کسب صنف تهیه
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 و مواد توزیع کنندگان تجهیزات

 مصرفی دندانپزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 و موادتوزیع کنندگان تجهیزات 
 مصرفی دندانپزشکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
کنندگان تجهیزات ومواد 

 مصرفی دندانپزشکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

راندن موقت از گذ
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (مواد مصرفی دندانپزشکی تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    612    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
تجهیزات ومواد کنندگان 

 مصرفی دندانپزشکی
  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
ومواد کنندگان تجهیزات 

 مصرفی دندانپزشکی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد 

 مصرفی دندانپزشکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه وتوزیع 
هیزات ومواد کنندگان تج

 مصرفی دندانپزشکی
  



 (مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیتهیه و توزیع کنندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
کسب صنف تهیه و صدور پروانه 

توزیع کنندگان مواد اولیه 
کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 

 دامی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

تهیه و توزیع اتحادیه صنف 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف تهیه و 

توزیع کنندگان مواد اولیه 
کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 

 دامی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

 ارجیویژه اتباع خ



 (مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیتهیه و توزیع کنندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 دامیبهداشتی و 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

و باربانی و  کشاورزی
 بهداشتی و دامی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 و دامی بهداشتی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 و دامیبهداشتی 

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.



 (مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیکنندگان  تهیه و توزیع صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

پروانه کسب صنف تهیه و  صدور
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

باربانی و کشاورزی و 
 بهداشتی و دامی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 
 کشاورزی و باربانی و

 بهداشتی و دامی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

باربانی و کشاورزی و 
 بهداشتی و دامی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.



 (مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامیتهیه و توزیع کنندگان  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    614    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و بهداشتی و 
 دامی

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
توزیع کنندگان مواد اولیه 

 بهداشتی وکشاورزی و باربانی و 
 دامی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
کنندگان مواد اولیه 

کشاورزی و باربانی و 
 بهداشتی و دامی

  



 (گوشت گاویتهیه و توزیع  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    615    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گاوی( اصناف ایران اتاق

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف تهیه و صدور 
 توزیع گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گاوی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 اشخاص حقوقیویژه 

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

 وصدور پروانه کسب صنف تهیه 
 توزیع گوشت گاوی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

وظیفه عمومی سازمان 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گاوی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف تهیه و 

 توزیع گوشت گاوی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گاوی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   امالکاتحادیه مشاورین 
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی



 (گوشت گاویتهیه و توزیع  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    616    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
   گوشت گاوی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    روستا

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
 تهیه وصدور پروانه کسب صنف 
 توزیع گوشت گاوی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گاوی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی



 (گوشت گاویتهیه و توزیع  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    617    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گاوی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9است.نیز مورد قبول 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گاوی

جمهوری اسالمی  قوه قضائیه
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گاوی



 گوسفندی(گوشت تهیه و توزیع  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    618    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوسفندیگوشت 

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوسفندیگوشت 

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

کسب صنف تهیه و  صدور پروانه
 توزیع گوشت گوسفندی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
پروانه کسب صنف تهیه و صدور 

 توزیع گوشت گوسفندی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

تعاون، کار و رفاه وزارت 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی



 گوسفندی(گوشت تهیه و توزیع  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    619    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وصدور پروانه کسب صنف تهیه 
 توزیع گوشت گوسفندی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
   گوشت گوسفندی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

برای آن دسته از 
صنفی که نیاز ی هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی دارندگان 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 انتظامیعمومی نیروی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع 
 گوشت گوسفندی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی



 گوسفندی(گوشت تهیه و توزیع  صنفاتحادیه ) اتاق اصناف ایرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    612    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 گوشت گوسفندیتوزیع 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

 گوشت گوسفندی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف تهیه و 

 توزیع گوشت گوسفندی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

بهداشت، درمان و وزارت 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی

صدور پروانه کسب صنف تهیه و 
 توزیع گوشت گوسفندی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تهیه و توزیع 

   گوشت گوسفندی



 کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی()اتحادیه صنف توزیع اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از       فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
توزیع اتحادیه صنف 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی  سازمان امور
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی
  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

عمومی  سازمان وظیفه
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
تجهیزات و لوازم کنندگان 

 پزشکی و آزمایشگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

 ویژه اتباع خارجی



 کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی()اتحادیه صنف توزیع اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از       فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
تجهیزات و لوازم کنندگان 

 پزشکی و آزمایشگاهی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   مشاورین امالکاتحادیه 

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی
  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

توزیع اتحادیه صنف 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 آزمایشگاهی پزشکی و

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صنف توزیع  اتحادیه
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی از 

رضایت نامه  -9اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 لوازم پزشکی و آزمایشگاهی( کنندگان تجهیزات و)اتحادیه صنف توزیع اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از       فصل سوم

 

 

    611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
تجهیزات و لوازم کنندگان 

 پزشکی و آزمایشگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
تجهیزات و لوازم کنندگان 

 پزشکی و آزمایشگاهی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 آزمایشگاهیپزشکی و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
اموزشی معاف ی هادوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 آزمایشگاهیپزشکی و 

  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  

صدور پروانه کسب صنف توزیع 
کنندگان تجهیزات و لوازم 

 پزشکی و آزمایشگاهی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف توزیع 

کنندگان تجهیزات و لوازم 
 پزشکی و آزمایشگاهی

  



 (سماور، چراغ و لوازم گازسوز)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران یس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرو                 فصل سوم

 

 

    614    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران سماور، چراغ و لوازم گازسوز( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 ضيحات سرویستو

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

مالیاتی بدهی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

قوه قضائیه جمهوری 
 ایران اسالمی

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
تعمیر کاران سماور، کنندگان و 

 چراغ و لوازم گازسوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

 ویژه اتباع خارجی



 (سماور، چراغ و لوازم گازسوز)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    615    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 ضيحات سرویستو

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
تعمیر کاران سماور، کنندگان و 

 چراغ و لوازم گازسوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
 کنندگان و تعمیر کاران سماور،

 چراغ و لوازم گازسوز
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز
 وزارت کشور 

ثبت احوال سازمان 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی یثبتتایید مدارک    کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

شوراهای اسالمی شهر و 
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 (سماور، چراغ و لوازم گازسوز)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    616    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 ضيحات سرویستو

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

و امالک  سازمان ثبت اسناد
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی از 

رضایت نامه  -9اسناد.
محضری شرکا در 

رای های مدنی بمشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

چراغ و تعمیرکاران سماور، 
 لوازم گازسوز

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  



 (سماور، چراغ و لوازم گازسوز)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    617    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 ضيحات سرویستو

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران سماور، 

 چراغ و لوازم گازسوز

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران سماور، چراغ و 
 لوازم گازسوز

  



 (صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکی)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    618    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

ه معرفی نامه نمایند
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی سازمان 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 یدکی و لوازم

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 صنف تولیدصدور پروانه کسب 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 دکیلوازم ی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی



 (صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکی)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    619    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 یدکیو لوازم 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 

تهویه مطبوع برودتی، یخچال، 
 و لوازم یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 

تهویه مطبوع برودتی، یخچال، 
 و لوازم یدکی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

  



 (صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکی)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    642    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تولید 
تعمیر کاران صنایع کنندگان و 

برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 
 و لوازم یدکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

به احراز مالکیت  نیاز
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی مبنی 
بر پذیرش مسئولیت حقوقی 

رضایت  -9ناشی از اسناد.
نامه محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
ع و یخچال، تهویه مطبو

 لوازم یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
مطبوع و یخچال، تهویه 

 لوازم یدکی

 ویژه اتباع خارجی



 (صنایع برودتی، یخچال، تهویه مطبوع و لوازم یدکی)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    641    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 و لوازم یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

ی، برودتتعمیرکاران صنایع 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و تعمیر کاران صنایع 
برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 

 لوازم یدکیو 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
ع صنای کنندگان و تعمیر کاران

برودتی، یخچال، تهویه مطبوع 
 و لوازم یدکی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران صنایع برودتی، 
یخچال، تهویه مطبوع و 

 لوازم یدکی

  



 )اتحادیه صنف  تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    641    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه و نوشابه( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

 اتحادیه صنف
کنندگان و تولید

فروشندگان بستنی و 
 آبمیوه و نوشابه

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی سازمان 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

وظیفه عمومی  سازمان
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

جمهوری قوه قضائیه 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف  تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    641    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
فروشندگان بستنی کنندگان و 

 و آبمیوه و نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 نوشابه و آبمیوه و
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

اطالعات تایید 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف تولید 
فروشندگان کنندگان و 

 بستنی و آبمیوه و نوشابه

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف  تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    644    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی از 

رضایت نامه  -9اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
پروانه کسب صنف تولید صدور 

کنندگان و فروشندگان بستنی 
 و آبمیوه و نوشابه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

پروانه کسب صنف تولید صدور 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
و فروشندگان بستنی  کنندگان

 و آبمیوه و نوشابه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
فروشندگان بستنی کنندگان و 

 و آبمیوه و نوشابه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

وقت از گذراندن م
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

فروشندگان کنندگان و 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه
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    645    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

کنندگان و فروشندگان 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان بستنی 

 و آبمیوه و نوشابه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تولید 

فروشندگان کنندگان و 
 بستنی و آبمیوه و نوشابه

  



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنیه صنف )اتحادی اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    646    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 ناجاگذرنامه 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

 ویژه اتباع خارجی



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    647    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
لوازم فروشندگان کاله و 

 ایمنی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 .در روستاها را دارند



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    648    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
فروشندگان کاله و  کنندگان و

 لوازم ایمنی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

نامه محضری شرکا  رضایت
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
لوازم فروشندگان کاله و 

 ایمنی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی

  



 (تولیدکنندگان و فروشندگان کاله و لوازم ایمنی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    649    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف تولید 
کنندگان و فروشندگان کاله و 

 لوازم ایمنی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان کاله و لوازم 
 ایمنی
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    652    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم(( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

قضائیه جمهوری  قوه
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی



 نف تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم(()اتحادیه ص اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    651    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   مشاورین امالکاتحادیه 

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

 سند مالکیت



 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان نانهای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم(( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    651    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی هامشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 فانتزیتولیدکنندگان نانهای 

 )حجیم و نیمه حجیم(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

درمان و وزارت بهداشت، 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(
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    651    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی اصناف مرکز آموزش اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صنف صدور پروانه کسب 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 )حجیم و نیمه حجیم(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 نانهای فانتزیتولیدکنندگان 

 )حجیم و نیمه حجیم(

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  

صدور پروانه کسب صنف 
 تولیدکنندگان نانهای فانتزی

 و نیمه حجیم()حجیم 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان نانهای 
فانتزی )حجیم و نیمه 

 حجیم(

  



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    654    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
پرداخت  یا ترتیب

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

 سازمان امور مالیاتی
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 یکالکتروتکنلوازم الکترونیک و 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

 اتباع خارجیویژه 



 (تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیکتولیدکنندگان و )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    655    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

 خارجی ویژه اتباع

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  

پروانه کسب صنف صدور 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  

صدور پروانه کسب صنف 
 کارانتولیدکنندگان و تعمیر 

 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 یکالکتروتکن لوازم الکترونیک و

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 (تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    656    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

رش مبنی بر پذی
مسئولیت حقوقی ناشی از 

رضایت نامه  -9اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 نیروی انتظامیعمومی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 کارانتولیدکنندگان و تعمیر 

 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  



 (تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیکتولیدکنندگان و )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    657    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تعمیر کاران تولیدکنندگان و 

 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 
 لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران لوازم 

 الکترونیک و الکتروتکنیک

  



 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی  اتاق اصناف ایران برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز               فصل سوم

 

 

    658    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (وسایل الکترو مکانیکی)اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران  اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

نامه نماینده معرفی 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    659    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صنف اتحادیه 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 ها را دارند.روستا
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    662    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی از 

رضایت نامه  -9اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 مکانیکی وسایل الکترو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی
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    661    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

قوه قضائیه جمهوری 
 ایراناسالمی 

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و تعمیر کاران 

 وسایل الکترومکانیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل 
 الکترومکانیکی
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    661    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

و  وزارت امور اقتصادی
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک
  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

 ویژه اتباع خارجی
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    661    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 
و تولیدکنندگان 

 فروشندگان پوشاک
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک
  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک
 مالکیتسند 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 را دارند.روستاها 
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    664    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
ی ناشمسئولیت حقوقی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی هامشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

 ویژه اتباع خارجی

پروانه کسب صنف صدور 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان پوشاک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.
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    665    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 پوشاک

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 نیروی انتظامی
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان پوشاک

  



 (تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابسته)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران از برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نی                           فصل سوم

 

 

    666    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابسته(اتحادیه صنف ) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابسته)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    667    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

لحاف، تشک و فروشندگان 
 کاالی وابسته

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 کاالی وابستهلحاف،تشک و 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 سند مالکیت



 (فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابستهتولیدکنندگان و )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    668    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

 شوراهای اسالمی شهر و
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

نامه محضری شرکا  رضایت
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 وابستهکاالی 

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.



 (تولیدکنندگان و فروشندگان لحاف، تشک و کاالی وابسته)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    669    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
 لحاف،تشک و کاالی وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 ایرانجمهوری اسالمی 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان لحاف، تشک و 
 کاالی وابسته

  



 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    672    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککترلوازم ال

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهثبت شرکتاداره کل 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان لوازم الکتریک
  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

برای متقاضیان آقا و 
 الس 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان لوازم الکتریک

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

 مدیره)مدیرعامل( برای
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

 اتباع خارجیویژه 



 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    671    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان لوازم الکتریک
  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان لوازم الکتریک
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 الکتریکفروشندگان لوازم 

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.
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    671    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان لوازم الکتریک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی هامشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

 فروشندگان لوازم الکتریک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
ن پروانه کسب متقاضیا

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

تولیدکنندگان و فروشندگان 
 یککتراللوازم 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 
و تولیدکنندگان 

 فروشندگان لوازم الکتریک
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    671    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 یککتراللوازم 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 الکتریکفروشندگان لوازم 

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 لوازم الکترونیک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

تولیدکنندگان و 
 فروشندگان لوازم الکتریک
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    674    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیک ،نایلون و مالمین( ایران اتاق اصناف

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

نایلون و  مصنوعات پالستیک،
 مالمین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
پرداخت  یا ترتیب

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف سازندگان و
فروشندگان مصنوعات 

 ینمالم پالستیک ،نایلون و
  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

وظیفه عمومی سازمان 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

قضائیه جمهوری قوه 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی
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    675    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب صنف
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 ویژه اتباع خارجی

کسب صنف  صدور پروانه
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان تولیدکنندگان و 

مصنوعات پالستیک،نایلون و 
 مالمین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 سند مالکیت
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    676    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی یثبتتایید مدارک    روستا

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 ومصنوعات پالستیک،نایلون 
 مالمین

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
شرکا در محضری 
ی مدنی هامشارکت

برای صدور پروانه 
کسب به نام یکی از 

 آنها
صدور پروانه کسب صنف 

تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

  



 )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیک، نایلون و مالمین( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    677    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان 

مصنوعات وفروشندگان 
 پالستیک ،نایلون ومالمین

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

و  وزارت امور اقتصادی
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف سازندگان و
فروشندگان مصنوعات 

 پالستیک ،نایلون ومالمین
  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

درمان و وزارت بهداشت، 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف سازندگان و
فروشندگان مصنوعات 

 ینمالم نایلون و ،پالستیک
  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات پالستیک،نایلون و 

 مالمین

جمهوری قوه قضائیه 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 
وفروشندگان مصنوعات 
 پالستیک ،نایلون ومالمین
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    678    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

 مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی
 ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

صدور پروانه کسب صنف 
و فروشندگان  تولیدکنندگان

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

کسب صنف صدور پروانه 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی
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    679    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

امالک  سازمان ثبت اسناد و
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   امالکاتحادیه مشاورین 

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی
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    682    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

لوازم فلزی مصنوعات سیمانی و 
 ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

عهدنامه محضری از ت-5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
صدور پروانه کسب صنف 

تولیدکنندگان و فروشندگان 
مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

 ویژه اتباع خارجی
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    681    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان تولیدکنندگان و 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

صدور پروانه کسب صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
سیمانی و لوازم فلزی 

 ساختمانی

  

پروانه کسب صنف صدور 
تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی 
 ساختمانی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و 

فروشندگان مصنوعات 
ازم فلزی سیمانی و لو

 ساختمانی
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    681    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف جراید( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب صنف جراید
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اهاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

نامه نماینده معرفی 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب صنف جراید
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف جراید
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف جراید
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 صدور پروانه کسب صنف جراید
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

نماینده معرفی نامه 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب صنف جراید
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 جرایدصدور پروانه کسب صنف 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف جراید
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 )اتحادیه صنف جراید( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    681    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک صدور پروانه کسب صنف جراید

 وزارت کشور  صدور پروانه کسب صنف جراید
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف جراید
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 صدور پروانه کسب صنف جراید
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف جراید ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

 صدور پروانه کسب صنف جراید
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی از 

رضایت نامه  -9اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 صدور پروانه کسب صنف جراید
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اماکنتاییدیه 

   وزارت امور خارجه صدور پروانه کسب صنف جراید
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف جراید( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    684    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی اصنافمرکز آموزش  اتاق اصناف ایران صدور پروانه کسب صنف جراید

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

 صدور پروانه کسب صنف جراید
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف جراید
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف جراید اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف چادردوزان و برزنت فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    685    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف چادر دوزان و برزنت فروشان( اتاق اصناف ایران

یه ای  عنوان مجوز نيازمند 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف چادر دوزان 

 و برزنت فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان 

   و برزنت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی  سازمان امور
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چادر دوزان 
   و برزنت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان 

 و برزنت فروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف چادر دوزان اتحادیه 
 و برزنت فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف چادر دوزان 

 و برزنت فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان 

 و برزنت فروشان
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف چادردوزان و برزنت فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    686    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

یه ای  عنوان مجوز نيازمند 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف صدور 
 چادردوزان و برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف چادر دوزان 

   و برزنت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامه تایید اجاره   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف چادر دوزان 

   و برزنت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چادر دوزان 
   و برزنت فروشان

پروانه کسب صنف صدور 
 چادردوزان و برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف چادر دوزان 
 و برزنت فروشان

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی یثبتتایید مدارک    روستا

اتحادیه صنف چادر دوزان 
 و برزنت فروشان

برای آن دسته از 
ی صنفی که هاواحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف چادر دوزان 
 و برزنت فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی هامشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف چادردوزان و برزنت فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    687    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

یه ای  عنوان مجوز نيازمند 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف چادر دوزان 

   و برزنت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

   وزارت امور خارجه
گذرنامه  تاییدیه

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چادر دوزان 
 و برزنت فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف چادر دوزان 

 برزنت فروشانو 

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان 

   و برزنت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان 

   و برزنت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 چادردوزان و برزنت فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چادر دوزان 

   و برزنت فروشان



 (چلو کباب و چلو خورش)اتحادیه صنف  ناتاق اصناف ایرا جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                               فصل سوم

 

 

    688    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف چلو کباب و چلو خورش( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

کسب صنف  صدور پروانه
 چلوکباب و چلو خورش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 وظیفهنظام 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

چلو کباب و اتحادیه صنف 
 چلو خورش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
چلو کباب و اتحادیه صنف 

 چلو خورش
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
کباب و  اتحادیه صنف چلو
   چلو خورش



 (چلو کباب و چلو خورش)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                               فصل سوم

 

 

    689    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چلو کباب و 
   چلو خورش

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    کشور

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اماکنتاییدیه 
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف چلو کباب و 
 چلو خورش

 ویژه اتباع خارجی

صنف صدور پروانه کسب 
 چلوکباب و چلو خورش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش



 (چلو کباب و چلو خورش)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                               فصل سوم

 

 

    692    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی آموزشیگواهی  مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف چلو کباب و 

 چلو خورش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

و  وزارت امور اقتصادی
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   چلو خورش

صدور پروانه کسب صنف 
 چلوکباب و چلو خورش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف چلو کباب و 

   خورشچلو 



 (حلواساز و عصار)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                             فصل سوم

 

 

    691    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف حلواساز و عصار( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس  اصلی

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف حلواساز و 

 عصار

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
حلواساز و اتحادیه صنف 
   عصار

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

 نیروی انتظامی جمهوری
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

 عصار
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف حلوا 

 ساز و عصار
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

 عصار
 ویژه اتباع خارجی

کسب صنف حلوا  صدور پروانه
 ساز و عصار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار



 (حلواساز و عصار)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                             فصل سوم

 

 

    691    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس  اصلی

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
   عصار

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

برای آن دسته از 
که نیاز  ی صنفیهاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حلواساز و 
 عصار

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

و  وزارت بهداشت، درمان
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار



 (حلواساز و عصارصنف  )اتحادیه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                             فصل سوم

 

 

    691    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس  اصلی

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
حلواساز و اتحادیه صنف 
 عصار

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 مالیاتیپرونده 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

صدور پروانه کسب صنف حلوا 
 ساز و عصار

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار

کسب صنف حلوا صدور پروانه 
 ساز و عصار

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حلواساز و 

   عصار



 (حمل و نقل کاالی شهری)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران از برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نی                                 فصل سوم

 

 

    694    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف حمل و نقل کاالی شهری( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف حمل و 

 نقل کاالی شهری
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 شهریکاالی 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری



 (حمل و نقل کاالی شهری)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    695    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حمل و نقل 
   کاالی شهری

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    کشور

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی دارندگان 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری



 (حمل و نقل کاالی شهری)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    696    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف حمل و نقل 
 کاالی شهری

 ویژه اتباع خارجی

پروانه کسب صنف حمل و صدور 
 نقل کاالی شهری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف حمل و نقل 

 کاالی شهری

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
اموزشی معاف ی هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری

صدور پروانه کسب صنف حمل و 
 نقل کاالی شهری

قضائیه جمهوری اسالمی قوه 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف حمل و نقل 

   کاالی شهری



 (خشکبار و آجیل فروشان)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    697    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف خشکبار و آجیل فروشان( اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هااداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 

مالیاتی بدهی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
خشکبار و اتحادیه صنف 

   آجیل فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

پروانه کسب صنف صدور 
 خشکبار و آجیل فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه کسب صنف صدور 
 خشکبار و آجیل فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

 وزارت تعاون، کار و رفاه
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان



 (خشکبار و آجیل فروشان)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    698    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکبار و 
   آجیل فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صنف  صدور پروانه کسب
 خشکبار و آجیل فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان



 (فروشان خشکبار و آجیل)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    699    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف صدور 
 خشکبار و آجیل فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکبار و 
 آجیل فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف خشکبار و 

 آجیل فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکبار و آجیل فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکبار و 

   آجیل فروشان



 (خشکشوئی و لباسشوئی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    722    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اتحادیه صنف خشکشوئی و لباسشوئی( اتاق اصناف ایران

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 هاثبت شرکت اداره کل
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامهتایید اجاره  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی



 (لباسشوئی خشکشوئی و)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    721    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
   لباسشوئی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

خشکشوئی و اتحادیه صنف 
 لباسشوئی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

برای آن دسته از 
ی صنفی که نیاز هاواحد

به احراز مالکیت طبق 
را عرف محل در روستاها 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

 رضایت نامه -9از اسناد.
محضری شرکا در 

ی مدنی برای هامشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خشکشوئی و 
 لباسشوئی

 ویژه اتباع خارجی



 (خشکشوئی و لباسشوئی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    721    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

بهداشتی و  مراکز
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

 لباسشوئی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
ی اموزشی معاف هادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

صدور پروانه کسب صنف 
 خشکشوئی و لباسشوئی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی

پروانه کسب صنف صدور 
 خشکشوئی و لباسشوئی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خشکشوئی و 

   لباسشوئی



 )اتحادیه صنف خواربار فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    721    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف خواربار فروشان(

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هشرکت اداره کل ثبت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

لیاتی سازمان امور ما
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
   فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان
 برای متقاضیان آقا و

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف خواربار فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    724    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

  

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف خواربار فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    725    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

ای  عنوان مجوز نيازمند یه 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 شانخواربار فرو

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خواربار 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خواربار 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9است.نیز مورد قبول 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

   فروشان

پروانه کسب صنف صدور 
 خواربار فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 خواربار فروشان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خواربار 

 فروشان
  



 )اتحادیه صنف خیاطان مردانه و زنانه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    726    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف خیاطان مردانه و زنانه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
   مردانه و زنانه

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

 زنانهمردانه و 
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

برای مدیره)مدیرعامل( 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف 

 خیاطان زنانه و مردانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

 ویژه اتباع خارجی

صنف صدور پروانه کسب 
 خیاطان زنانه و مردانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه



 )اتحادیه صنف خیاطان مردانه و زنانه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    727    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

احراز مالکیت نیاز به 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

 مبنی بر پذیرش
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف خیاطان مردانه و زنانه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    728    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف خیاطان 
 مردانه و زنانه

 ویژه اتباع خارجی

صنف صدور پروانه کسب 
 خیاطان زنانه و مردانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

   مردانه و زنانه

صدور پروانه کسب صنف 
 خیاطان زنانه و مردانه

جمهوری قوه قضائیه 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف خیاطان 

 مردانه و زنانه
  



 (دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیل)اتحادیه صنف  اصناف ایران اتاق جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    729    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
اتو سرویس، تعمیرگاه، دارندگان 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران کیریرالکترونی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 اتومبیل پارکینگ و کارواش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی



 (تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیلدارندگان اتو سرویس، )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    712    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 و کارواش اتومبیل پارکینگ

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 کارواش اتومبیلپارکینگ و 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

اطالعات  تایید
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

صنف دارندگان اتو اتحادیه 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیل)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
ه کسب به نام صدور پروان

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

تعمیرگاه، سرویس، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 اتومبیلپارکینگ و کارواش 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف دارندگان اتو 
سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

مراکز مورد گواهی  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

تشکیل گواهی 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  



 (تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش اتومبیلدارندگان اتو سرویس، )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، 

 پارکینگ و کارواش اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 ایرانجمهوری اسالمی 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان اتو 

سرویس، تعمیرگاه، 
 پارکینگ و کارواش اتومبیل

  



 (هاسردخانهسراها و  بازرگانی و انبارهای کاالهای تجاری ودارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ها(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کاالهای تجاری و بازرگانی و سراها و سردخانه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری و 

بازرگانی و سراها و 
 هاسردخانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه کسب صنف صدور 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

زرگانی وسراها و وبا
 هاسردخانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
کاالهای تجاری انبارهای 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

دارندگان اتحادیه صنف 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی



 (هاسراها و سردخانه بازرگانی و انبارهای کاالهای تجاری ودارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    714    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 

 هاسرد خانهبازرگانی و سراها و 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 

 هاسرد خانه بازرگانی و سراها و

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 

 هانهبازرگانی و سراها و سرد خا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

 وزارت کشور 
احوال سازمان ثبت 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 سند مالکیت



 (هاسراها و سردخانه بازرگانی و انبارهای کاالهای تجاری ودارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    715    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 

 هاو سرد خانهبازرگانی و سراها 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

یت نامه رضا -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 بهداشتیپزشکی و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  



 (هاسراها و سردخانه بازرگانی و انبارهای کاالهای تجاری ودارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    716    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
ی تجاری و دارندگان انبارها

 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  

کسب صنف صدور پروانه 
دارندگان انبارهای تجاری و 
 هابازرگانی و سراها و سرد خانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
انبارهای کاالهای تجاری 

وبازرگانی وسراها و 
 هاسردخانه

  



 سوپر مارکت و مواد پروتئینی(دارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    717    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف دارندگان سوپر مارکت و مواد پروتئینی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف دارندگان 

مارکت و مواد  سوپر
 پروتئینی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 طعی شدهق

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

مارکت و مواد سوپر 
 پروتئینی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
صنف دارندگان  اتحادیه

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

 ویژه اتباع خارجی



 سوپر مارکت و مواد پروتئینی(دارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    718    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

 اتباع خارجیویژه 

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
مواد  دارندگان سوپر مارکت و

 پروتئینی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی
  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف دارندگان 

 سوپر مارکت و مواد
 پروتئینی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

طبق  به احراز مالکیت
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 سوپر مارکت و مواد پروتئینی(دارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    719    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 انتظامیعمومی نیروی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
دارندگان اتحادیه صنف 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

مارکت و مواد سوپر 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف دارندگان 
سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9قبول است.نیز مورد 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 سوپر مارکت و مواد پروتئینی(دارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    712    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف دارندگان اتحادیه 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان سوپر مارکت و مواد 

 پروتئینی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

سوپر مارکت و مواد 
 پروتئینی

  



 (قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادیدارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی(

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی  قنادی،دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دارندگان شیرینی فروشی و کافه 

 قنادی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11از کمتر 

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف دارندگان 

فروشی و  قنادی، شیرینی
 کافه قنادی

 ویژه اتباع خارجی



 (فروشی و کافه قنادیقنادی، شیرینی دارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی
 خارجیویژه اتباع 

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی
  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 قنادیکافه 

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
 اتحادیه صنف دارندگان

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها



 (قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادیدارندگان )اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 قنادی فروشی و کافه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی
   خارجهوزارت امور 

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و 

 کافه قنادی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

شیرینی قنادی، دارندگان 
 فروشی و کافه قنادی

ت امور اقتصادی و وزار
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشکیآموزش 

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  

صدور پروانه کسب صنف 
شیرینی قنادی، دارندگان 

 فروشی و کافه قنادی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دارندگان 

قنادی، شیرینی فروشی و 
 کافه قنادی

  



 (درودگران و مبلسازان)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    714    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
درودگران و  اتحادیه صنف

 مبلسازان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 مبلسازاندرودگران و 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 مبلسازاندرودگران و 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان



 (ان و مبلسازاندرودگر)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    715    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف درودگران و 
   مبلسازان

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 هایکی از آن

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان
  



 (درودگران و مبلسازان)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    716    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف درودگران و 
 مبلسازان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف درودگران و 

 مبلسازان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 مالیاتیپرونده 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
درودگران و اتحادیه صنف 

   مبلسازان

صدور پروانه کسب صنف 
 درودگران و مبلسازان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف درودگران و 

   مبلسازان



 (دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    717    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 زم جانبی(های مخابراتی، ارتباطی و لوااتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف دستگاه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
ارتباطی و دستگاههای مخابراتی، 
 لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 اشخاص حقوقی ویژه

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 

وازم مخابراتی، ارتباطی و ل
 جانبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

پروانه کسب صنف صدور 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف دستگاههای 

ارتباطی و لوازم مخابراتی، 
 جانبی

 ویژه اتباع خارجی



 (دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    718    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
 خارجیویژه اتباع 

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

صدور پروانه کسب صنف 
مخابراتی، ارتباطی و دستگاههای 

 لوازم جانبی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.



 (دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    719    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
دستگاههای اتحادیه صنف 

مخابراتی، ارتباطی و لوازم 
 جانبی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 و دستگاههای مخابراتی، ارتباطی

 لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی آموزشیگواهی  مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
مخابراتی، ارتباطی و دستگاههای 

 لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  



 (دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    712    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 جانبیلوازم 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  

صدور پروانه کسب صنف 
دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و 

 لوازم جانبی

اون، کار و رفاه وزارت تع
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف دستگاههای 
مخابراتی، ارتباطی و لوازم 

 جانبی
  



 )اتحادیه صنف دکه داران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )ا اتحادیه صنف دکه داران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 تجاری و مؤسسات ریر

 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   داراناتحادیه صنف دکه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

جمهوری اسالمی قوه قضائیه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

مهاجرت و  پلیس
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتباع خارجیویژه  اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 )اتحادیه صنف دکه داران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

   اتحادیه صنف دکه داران اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 سند مالکیت اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
محل در روستاها را عرف 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف دکه داران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    711    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

کسب صنف دکه  صدور پروانه
 داران

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

 دکه داران اتحادیه صنف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 داراندکه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف دکه 
 داران

قضائیه جمهوری اسالمی قوه 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف دکه داران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف ذوب فلزات( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    714    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ق اصناف ایران )اتحادیه صنف ذوب فلزات(اتا

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صنف ذوب صدور پروانه کسب 
 فلزات

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 ص حقوقیاشخا

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
کار اتباع پروانه 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
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    715    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ذوب  صدور پروانه کسب صنف
 فلزات

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

پروانه کسب صنف ذوب صدور 
 فلزات

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 سند مالکیت اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

شوراهای اسالمی شهر و 
 صنف ذوب فلزاتاتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها
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    716    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی یه اماکنتایید

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

درمان و  وزارت بهداشت،
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

 فلزاتاتحادیه صنف ذوب  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف ذوب 
 فلزات

قضائیه جمهوری قوه 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف ذوب فلزات اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
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    717    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف رستوران و سلف سرویس(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف رستوران و 

 سلف سرویس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رستوران و 

 سلف سرویس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رستوران و 
 سلف سرویس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه کسب صنف صدور 
 رستوران و سلف سرویس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس
 ویژه اتباع خارجی
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    718    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
صنف رستوران و اتحادیه 

 سلف سرویس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف رستوران 

   وسلف سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رستوران 
   وسلف سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف رستوران 
 وسلف سرویس

 سند مالکیت

کسب صنف صدور پروانه 
 رستوران و سلف سرویس

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سلف سرویسرستوران و 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
پروانه کسب به نام  صدور

 یکی از آنها
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    719    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف رستوران و 

   سلف سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سلف سرویسرستوران و 

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رستوران و 
 سلف سرویس

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 بهداشتیپزشکی و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رستوران و 

 سلف سرویس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف رستوران و 

 سلف سرویس

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
حادیه صنف رستوران ات

   وسلف سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 رستوران و سلف سرویس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رستوران 

 وسلف سرویس
  



 )اتحادیه صنف رنگ فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    742    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف رنگ فروشان) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف رنگ 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رنگ 

   فروشان

وانه کسب صنف رنگ صدور پر
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رنگ 
   فروشان

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رنگ 

 فروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

رنگ اتحادیه صنف 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف رنگ 

 فروشان
 اتباع خارجیویژه 

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رنگ 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف رنگ فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    741    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامه تایید دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف رنگ 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف رنگ 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

 وزارت کشور 
احوال سازمان ثبت 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رنگ 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف رنگ 
 فروشان

 سند مالکیت

رنگ صدور پروانه کسب صنف 
 فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف رنگ 

 فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف رنگ 

 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف رنگ فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    741    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کسب صنف رنگ  صدور پروانه
 فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف رنگ 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رنگ 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف رنگ 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف رنگ 
 فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رنگ 

   فروشان

رنگ صدور پروانه کسب صنف 
 فروشان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رنگ 

   فروشان



 )اتحادیه صنف سازندگان تابلو و نئون پالستیک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    741    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازندگان تابلو ونئون پالستیک اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

وزارت امور اقتصادی و 
 اییدار

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامت پروانه
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف سازندگان
 تابلو و نئون پالستیک

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف سازندگان تابلو و نئون پالستیک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    744    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
   تابلو و نئون پالستیک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

 مالکیتسند 

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 دارند. در روستاها را

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9اسناد. از
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 پالستیک()اتحادیه صنف سازندگان تابلو و نئون  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    745    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
 تابلو و نئون پالستیک

 ویژه اتباع خارجی

صنف صدور پروانه کسب 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان 

 تابلو و نئون پالستیک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان تابلو و نئون پالستیک

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

   تابلو و نئون پالستیک



 )اتحادیه صنف سازندگان درب و پنجره و سازه های فلزی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    746    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های فلزی(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان درب و پنجره و سازه

مجوز نيازمند یه ای   عنوان
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

مان ثبت اسناد و امالک ساز
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صنف صدور پروانه کسب 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 فلزی هایسازه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 فلزی هایسازه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

 ویژه اتباع خارجی



 و پنجره و سازه های فلزی()اتحادیه صنف سازندگان درب  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    747    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای   عنوان
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صنف سازندگان اتحادیه 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  

صنف صدور پروانه کسب 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

شهر و شوراهای اسالمی 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف سازندگان درب و پنجره و سازه های فلزی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    748    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای   عنوان
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
رای صدور پروانه ب

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان 

های سازهدرب و پنجره و 
 فلزی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
پنجره و سازندگان درب و 

 های فلزیسازه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان 
های درب و پنجره و سازه

 فلزی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
موزشی معاف های ادوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  



 و پنجره و سازه های فلزی()اتحادیه صنف سازندگان درب  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    749    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای   عنوان
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کسب صنف صدور پروانه 
سازندگان درب و پنجره و 

 های فلزیسازه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان 

های درب و پنجره و سازه
 فلزی

  



 )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باطری( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    752    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باطری(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 هگيرند

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان باطری

پروانه کسب صنف صدور 
 سازندگان و فروشندگان باطری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

کسب صنف صدور پروانه 
 سازندگان و فروشندگان باطری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

کار و رفاه  وزارت تعاون،
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
  



 ی()اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باطر اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    751    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 هگيرند

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان باطری

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان باطری

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان باطری

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری

دسته از برای آن 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری

محضری از  تعهدنامه-5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
صدور پروانه کسب صنف 

 سازندگان و فروشندگان باطری
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
براماکن اداره نظارت 

 عمومی نیروی انتظامی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان باطری

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

سازندگان و اتحادیه صنف 
 فروشندگان باطری

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باطری( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    751    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 هگيرند

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
سازندگان و اتحادیه صنف 

 فروشندگان باطری
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان باطری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان باطری

کسب صنف صدور پروانه 
 سازندگان و فروشندگان باطری

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان باطری
  



 (طال، جواهر و نقره)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    751    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طال، جواهر و نقره(

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

بت اسناد و امالک سازمان ث
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب صنف
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

صدور پروانه کسب صنف 
ان و فروشندگان طال سازندگ

 جواهر و نقره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 نقرهجواهر و 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 و نقره جواهر

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
 ویژه اتباع خارجی



 (طال، جواهر و نقره)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    754    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان طال

 جواهر و نقره

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

پروانه کسب صنف صدور 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 (طال، جواهر و نقره)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    755    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
طال  سازندگان و فروشندگان

 جواهر و نقره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
در محضری شرکا 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
سازندگان و اتحادیه صنف 

فروشندگان طال، جواهر و 
 نقره

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
 ویژه اتباع خارجی

پروانه کسب صنف صدور 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
 نه کسبمتقاضیان پروا

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

سازندگان و فروشندگان طال 
 جواهر و نقره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

طال، جواهر و  فروشندگان
 نقره

  



 (طال، جواهر و نقره)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    756    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان طال 

 جواهر و نقره

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان طال، جواهر و 

 نقره
  



 ندگان ظروف آلومینیوم()اتحادیه صنف سازندگان و فروش اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    757    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (نیومیسازندگان و فروشندگان ظروف آلوم اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

ا یاستعالم پرداخت 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 اتیقطعی  مالی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

سازندگان و اتحادیه صنف 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
سازندگان و اتحادیه صنف 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

 ویژه اتباع خارجی
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    758    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم
 وزارت کشور 

احوال سازمان ثبت 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
صنف سازندگان و اتحادیه 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم

برای آن دسته از 
صنفی که نیاز  هایواحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها
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    759    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

دور پروانه کسب صنف سازندگان 
 و فروشندگان ظروف آلومینیم

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان ظروف 

 آلومینیوم

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

سازندگان و فروشندگان ظروف 
 آلومینیم

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

یل گواهی تشک
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان ظروف 

 آلومینیم

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان ظروف 
 آلومینیوم
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    762    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

 عینکفروشندگان 

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
   فروشندگان عینک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان عینک

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صنف  صدور پروانه کسب
 سازندگان و فروشندگان عینک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

رفاه  وزارت تعاون، کار و
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان عینک

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
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    761    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

صدور پروانه کسب صنف 
 عینکسازندگان و فروشندگان 

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان عینک

  

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

احراز مالکیت نیاز به 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

بر پذیرش مبنی 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
 فروشندگان عینک

 ویژه اتباع خارجی
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    761    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف  صدور
 سازندگان و فروشندگان عینک

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف ایراناتاق اصناف 
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 زندگان و فروشندگان عینکسا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

 فروشندگان عینک
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک

صدور پروانه کسب صنف 
 سازندگان و فروشندگان عینک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

   فروشندگان عینک



 (مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    761    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت 
 ریرچوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت 
 ریرچوبی

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 
ریر مصنوعات فلزی و کابینت 

 چوبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 
ریر مصنوعات فلزی و کابینت 

 چوبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان سازندگان و 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 و کابینت ریر چوبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب برای صدور 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 کابینت ریر چوبیو 

 ویژه اتباع خارجی



 (مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    764    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 چوبیو کابینت ریر 
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
فروشندگان مصنوعات فلزی 

 و کابینت ریر چوبی
  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.



 (مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    765    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

کابینت ریر  مصنوعات فلزی و
 چوبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

 رضایت نامه -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سازندگان و 
مصنوعات فلزی  فروشندگان

 و کابینت ریر چوبی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 ریر چوبیو کابینت 

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت نیز 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت 
 ریرچوبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

 سازمان امور مالیاتی
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  



 (مصنوعات فلزی و کابینت غیر چوبی)اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    766    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
سازندگان و فروشندگان 

مصنوعات فلزی و کابینت ریر 
 چوبی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان مصنوعات فلزی 
 و کابینت ریر چوبی

  



 )اتحادیه صنف سراجان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    767    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سراجان اتحادیه صنف) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

ان دستگاه اصلی عنو
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 تجاری و مؤسسات ریر

 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
پرداخت یا ترتیب 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

پروانه کسب صنف صدور 
 سراجان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 رسمی کشور روزنامه
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف سراجان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    768    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

ان دستگاه اصلی عنو
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صنف صدور پروانه کسب 
 سراجان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 سند مالکیت اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

امالک  سازمان ثبت اسناد و
 کشور

 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف سراجان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    769    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

ان دستگاه اصلی عنو
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف صدور 
 سراجان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف سراجان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

 اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف سراجان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 سراجان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

   اتحادیه صنف سراجان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی



 روشان()اتحادیه صنف سمساران و امانت ف اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    772    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف سمساران و امانت فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان

نامه نماینده  معرفی
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ادیه صنف سمساران و اتح

 امانت فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

   وامانت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

قضائیه جمهوری اسالمی قوه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سمساران 
 وامانت فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران و 

 امانت فروشان
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف سمساران و امانت فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    771    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف سمساران 

   وامانت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سمساران 
   وامانت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سمساران  

 وامانت فروشان
 سند مالکیت

 صدور پروانه کسب صنف
 سمساران وامانت فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشان سمساران وامانت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
ر پروانه کسب به نام صدو

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف سمساران و امانت فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    771    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف سمساران 
 وامانت فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف سمساران 

 وامانت فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی  سازمان
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

   وامانت فروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 سمساران وامانت فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف سمساران 

   وامانت فروشان



 )اتحادیه صنف شیشه و آئینه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    771    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف شیشه و آئینه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
پروانه کسب ویژه  صدور

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف شیشه و 

   آئینه

صدور پروانه کسب صنف 
 آئینهشیشه و 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف شیشه و 
   آئینه

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف شیشه و 
 آئینه

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه
 اتباع خارجیویژه 

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف شیشه و آئینه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    774    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف شیشه و 

   آئینه

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف شیشه و 
 آئینه

  

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه
 سند مالکیت

پروانه کسب صنف صدور 
 شیشه و آئینه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف شیشه و 
 آئینه

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف شیشه و 
 آئینه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

ام یکی از کسب به ن
 آنها



 )اتحادیه صنف شیشه و آئینه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    775    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

تایعه عنوان دستگاه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف شیشه و 
 آئینه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف شیشه و 

 آئینه

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف شیشه و اتحادیه 

   آئینه

صدور پروانه کسب صنف 
 شیشه و آئینه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف شیشه و 

   آئینه



 )اتحادیه صنف صباغان و گلزن( اف ایراناتاق اصن جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    776    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف صباغان و گلزن(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف صدور 
 صباران و گلزن

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

پروانه کسب صنف صدور 
 صباران و گلزن

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
 ویژه اتباع خارجی

صنف صدور پروانه کسب 
 صباران و گلزن

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  



 )اتحادیه صنف صباغان و گلزن( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    777    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

 وزارت کشور 
احوال سازمان ثبت 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

   گلزن

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
 سند مالکیت

کسب صنف صدور پروانه 
 صباران و گلزن

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 از آنها یکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف صباران و 

   گلزن



 )اتحادیه صنف صباغان و گلزن( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    778    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف صباران و 
 گلزن

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

   گلزن

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

   گلزن

صدور پروانه کسب صنف 
 صباران و گلزن

اسالمی قوه قضائیه جمهوری 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف صباران و 

 گلزن
  



 )اتحادیه صنف صحاف( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    779    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف صحاف) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

ادی و وزارت امور اقتص
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف صحاف ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
کسب ویژه صدور پروانه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

اتباع  پروانه کار
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 )اتحادیه صنف صحاف( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    782    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   مشاورین امالکاتحادیه 

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

و امالک سازمان ثبت اسناد 
 سند مالکیت اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

احراز مالکیت نیاز به 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن



 )اتحادیه صنف صحاف( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    781    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف صدور 
 صحاف

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

 اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف صحاف ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 صحاف

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

   اتحادیه صنف صحاف اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 دیه صنف طباخان )کله پاچه، سیرابی طبخ شده و خام(()اتحا اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    781    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (له، پاچه، سیرابی طبخ شده و خام(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف طباخان )ک

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها تاداره کل ثبت شرک
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه، سیرابی طبآ شده و 

 خام(

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 خام(شده و 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  

پاچه، سیرابی طبآ شده و 
 خام (

  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 خام(شده و 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

قضائیه جمهوری اسالمی قوه 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
)کله، پاچه،سیرابی طبآ طباخان 

 شده و خام(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه، سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
آ طبطباخان )کله، پاچه،سیرابی 

 شده و خام(

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه، سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف طباخان )کله پاچه، سیرابی طبخ شده و خام(( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    781    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

الک سازمان ثبت اسناد و ام
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه، سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه، سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه، سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف طباخان )کله، 
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
پاچه،سیرابی طبآ طباخان)کله، 

 شده و خام(

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

پروانه کسب صنف صدور 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
قی ناشی مسئولیت حقو

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف طباخان )کله پاچه، سیرابی طبخ شده و خام(( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    784    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  

سیرابی طبآ شده و  پاچه، 
 خام (

  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (

گواهی مراکز مورد  -5
یز نظارت نتایید کمیسیون 

 -9مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

های موقت از گذراندن دوره
 اموزشی معاف می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان )کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله،  
پاچه،  سیرابی طبآ شده و 

 خام (
  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
طباخان )کله،  اتحادیه صنف 

پاچه،  سیرابی طبآ شده و 
 خام (

  

صدور پروانه کسب صنف 
طباخان)کله، پاچه،سیرابی طبآ 

 شده و خام(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف طباخان )کله، 

چه، سیرابی طبآ شده و پا
 خام (

  



 (پاک کننده عطار وسقط فروش وعمده فروش مواد شوینده و)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              سومفصل 

 

 

    785    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف عطار وسقط فروش وعمده فروش مواد شوینده وپاک کننده(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 پاک کننده شوینده و

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 کنندهمواد شوینده و پاک 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 واد شوینده و پاک کنندهم

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 شوینده و پاک کنندهمواد 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف عطار 
سقط فروش و عمده فروش  و

 مواد شوینده و پاک کننده

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 وپاک کنندهشوینده 
 ویژه اتباع خارجی



 (پاک کننده عطار وسقط فروش وعمده فروش مواد شوینده و)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    786    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
 اتباع خارجیویژه 

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

کسب صنف عطار صدور پروانه 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 و پاک کنندهمواد شوینده 
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 (پاک کننده عطار وسقط فروش وعمده فروش مواد شوینده و)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              سومفصل 

 

 

    787    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف عطار وسقط 
عمده فروش مواد  فروش و

 شوینده وپاک کننده

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی کتمشار
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
عطار وسقط اتحادیه صنف 

فروش وعمده فروش مواد 
 شوینده وپاک کننده

  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف عطار و

سقط فروش وعمده فروش 
 وپاک کنندهمواد شوینده 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 اتحادیه صنف عطار و

سقط فروش وعمده فروش 
 مواد شوینده وپاک کننده

  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده

 گواهی مراکز مورد -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (پاک کننده عطار وسقط فروش وعمده فروش مواد شوینده و)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    788    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 لیاتیپرونده ما

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  

صدور پروانه کسب صنف عطار 
و سقط فروش و عمده فروش 

 مواد شوینده و پاک کننده

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 کیفریپیشینه 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عطار وسقط 
فروش وعمده فروش مواد 

 شوینده وپاک کننده
  



 ه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس()اتحادی اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    789    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها ثبت شرکتاداره کل 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

الیاتی سازمان امور م
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف 

 عکاسان و فیلمبرداران مجالس
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 اع خارجیویژه اتب

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   امالک اتحادیه مشاورین
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس



 )اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    792    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

  

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

اسالمی شهر و شوراهای 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
ام ه نصدور پروانه کسب ب

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
  



 )اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    791    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فیلمبرداران مجالسعکاسان و 

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف عکاسان و 
 فیلمبرداران مجالس

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

اقتصادی و  وزارت امور
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف عکاسان و 

 فیلمبرداران مجالس
  

صدور پروانه کسب صنف 
 عکاسان و فیلمبرداران مجالس

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف عکاسان و 

   فیلمبرداران مجالس



 )اتحادیه صنف غالت و حبوبات( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    791    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف غالت و حبوبات(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

   حبوبات

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت و 
   حبوبات

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف غالت و حبوبات( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   سومفصل 

 

 

    791    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

ثبت اسناد و امالک  سازمان
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف رالت و 

   حبوبات

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
  

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

  

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف غالت و حبوبات( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    794    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس اصلی 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
  

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف رالت و 
 حبوبات

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

معاینه کارت 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

   حبوبات

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات

گواهی مراکز مورد  -5
ت نظارتایید کمیسیون 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
و  اتحادیه صنف رالت

   حبوبات

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

 حبوبات
  

صدور پروانه کسب صنف رالت 
 و حبوبات

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

انتظامی نیروی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف رالت و 

   حبوبات



 )اتحادیه صنف فخاران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    795    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فخاران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

روزنامه آگهی 
 رسمی

 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
وزارت تعاون، کار و رفاه 

   اجتماعی
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
امالک سازمان ثبت اسناد و 

 کشور
   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک صدور پروانه کسب صنف فخاران



 )اتحادیه صنف فخاران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    796    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور  صدور پروانه کسب صنف فخاران
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 کسب صنف فخاران صدور پروانه
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش مسئولیت 
 -9حقوقی ناشی از اسناد.

رضایت نامه محضری شرکا 
های مدنی در مشارکت

برای صدور پروانه کسب به 
 نام یکی از آنها

 فخاران صدور پروانه کسب صنف
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه صدور پروانه کسب صنف فخاران
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف فخاران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    797    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران صدور پروانه کسب صنف فخاران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

گذراندن موقت از 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف فخاران
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف فخاران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف فروشندگان بلور، چینی و لوستر( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    798    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اتحادیه صنف فروشندگان بلور، چینی و لوستر) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کسب صنف دور پروانه 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
ویژه پروانه کسب 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

ه کسب صنف صدور پروان
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   بلور،چینی و لوستر

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

قوه قضائیه جمهوری 
 ایران اسالمی

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

جمهوری نیروی انتظامی 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان بلور، چینی و لوستر( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    799    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان بلور، چینی و 

 لوستر

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

 وزارت کشور 
احوال سازمان ثبت 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
محل در  طبق عرف

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور،چینی و لوستر

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
حقوقی ناشی  مسئولیت
رضایت نامه  -9از اسناد.

محضری شرکا در 
های مدنی مشارکت

برای صدور پروانه 
کسب به نام یکی از 

 آنها



 )اتحادیه صنف فروشندگان بلور، چینی و لوستر( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    822    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 بلور، چینی و لوستر

 ویژه اتباع خارجی

کسب صنف  صدور پروانه
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   بلور،چینی و لوستر

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان بلور،چینی و لوستر

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 بلور،چینی و لوستر
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    821    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره 

صدور  )مدیرعامل( برای
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
  

پروانه کسب صنف صدور 
 فروشندگان پیچ و مهره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایران اسالمی

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
روزنامه آگهی 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره 

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 ناجاگذرنامه 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مهره پیچ و

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    821    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   امالکاتحادیه مشاورین 
اتحادیه صنف فروشندگان 

   پیچ و مهره

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف فروشندگان پیچ و مهره( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    821    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مهرهفروشندگان پیچ و 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   پیچ و مهره

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 پیچ و مهره

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 پیچ و مهره

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   پیچ و مهره

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان پیچ و مهره

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   پیچ و مهره



 (فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    824    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی(

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 

ه همراوتصویری و گوشی تلفن 
 و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

برای مدیره)مدیرعامل( 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 یراناتاق اصناف ا ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی



 (فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    825    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 لوازم جانبیهمراه و 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تلفن تصویری و گوشی 
 همراه و لوازم جانبی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف فروشندگان 
صوتی و دستگاههای 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

گوشی تلفن تصویری و 
 همراه و لوازم جانبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تلفن تصویری و گوشی 
 همراه و لوازم جانبی

  



 (فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    826    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 و لوازم جانبی همراه

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 لوازم جانبیهمراه و 

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

ی تلفن تصویری و گوش
 همراه و لوازم جانبی

  



 (فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                فصل سوم

 

 

    827    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 و لوازم جانبی همراه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
و تصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان دستگاههای صوتی 
وتصویری و گوشی تلفن همراه 

 و لوازم جانبی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
دستگاههای صوتی و 

تصویری و گوشی تلفن 
 همراه و لوازم جانبی

  



 )اتحادیه صنف فروشندگان دل و جگر و قلوه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    828    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان دل و جگر و قلوه(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
 ترتیب پرداخت
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
 برای متقاضیان آقا و

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب برای صدور پروانه 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 دل و جگر قلوه فروشندگان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان دل و جگر و قلوه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    829    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه

صنف صدور پروانه کسب 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 انتظامی عمومی نیروی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 دل و جگر و قلوه

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان دل و جگر و قلوه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    812    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 جگر قلوهفروشندگان دل و 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 دل و جگر و قلوه
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

درمان و وزارت بهداشت، 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان دل و جگر قلوه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

سوء گواهی عدم 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   دل و جگر و قلوه



 )اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
فروشندگان اتحادیه صنف 

 فرش ماشینی و موکت

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 ی شدهقطع

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   فرش ماشینی و موکت

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 فرش ماشینی و موکت

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش ماشینی و موکت

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
انه کسب ویژه پرو

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه کسب صنف
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش ماشینی و موکت

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   فرش ماشینی و موکت

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
 ماشینی و موکتفرش 

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش ماشینی و موکت

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
صنف فروشندگان اتحادیه 

 فرش ماشینی و موکت

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صنف فروشندگان اتحادیه 
 فرش ماشینی و موکت

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

انتظامی جمهوری نیروی 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
 فرش ماشینی و موکت

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

فروشندگان فرش ماشینی و 
 موکت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 فرش ماشینی و موکت
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    814    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان فرش ماشینی و 

 موکت

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف فروشندگان اتحادیه 

   فرش ماشینی و موکت



 )اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    815    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاریو 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی  سازمان امور
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   کارذ و مقوا

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    816    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   کارذ و مقوا

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   کارذ و مقوا

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

برای آن دسته از 
صنفی که نیاز های واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا

تعهدنامه محضری از -5
عادی دارندگان اسناد 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اماکنتاییدیه 
اتحادیه صنف فروشندگان 

   کارذ و مقوا



 )اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                    فصل سوم

 

 

    817    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 کارذ و مقوا

 ویژه اتباع خارجی

پروانه کسب صنف صدور 
 فروشندگان کارذ و مقوا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
موزشی معاف های ادوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 کارذ و مقوا
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان کارذ و مقوا

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   کارذ و مقوا



 (ساختمانی و لوازم یدکی صنعتی،ماشین آالت کشاورزی، )اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    818    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان ماشین آالت کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی، صنعتی، ساختمانی 
 و لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

پروانه کسب صنف صدور 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 ییدک

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

 لوازمصنعتی،ساختمانی و 
 یدکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
کشاورزی، ماشین آالت 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی وانه اقامتپر
اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

 ویژه اتباع خارجی



 (ساختمانی و لوازم یدکی ماشین آالت کشاورزی، صنعتی،)اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    819    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
اتباع پروانه کار 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

دیه صنف فروشندگان اتحا
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
آالت کشاورزی، ماشین 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 



 (ساختمانی و لوازم یدکی صنعتی،ماشین آالت کشاورزی، )اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    812    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

طبق عرف محل در 
 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

ور پروانه کسب صنف صد
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

 لوازمصنعتی،ساختمانی و 
 یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی،ساختمانی و لوازم 
 یدکی

گواهی مراکز مورد  -5
کمیسیون نظارت تایید 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (ساختمانی و لوازم یدکی ماشین آالت کشاورزی، صنعتی،)اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 اتیپرونده مالی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان ماشین آالت 

کشاورزی،صنعتی،ساختمانی و 
 لوازم یدکی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

عدم سوء  گواهی
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
ماشین آالت کشاورزی، 

صنعتی، ساختمانی و لوازم 
 یدکی

  



 )اتحادیه صنف فروشندگان محصوالت گوشتی( اتاق اصناف ایران وزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مج                         فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (ت گوشتیاتحادیه صنف فروشندگان محصوال) اتاق اصناف ایران

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   محصوالت گوشتی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   محصوالت گوشتی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان محصوالت گوشتی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید    اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

   محصوالت گوشتی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   محصوالت گوشتی

پروانه کسب صنف صدور 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها
صدور پروانه کسب صنف 

 وشندگان محصوالت گوشتیفر
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   محصوالت گوشتی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 محصوالت گوشتی

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان محصوالت گوشتی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    814    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ندگان اتحادیه صنف فروش

   محصوالت گوشتی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان محصوالت گوشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 محصوالت گوشتی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 گوشتیفروشندگان محصوالت 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   محصوالت گوشتی



 )اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    815    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 صناف ایراناتاق ا ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   مصالح ساختمانی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
ه ویژ صدور پروانه کسب

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 مصالح ساختمانیفروشندگان 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    816    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
  

صنف صدور پروانه کسب 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 مصالح ساختمانی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 نیروی انتظامیعمومی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

   مصالح ساختمانی



 )اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    817    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 ساختمانیمصالح 

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
پروانه کسب  متقاضیان

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصالح ساختمانی

 قوه قضائیه جمهوری
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 مصالح ساختمانی
  



 اتحادیه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز، گاز سوز و الکترونیک() اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    818    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یک(ون،گازسوز و الکتراتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
مصنوعات نفت فروشندگان 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گازسوز 

 یکونو الکتر

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب  برای صدور
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

نوعات نفت سوز،گازسوز مص
 یکونو الکتر

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

سوز،گاز مصنوعات نفت 
 یکونسوز والکتر

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونوالکترسوز 

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونوالکترسوز 

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز، گاز سوز و الکترونیک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    819    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
  

صدور پروانه کسب صنف 
 فروشندگان مصنوعات نفت

 یکونسوز،گازسوز و الکتر
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
ام ه نصدور پروانه کسب ب

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز، گاز سوز و الکترونیک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    812    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت 

 یکونسوز،گازسوز و الکتر
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
مصنوعات نفت سوز، فروشندگان 

 یکونگازسوز و الکتر
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
مصنوعات نفت سوز،گاز 

 یکونسوز والکتر

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

از گذراندن  موقت
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت سوز، 

 یکونگازسوز و الکتر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

سوز،گاز مصنوعات نفت 
 یکونالکتر سوز و

  

صدور پروانه کسب صنف 
فروشندگان مصنوعات نفت سوز، 

 یکونگازسوز و الکتر

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

سوز،گاز مصنوعات نفت 
 یکونالکتر سوز و

  



 )اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 موتور سیکلت و دوچرخه(گان اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشند

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 سرویسعنوان 
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و  گانفروشند

 دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
ترتیب پرداخت یا 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

   موتور سیکلت و دوچرخه

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
   موتور سیکلت و دوچرخه

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

فروشندگان اتحادیه صنف 
 دوچرخهموتور سیکلت و 

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 سرویسعنوان 
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
  

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   امالک اتحادیه مشاورین

فروشندگان اتحادیه صنف 
   موتور سیکلت و دوچرخه

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

   موتور سیکلت و دوچرخه

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    811    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 سرویسعنوان 
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
رکا در محضری ش

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
  

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

فروشندگان اتحادیه صنف 
 موتور سیکلت و دوچرخه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

موتورسیکلت و فروشندگان 
 دوچرخه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

 موتور سیکلت و دوچرخه
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    814    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 سرویسعنوان 
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
موتورسیکلت و فروشندگان 

 دوچرخه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

   موتور سیکلت و دوچرخه



 ()اتحادیه صنف فناوران رایانه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    815    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ایانه(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فناوران ر

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

اسناد و امالک سازمان ثبت 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف فناوران رایانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف فناوران رایانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

بدهی  استعالم عدم 
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

   رایانه

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 رایانهفناوران اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب برای صدور 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

تعاون، کار و رفاه وزارت 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف  فناوران 

   رایانه

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
  



 )اتحادیه صنف فناوران رایانه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    816    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

  

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
  

پروانه کسب صنف فناوران  صدور
 رایانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

شوراهای اسالمی شهر و 
 ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

فناوران اتحادیه صنف  
 رایانه

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

نظارت براماکن  اداره
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف فناوران رایانه اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف  فناوران 
 رایانه

 اتباع خارجیویژه 



 )اتحادیه صنف فناوران رایانه( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    817    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف فناوران 

 رایانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

 رایانه
  

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

جمهوری اسالمی قوه قضائیه 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف  فناوران 

   رایانه

صدور پروانه کسب صنف فناوران 
 رایانه

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی فنیگواهی مهارت 
اتحادیه صنف  فناوران 

   رایانه



 )اتحادیه صنف قالیشویان( اتاق اصناف ایران ره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صاد                              فصل سوم

 

 

    818    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف قالیشویان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف قالیشویان اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف 

 قالیشویان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف قالیشویان ایران اتاق اصناف ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 )اتحادیه صنف قالیشویان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    819    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 سند مالکیت اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتحادیه صنف قالیشویان ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اناسالمی ایر

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 خارجیویژه اتباع  اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف قالیشویان( اتاق اصناف ایران ره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صاد                              فصل سوم

 

 

    842    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرندهسرویس 

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

 اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

اتی سازمان امور مالی
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 قالیشویان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف قالیشویان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید( اتاق اصناف ایران ورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های م                                   فصل سوم

 

 

    841    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید(

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید
  

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 الیاتیقطعی  م

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

کسب برای صدور پروانه 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

کار و رفاه وزارت تعاون، 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید
  



 )اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    841    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
   قفل و کلید

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

 سند مالکیت

 صدور پروانه کسب صنف قفل و
 کلید

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 آنهایکی از 

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید



 )اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    841    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

مجوز نيازمند یه ای  عنوان 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف تعمیرکاران 
 قفل و کلید

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

 قفل و کلید

مراکز مورد گواهی  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

صدور پروانه کسب صنف قفل و 
 کلید

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید

قفل و صدور پروانه کسب صنف 
 کلید

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف تعمیرکاران 

   قفل و کلید



 )اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    844    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های سنتی(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 یو مؤسسات ریر تجار

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران و سفره خانه
 سنتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی قطعی 

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

الم وضعیت استع
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    845    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
صنف قهوه خانه  اتحادیه

های داران وسفره خانه
 سنتی

  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی
  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های داران و سفره خانهخانه 

 سنتی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران و سفره خانه

 سنتی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
قهوه خانه اتحادیه صنف 

های داران وسفره خانه
 سنتی

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    846    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف قهوه خانه 
های داران وسفره خانه

 سنتی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های و سفره خانه خانه داران

 سنتی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی
   امور خارجهوزارت 

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

معاینه  کارت
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

قهوه خانه اتحادیه صنف 
های داران وسفره خانه

 سنتی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 )اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    847    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی  سازمان
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های داران وسفره خانه
 سنتی

  

صدور پروانه کسب صنف قهوه 
های خانه داران و سفره خانه

 سنتی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف قهوه خانه 

های سفره خانه داران و
 سنتی

  



 ز و کاشی فروش()اتحادیه صنف کاشی سا اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    848    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 ریر تجاری و مؤسسات

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

 سازمان امور مالیاتی
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

   کاشی فروش

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
رای متقاضیان آقا و ب

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
 کاشی فروش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب  برای صدور
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 و کاشی فروشساز 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
 کاشی فروش

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  



 )اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               سومفصل 

 

 

    849    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
   کاشی فروش

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

کاشی ساز و اتحادیه صنف 
 کاشی فروش

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
روستاها را عرف محل در 
 دارند.

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
 کاشی فروش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9اسناد.از 
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

   کاشی فروش



 )اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    852    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کاشی ساز و 
 کاشی فروش

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اصناف ایراناتاق 
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
موزشی معاف آهای دوره

 می باشند.

 کاشیصدور پروانه کسب صنف 
 ساز و کاشی فروش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  

صدور پروانه کسب صنف کاشی 
 ساز و کاشی فروش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کاشی ساز و 

 کاشی فروش
  



 (کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    851    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس  اصلی

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

تی بدهی مالیا
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کامیونهای 

مپرسی و ماشینهای ک
 راهسازی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
صنف کامیونهای  اتحادیه

کمپرسی و ماشینهای 
 راهسازی

 ویژه اتباع خارجی



 (کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    851    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس  اصلی

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
 اتباع خارجیویژه 

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کامیونهای 

ماشینهای کمپرسی و 
 راهسازی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

مالکیت  نیاز به احراز
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 (کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    851    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس  اصلی

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی دارندگان 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 روی انتظامیعمومی نی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
کامیونهای اتحادیه صنف 

کمپرسی و ماشینهای 
 راهسازی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  



 (کامیونهای کمپرسی و ماشینهای راهسازی)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    854    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
سرویس  اصلی

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
کامیونهای کمپرسی و 

 ماشینهای راهسازی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 یراناتاق اصناف ا ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کامیونهای 
کمپرسی و ماشینهای 

 راهسازی
  



 )اتحادیه صنف کبابی و حلیم و آشپز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    855    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کبابی و حلیم و آشپز(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها شرکتاداره کل ثبت 
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی  سازمان
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 آشپز و حلیم و

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

   و آشپز

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 آشپز و حلیم و

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 شپزو آ
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره
صدور )مدیرعامل( برای 

پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 حلیم وآشپزو 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف کبابی و حلیم و آشپز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    856    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
   و آشپز

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

یم و حل اتحادیه صنف کبابی
 و آشپز

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 ابی و حلیم و آشپز()اتحادیه صنف کب اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    857    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

   آشپزو 

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کبابی و حلیم 
 و آشپز

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

بهداشتی و مراکز 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 آشپزو 

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران الکترونیکیریر
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  

صدور پروانه کسب صنف کبابی 
 و حلیم وآشپز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

   و آشپز

پروانه کسب صنف کبابی صدور 
 و حلیم وآشپز

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کبابی و حلیم 

 و آشپز
  



 )اتحادیه صنف کفاشان دست دوز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    858    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف کفاشان دست دوز(

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هداره کل ثبت شرکتا
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

   دست دوز

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفاشان 
   دست دوز

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
متقاضیان آقا و برای 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
ویژه پروانه کسب 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

رفاه  وزارت تعاون، کار و
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف کفاشان دست دوز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    859    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
کفاشان  اتحادیه صنف

   دست دوز

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف کفاشان 

   دست دوز

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

  

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف کفاشان دست دوز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    862    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کسب صنف  صدور پروانه
 کفاشان دست دوز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف کفاشان 

   دست دوز

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف کفاشان 
 دست دوز

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

   دست دوز

صدور پروانه کسب صنف 
 کفاشان دست دوز

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف کفاشان 

 دست دوز
  



 )اتحادیه صنف لوازم خرازی فروشان وابسته( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    861    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف لوازم خرازی فروشان و وابسته(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
م خرازی اتحادیه صنف لواز

 فروشان و وابسته
  

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

   فروشان و وابسته

لوازم صدور پروانه کسب صنف 
 خرازی فروشان و وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 و وابسته خرازی فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

 وزارت تعاون، کار و رفاه
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

   فروشان و وابسته



 )اتحادیه صنف لوازم خرازی فروشان وابسته( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    861    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

   فروشان و وابسته

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 و وابسته خرازی فروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم خرازی 
   فروشان و وابسته

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

برای آن دسته از 
صنفی که نیاز های واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 نیروی انتظامیعمومی 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

   فروشان و وابسته



 )اتحادیه صنف لوازم خرازی فروشان وابسته( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    861    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم خرازی 
 فروشان و وابسته

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9است.نیز مورد قبول 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
خرازی اتحادیه صنف لوازم 

   فروشان و وابسته

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 خرازی فروشان و وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم خرازی 

 فروشان و وابسته
  



 (یدکی اتومبیل و ماشین آالت)اتحادیه صنف لوازم  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    864    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتومبیل و ماشین آالت( اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف لوازم یدکی

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 اتومبیل و ماشین آالتیدکی 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 حقوقیاشخاص 

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

   اتومبیل و ماشین آالت

سب صنف لوازم صدور پروانه ک
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
   اتومبیل و ماشین آالت

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

جمهوری  قوه قضائیه
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 ماشین آالتیدکی اتومبیل و 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

 ویژه اتباع خارجی



 (یدکی اتومبیل و ماشین آالت)اتحادیه صنف لوازم  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    865    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت
  

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

   اتومبیل و ماشین آالت

لوازم صدور پروانه کسب صنف 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

  

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید    کشور

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

لوازم یدکی اتحادیه صنف 
 اتومبیل و ماشین آالت

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 (یدکی اتومبیل و ماشین آالت)اتحادیه صنف لوازم  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    866    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

انتظامی جمهوری  نیروی
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

   اتومبیل و ماشین آالت

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 خارجیاتباع 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف لوازم یدکی 
 اتومبیل و ماشین آالت

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

 اتومبیل و ماشین آالت

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

واهی تشکیل گ
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

   اتومبیل و ماشین آالت

صدور پروانه کسب صنف لوازم 
 یدکی اتومبیل و ماشین آالت

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف لوازم یدکی 

   اتومبیل و ماشین آالت



 )اتحادیه صنف ماشین ساز و فلزتراش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    867    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف ماشین ساز و فلزتراش(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

   فلزتراش

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
 فلزتراش

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 

پروانه کسب  برای صدور
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 و فلز تراشساز 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف ماشین ساز و فلزتراش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    868    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

   فلزتراش

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
   فلزتراش

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
ماشین ساز و اتحادیه صنف 

 فلزتراش
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
 فلزتراش

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
روستاها را عرف محل در 
 دارند.

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
 فلزتراش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف ماشین ساز و فلزتراش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    869    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
ماشین ساز و اتحادیه صنف 

   فلزتراش

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ماشین ساز و 
 فلزتراش

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصنافمرکز  اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 تراشساز و فلز 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

 فلزتراش
  

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

صالحیت گواهی 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

   فلزتراش

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ماشین ساز و  اتحادیه صنف

 فلزتراش
  

صدور پروانه کسب صنف ماشین 
 ساز و فلز تراش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف ماشین ساز و 

   فلزتراش



 )اتحادیه صنف مشاورین امالک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    872    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف مشاورین امالک(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی شرکتاساسنامه 
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
پرداخت یا ترتیب 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

   امالک

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

مشاورین اتحادیه صنف 
   امالک

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 امالکمشاورین 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

ی جمهوری نیروی انتظام
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف مشاورین امالک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    871    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف مشاورین 

   امالک

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   مشاورین امالکاتحادیه 
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

  

صنف  صدور پروانه کسب
 مشاورین امالک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

صنف مشاورین اتحادیه 
 امالک

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

محضری از  تعهدنامه-5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف مشاورین امالک( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    871    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 دهندهاستعالم 

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 انتظامی عمومی نیروی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف مشاورین 

   امالک

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مشاورین 
 امالک

 ویژه اتباع خارجی

صنف صدور پروانه کسب 
 مشاورین امالک

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

پروانه کسب صنف صدور 
 مشاورین امالک

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

 امالک
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مشاورین امالک

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مشاورین 

   امالک



 (مصنوعات آلومینیومی ساختمان)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    871    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف مصنوعات آلومینیومی ساختمان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی شرکت اساسنامه
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

   آلومینیومی ساختمان

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
نوعات اتحادیه صنف مص

 آلومینیومی ساختمان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف مصنوعات 

 ساختمانآلومینیومی 
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

 ویژه اتباع خارجی



 (آلومینیومی ساختمان مصنوعات)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    874    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 ساختمان مصنوعات آلومینیومی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف مصنوعات 

   آلومینیومی ساختمان

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

  

صدور پروانه کسب صنف 
 آلومینیومی ساختمانمصنوعات 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف مصنوعات 
 آلومینیومی ساختمان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 (مصنوعات آلومینیومی ساختمان)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    875    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

دستگاه واس  عنوان 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 نیومی ساختمانمصنوعات آلومی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف مصنوعات 

   آلومینیومی ساختمان

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

   وزارت امور خارجه
 تاییدیه گذرنامه
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

   آلومینیومی ساختمان

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان

گواهی مراکز مورد  -5
 نظارتتایید کمیسیون 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

 مصنوعات آلومینیومی ساختمان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

   آلومینیومی ساختمان

صنف صدور پروانه کسب 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف مصنوعات 

 آلومینیومی ساختمان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مصنوعات آلومینیومی ساختمان

کار و رفاه وزارت تعاون، 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف مصنوعات 

   آلومینیومی ساختمان



 (مکانیسینهای اتومبیل)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    876    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف مکانیسینهای اتومبیل(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف 

 اتومبیلمکانیسینهای 

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اف ایراناتاق اصن ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

   مکانیسینهای اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
   مکانیسینهای اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

 مکانیسینهای اتومبیل
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

جمهوری قوه قضائیه 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

وری نیروی انتظامی جمه
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف 

 مکانیسینهای اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف 

   مکانیسینهای اتومبیل



 (مکانیسینهای اتومبیل)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    877    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف 

   مکانیسینهای اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
   مکانیسینهای اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

شهر و شوراهای اسالمی 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف 

 مکانیسینهای اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

پروانه کسب صنف صدور 
 مکانیسینهای اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف 

   مکانیسینهای اتومبیل



 (مکانیسینهای اتومبیل)اتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    878    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

   وزارت امور خارجه
گذرنامه تاییدیه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف 

 مکانیسینهای اتومبیل

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

   مکانیسینهای اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

 اتومبیلمکانیسینهای 
  

صدور پروانه کسب صنف 
 مکانیسینهای اتومبیل

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

گواهی مهارت 
 فنی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف 

   مکانیسینهای اتومبیل



 )اتحادیه صنف مهمانپذیران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    879    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف مهمانپذیران(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 اشخاص حقوقیویژه 

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف 

 مهمانپذیران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

پروانه کسب صنف صدور 
 مهمانپذیران

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک



 )اتحادیه صنف مهمانپذیران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    882    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 سند مالکیت اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

ک سازمان ثبت اسناد و امال
 کشور

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

پروانه کسب صنف صدور 
 مهمانپذیران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف مهمانپذیران( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                    فصل سوم

 

 

    881    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

پروانه کسب صنف صدور 
 مهمانپذیران

 اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

   اتحادیه صنف مهمانپذیران اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صدور پروانه کسب صنف 
 مهمانپذیران

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   مهمانپذیراناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل )کاالی برون شهری(( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    881    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ری((اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل )کاالی برون شه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
)کاالی  موسسات حمل و نقل

 شهری(برون 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

پروانه کسب صنف صدور 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

قضائیه جمهوری قوه 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
نقل)کاالی موسسات حمل و 

 برون شهری(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل )کاالی برون شهری(( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    881    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

تعاون، کار و رفاه وزارت 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اجاره نامهتایید  دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

اتحادیه صنف موسسات 
برون حمل و نقل )کاالی 

 شهری(
  

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل )کاالی برون شهری(( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    884    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

کسب صنف  صدور پروانه
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل)کاالی 

 برون شهری(
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب صنف 

موسسات حمل و نقل )کاالی 
 شهری(برون 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  



 )اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل )کاالی برون شهری(( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    885    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
موسسات حمل و نقل )کاالی 

 برون شهری(

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

وی انتظامی نیر
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف موسسات 
حمل و نقل )کاالی برون 

 شهری(
  



 )اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان( اتاق اصناف ایران ه ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادر                         فصل سوم

 

 

    886    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

و امالک  سازمان ثبت اسناد
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

ر اقتصادی و وزارت امو
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
  

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف میوه وسبزی  اتحادیه

 فروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
 ویژه اتباع خارجی

پروانه کسب صنف میوه و صدور 
 سبزی فروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان



 )اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    887    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 فروشان سبزی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

  

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
میوه وسبزی  اتحادیه صنف

 فروشان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
 عرف محل در روستاها را

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف میوه وسبزی 
 فروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

بهداشتی و مراکز 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان



 )اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    888    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

 فروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ونیکیریرالکتر
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان

صدور پروانه کسب صنف میوه و 
 سبزی فروشان

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان

میوه و  صدور پروانه کسب صنف
 سبزی فروشان

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف میوه وسبزی 

   فروشان



 )اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    889    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
ناشران و اتحادیه صنف 

 کتابفروشان

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ناشران و 

   کتابفروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
   کتابفروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 کتابفروشانناشران و 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 کتابفروشانناشران و 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
 پروانه کار اتباع

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    892    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف ناشران و 

   کتابفروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
  

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

  

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

امالک  سازمان ثبت اسناد و
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 نهاآ

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان
  



 )اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    891    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
 نحوه ارائه
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف ناشران و 
 کتابفروشان

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف ناشران و 

 کتابفروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 مالیاتیپرونده 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف ناشران و 

   کتابفروشان

صدور پروانه کسب صنف 
 ناشران و کتابفروشان

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
و اتحادیه صنف ناشران 

   کتابفروشان



 )اتحادیه صنف نانوایان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    891    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نانوایان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 پروانه کسب صنف نانوایانصدور 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 نانوایاناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی



 )اتحادیه صنف نانوایان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    891    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک صنف نانوایان صدور پروانه کسب

 وزارت کشور  صدور پروانه کسب صنف نانوایان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 پروانه کسب صنف نانوایانصدور 
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سند مالکیت اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
شوراهای اسالمی شهر و 

 نانوایاناتحادیه صنف  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
اسناد عادی دارندگان 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران یرالکترونیکیر تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه صدور پروانه کسب صنف نانوایان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف نانوایان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    894    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 سرویستوضيحات 

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکی آموزش
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران صدور پروانه کسب صنف نانوایان

مورد گواهی مراکز  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
انتظامی نیروی 

 جمهوری اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه کسب صنف نانوایان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
   اتحادیه صنف نانوایان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی



 )اتحادیه صنف نانوایان سنگکی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    895    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نانوایان سنگکی(

 عنوان مجوز نيازمند یه ای 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها کتاداره کل ثبت شر
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

   سنگکی

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
 برای متقاضیان آقا و

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی
صدور پروانه کسب صنف نانوایان 

 سنگکی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف نانوایان 

   سنگکی

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف نانوایان 

   سنگکی



 )اتحادیه صنف نانوایان سنگکی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    896    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نيازمند یه ای 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نانوایان 
   سنگکی

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 گکیسن

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نانوایان 
 سنگکی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  



 )اتحادیه صنف نانوایان سنگکی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    897    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نيازمند یه ای 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صنف نانوایان صدور پروانه کسب 
 سنگکی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

ر پروانه کسب صنف نانوایان صدو
 سنگکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

و مراکز بهداشتی 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نانوایان 

 سنگکی
  

صدور پروانه کسب صنف نانوایان 
 سنگکی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
صنف نانوایان  اتحادیه

 سنگکی
  



 )اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریز و قند ریز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    898    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریز و قند ریز(

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

امالک  سازمان ثبت اسناد و
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 قند ریزو آبنبات ریز و 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
   آبنبات ریز و قند ریز

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

 وزارت امور اقتصادی و
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نبات و 
   آبنبات ریز و قند ریز

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اقامتپروانه 
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 

 ریز و قند ریز آبنبات
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریز و قند ریز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    899    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف نبات و 
   آبنبات ریز و قند ریز

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و قند ریز و آبنبات ریز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نبات و 
   آبنبات ریز و قند ریز

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 آبنبات ریز و قند ریزو 

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 آبنبات ریز و قند ریزو 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی تمشارک
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف نبات و آبنبات ریز و قند ریز( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    922    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نيازمند یه ای  عنوان مجوز 
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نبات و 

   ریزآبنبات ریز و قند 

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

درمان و وزارت بهداشت، 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
   آبنبات ریز و قند ریز

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

وزارت امور اقتصادی و 
 ارایید

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
 آبنبات ریز و قند ریز

  

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
   آبنبات ریز و قند ریز

صدور پروانه کسب صنف نبات 
 و آبنبات ریز و قند ریز

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نبات و 
   آبنبات ریز و قند ریز



 )اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    921    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل

نامه نماینده معرفی 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
نقاشان  اتحادیه صنف

 اتومبیل
  

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

   اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

کسب صنف نقاشان صدور پروانه 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  



 )اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    921    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نقاشان 
   اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی مدارک ثبتیتایید   
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل

برای آن دسته از 
نیاز های صنفی که واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل
  



 )اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    921    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

دستگاه عنوان 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نقاشان 
 اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی آموزش اصناف مرکز اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف نقاشان 

 اتومبیل

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

امور اقتصادی و وزارت 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

   اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 کیفریپیشینه 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نقاشان 

   اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف نقاشان 
 اتومبیل

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی مهارت فنی
اتحادیه صنف نقاشان 

   اتومبیل



 )اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    924    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتومبیل( نمایشگاهاتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
اخت ترتیب پرد

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

   اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
نمایشگاه اتحادیه صنف 

   اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب صنف 
 اتومبیلنمایشگاه 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

   اتومبیل



 )اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    925    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

کسب صنف صدور پروانه 
 نمایشگاه اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نمایشگاه 
   اتومبیل

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

صدور پروانه کسب صنف 
 اتومبیلنمایشگاه 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  



 )اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    926    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

واس  عنوان دستگاه 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف نمایشگاه 
 اتومبیل

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9مورد قبول است.نیز 
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  

صدور پروانه کسب صنف 
 نمایشگاه اتومبیل

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف نمایشگاه 

 اتومبیل
  



 )اتحادیه صنف هتل ها و هتل آپارتمانها( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    927    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ها و هتل آپارتمانها(اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف هتل

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 مالیاتیقطعی  

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
و هتل ها اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

معرفی نامه نماینده 
مدیره)مدیرعامل( هیئت 

برای صدور پروانه کسب 
 ویژه اشخاص حقوقی

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

 خارجیویژه اتباع 

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف هتل ها و هتل آپارتمانها( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    928    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

و امالک سازمان ثبت اسناد 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

  

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
هتل ها و اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ها و هتل اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

 سازمان ثبت اسناد و امالک
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

 سند مالکیت

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف هتل ها و هتل آپارتمانها( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    929    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

ها و هتل صنف هتلاتحادیه 
 آپارتمانها

 ویژه اتباع خارجی

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها

 هاپروانه کسب صنف هتلصدور 
 و هتل آپارتمانهای

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
 آپارتمانها

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 هتل آپارتمانهایو 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها

 هاصدور پروانه کسب صنف هتل
 و هتل آپارتمانهای

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
ها و هتل اتحادیه صنف هتل
   آپارتمانها



 های بزرگ چند منظوره()اتحادیه صنف فروشگاه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    912    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ( های بزرگ چند منظورهاتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشگاه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
های فروشگاهاتحادیه صنف 

  بزرگ چند منظوره

نماینده معرفی نامه 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های فروشگاهه صنف اتحادی

   بزرگ چند منظوره
  

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
 هایفروشگاهاتحادیه صنف  

  بزرگ چند منظوره
  

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های فروشگاهاتحادیه صنف 

   بزرگ چند منظوره
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های فروشگاهاتحادیه صنف 
   بزرگ چند منظوره

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 حقوقی ویژه اشخاص

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
های فروشگاهاتحادیه صنف 

   بزرگ چند منظوره
 ویژه اتباع خارجی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های فروشگاهاتحادیه صنف 

   بزرگ چند منظوره
 ویژه اتباع خارجی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

امالک  سازمان ثبت اسناد و
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
های فروشگاهاتحادیه صنف 

     بزرگ چند منظوره



 های بزرگ چند منظوره()اتحادیه صنف فروشگاه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
های فروشگاهاتحادیه صنف 

     بزرگ چند منظوره

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های فروشگاهاتحادیه صنف 
   بزرگ چند منظوره

  

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

های فروشگاهاتحادیه صنف 
   بزرگ چند منظوره

 سند مالکیت

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

های فروشگاهاتحادیه صنف 
   بزرگ چند منظوره

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های فروشگاهاتحادیه صنف 

   بزرگ چند منظوره

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
های فروشگاهاتحادیه صنف 

     بزرگ چند منظوره



 های بزرگ چند منظوره()اتحادیه صنف فروشگاه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

دستگاه تایعه عنوان 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های فروشگاهاتحادیه صنف 
   بزرگ چند منظوره

 ویژه اتباع خارجی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
های فروشگاهاتحادیه صنف 

   بزرگ چند منظوره

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های فروشگاهاتحادیه صنف 

     بزرگ چند منظوره

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ چند منظوره 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های فروشگاهاتحادیه صنف 

   بزرگ چند منظوره
  



 های بزرگ زنجیره ای()اتحادیه صنف فروشگاه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ی(های بزرگ زنجیره ااتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشگاه

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
های اتحادیه صنف فروشگاه
  بزرگ زنجیره ای

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

  

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

ی و وزارت امور اقتصاد
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
     بزرگ زنجیره ای

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

 ویژه اتباع خارجی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه

   ای بزرگ زنجیره
 ویژه اتباع خارجی



 های بزرگ زنجیره ای()اتحادیه صنف فروشگاه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    914    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
های اتحادیه صنف فروشگاه
     بزرگ زنجیره ای

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   مشاورین امالک اتحادیه
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

  

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های فروشگاهاتحادیه صنف 
   بزرگ زنجیره ای

  

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

 سند مالکیت

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

ثبت اسناد و امالک سازمان 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
کسب به نام  صدور پروانه

 یکی از آنها



 های بزرگ زنجیره ای()اتحادیه صنف فروشگاه اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    915    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
های تحادیه صنف فروشگاها

    بزرگ زنجیره ای

 هایفروشگاهصدور پروانه کسب 
 بزرگ زنجیره ای

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

 ویژه اتباع خارجی

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
     بزرگ زنجیره ای

 هایصدور پروانه کسب فروشگاه
 بزرگ زنجیره ای

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
های اتحادیه صنف فروشگاه
   بزرگ زنجیره ای

  



 )اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    916    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

آقا و برای متقاضیان 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی

معرفی نامه نماینده 
هیئت 

مدیره)مدیرعامل( برای 
صدور پروانه کسب ویژه 

 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    917    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی نامه تایید اجاره   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
و صنایع  اشیاء قدیمی

 دستی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

 سند مالکیت

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 دستیاشیائ قدیمی و صنایع 

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    918    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 صنایع دستی اشیائ قدیمی و

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

صنایع اشیاء قدیمی و 
 دستی

  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
اشیاء قدیمی و صنایع 

 دستی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 دستیاشیائ قدیمی و صنایع 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 باشند.می 



 )اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    919    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 اشیائ قدیمی و صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 قدیمی و صنایع دستیاشیائ 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اشیاء قدیمی و صنایع 
 دستی

  





 )اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرنده سرویس

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   لوازم کفش چرم و

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
   چرم و لوازم کفش

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
برای متقاضیان آقا و 

 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

قوه قضائیه جمهوری 
 ایراناسالمی 

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرنده سرویس

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   چرم و لوازم کفش

پروانه کسب فروشندگان صدور 
 چرم و لوازم کفش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
 سند مالکیت

کسب فروشندگان صدور پروانه 
 چرم و لوازم کفش

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.

فروشندگان صدور پروانه کسب 
 چرم و لوازم کفش

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها



 )اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 گيرنده سرویس

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

 چرم و لوازم کفش

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

رت امور اقتصادی و وزا
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   چرم و لوازم کفش

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چرم و لوازم کفش

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

   چرم و لوازم کفش



 )اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الیی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    914    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الئی(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاریو 

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

اقتصادی و وزارت امور 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم پرداخت 
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

مهاجرت و پلیس 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الیی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    915    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

  
پروانه کار اتباع 

 خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

تخته، فیبر و سه  چوب،
 الئی

  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اصناف ایراناتاق  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

شوراهای اسالمی شهر و 
 روستا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

دسته از  برای آن
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 )اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الیی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    916    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

نیروی انتظامی جمهوری 
 ایراناسالمی 

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه الیی( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    917    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
 چوب، تخته، فیبر و سه الیی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
چوب، تخته، فیبر و سه 

 الئی
  



 )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابسته( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    918    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابسته(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

مالیاتی سازمان امور 
 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

امور مالیاتی سازمان 
 کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 رسمی کشورروزنامه 
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

کار و رفاه وزارت تعاون، 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
 ویژه اتباع خارجی



 )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابسته( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    919    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه رسمیدفاتر اسناد 
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

صنف فروشندگان اتحادیه 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
 وزارت کشور 

سازمان ثبت احوال 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
 سند مالکیت

صدور پروانه کسب فروشندگان 
اتومبیل و صنوف لوازم مستعمل 

 وابسته

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

های برای آن دسته از واحد
صنفی که نیاز به احراز 

مالکیت طبق عرف محل 
 در روستاها را دارند.

کسب فروشندگان صدور پروانه 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
 ناشیمسئولیت حقوقی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها



 )اتحادیه صنف فروشندگان لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف وابسته( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    912    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ونیکیریرالکتر تاییدیه اماکن
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 
 اتباع خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

اتومبیل و  لوازم مستعمل
 صنوف وابسته

 ویژه اتباع خارجی

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران

اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته

 گواهی مراکز مورد -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.
صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران کترونیکیریرال
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  

صدور پروانه کسب فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و صنوف 

 وابسته

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم مستعمل اتومبیل و 

 صنوف وابسته
  



 (گرمابه داران، سونای خشک و بخار)اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف فروشندگان گرمابه داران، سونای خشک و بخار(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اصناف ایران اتاق ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

 استعالم پرداخت
یا ترتیب پرداخت 

بدهی مالیاتی 
 قطعی شده

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
گرمابه داران، سونای 

 خشک و بخار
  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
فروشندگان اتحادیه صنف 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
سونای گرمابه داران، 

 خشک و بخار

معرفی نامه نماینده 
 هیئت مدیره

)مدیرعامل( برای صدور 
پروانه کسب ویژه 
 اشخاص حقوقی

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 
 گذرنامه ناجا

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت
فروشندگان  اتحادیه صنف

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

 ویژه اتباع خارجی



 (بخار گرمابه داران، سونای خشک و)اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

وزارت تعاون، کار و رفاه 
   اجتماعی

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

 خارجیویژه اتباع 

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   مشاورین امالکاتحادیه 
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

 وزارت کشور 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

صنف فروشندگان اتحادیه 
گرمابه داران، سونای 

 خشک و بخار
  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
گرمابه داران، سونای 

 خشک و بخار
 سند مالکیت

داران، صدور پروانه گرمابه 
 سونای خشک و بخار

شوراهای اسالمی شهر و 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

اتحادیه صنف فروشندگان 
گرمابه داران، سونای 

 خشک و بخار

برای آن دسته از 
های صنفی که واحد

نیاز به احراز مالکیت 
طبق عرف محل در 

 روستاها را دارند.



 (گرمابه داران، سونای خشک و بخار)اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    911    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

گرمابه داران، صدور پروانه 
 سونای خشک و بخار

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

اتحادیه صنف فروشندگان 
گرمابه داران، سونای 

 خشک و بخار

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

امه رضایت ن -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی مشارکت
برای صدور پروانه 

کسب به نام یکی از 
 آنها

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن
فروشندگان اتحادیه صنف 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

   وزارت امور خارجه
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

اتحادیه صنف فروشندگان 
گرمابه داران، سونای 

 خشک و بخار
 ویژه اتباع خارجی

داران، صدور پروانه گرمابه 
 سونای خشک و بخار

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

کارت معاینه 
پزشکی و 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.



 (بخار گرمابه داران، سونای خشک و)اتحادیه صنف فروشندگان  اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    914    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 دهیاستعالم 

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

گرمابه داران، صدور پروانه 
 سونای خشک و بخار

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

درمان و وزارت بهداشت، 
 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

گواهی صالحیت 
 بهداشتی

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  

صدور پروانه گرمابه داران، 
 سونای خشک و بخار

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 ایرانجمهوری اسالمی 

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی
اتحادیه صنف فروشندگان 

گرمابه داران، سونای 
 خشک و بخار

  



 )اتحادیه صنف گلفروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    915    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق اصناف ایران )اتحادیه صنف گلفروشان(

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی  عنوان دستگاه
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی شرکت اساسنامه

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه گلفروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 
ترتیب پرداخت 
بدهی مالیاتی 

 قطعی شده

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه گلفروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه گلفروشان
انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

برای متقاضیان آقا و 
 سال 11کمتر از 

 صدور پروانه گلفروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

معرفی نامه نماینده 
هیئت مدیره)مدیرعامل( 
برای صدور پروانه کسب 

 ویژه اشخاص حقوقی

 صدور پروانه گلفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی پروانه اقامت

 صدور پروانه گلفروشان
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
  

پروانه کار اتباع 
 خارجی

 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک صدور پروانه گلفروشان

 وزارت کشور  صدور پروانه گلفروشان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف گلفروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    916    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی  عنوان دستگاه
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صدور پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 سند مالکیت اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

 صدور پروانه گلفروشان
شوراهای اسالمی شهر و 

 اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   روستا

برای آن دسته از 
های صنفی که نیاز واحد

به احراز مالکیت طبق 
عرف محل در روستاها را 

 دارند.

 صدور پروانه گلفروشان
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 اتحادیه صنف گلفروشان ایراناتاق اصناف  ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور

تعهدنامه محضری از -5
دارندگان اسناد عادی 

مبنی بر پذیرش 
مسئولیت حقوقی ناشی 

رضایت نامه  -9از اسناد.
محضری شرکا در 

های مدنی برای مشارکت
صدور پروانه کسب به نام 

 یکی از آنها

 صدور پروانه گلفروشان
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
ظارت براماکن اداره ن

 عمومی نیروی انتظامی
   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی تاییدیه اماکن

   وزارت امور خارجه صدور پروانه گلفروشان
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 ویژه اتباع خارجی اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 گلفروشانصدور پروانه 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی
   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 )اتحادیه صنف گلفروشان( اتاق اصناف ایران جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    917    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  
 سرویس

اصلی  عنوان دستگاه
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 
 سرویس گيرنده

 توضيحات سرویس

 صنف گلفروشاناتحادیه  اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی گواهی آموزشی مرکز آموزش اصناف اتاق اصناف ایران صدور پروانه گلفروشان

گواهی مراکز مورد  -5
تایید کمیسیون نظارت 

 -9نیز مورد قبول است.
متقاضیان پروانه کسب 

موقت از گذراندن 
های اموزشی معاف دوره

 می باشند.

 صدور پروانه گلفروشان
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور
گواهی تشکیل 
 پرونده مالیاتی

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه گلفروشان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
مراکز بهداشتی و 

 درمانی
گواهی صالحیت 

 بهداشتی
   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی

 صدور پروانه گلفروشان
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
انتظامی نیروی 

 جمهوری اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

   اتحادیه صنف گلفروشان اتاق اصناف ایران ریرالکترونیکی



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدورسرویساطالعات تجمیعی و 

 مجوزهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 



 صدور مجوز توسط اتاق بازرگانی دریافتی برای های تجمیعی سرویساطالعات جدول                       فصل سوم

 

 

    919    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 معادن وکشاورزی ایران صنایع،،اتاق بازرگانی دستگاه اصلی استعالم گیرنده:

دستگاه تابعه 
 استعالم گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
 هایسرویستعداد 

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

دریافتی  هایمجموع سرویس
 دستگاه تابعه استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس
دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گیرنده

اتاق بازرگانی 
 تهران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
 کشاورزی ایران

 5 پروانه صادراتی

1 

50 50 

 5 تاییدیه عضویت

 9 کارت بازرگانی

گواهی تطبیق فرآیند و روند تولید 
 محصول با سازمان همکاری اسالمی

5 

 5 5 اساسنامه شرکت  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 استعالم تایید بازرسی از شرکت

9 
 5 مشخصات محصولاستعالم 

 5 استعالم نتیجه آزمایش

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 5 استعالم اسناد حمل

9 
 5 استعالم تاییدیه گمرک 

 5 5 استعالم مجوز وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

 5 5 استعالم گزارش کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 



 تهران( اتاق بازرگانی) صنایع، معادن و کشاورزی ایران ایران بازرگانیاتاق  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    942    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 تهران( اتاق بازرگانی )کشاورزی ایران صنایع، معادن واتاق بازرگانی 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گیرنده نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

و شوراهای  هاتاسیس اتاق

 مشترک بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی تاییدیه عضویت  

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی استعالم تاییدیه گمرک  گمرک جمهوری اسالمی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی کارنه تیر

 وزارت راه و شهرسازی کارنه تیر
ادارات کل راه و شهرسازی 

 استان و یا شهرستان

استعالم مجوز وزارت راه و 

 شهرسازی
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور تیرکارنه 

 گواهی حالل
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری
 سازمان ملی استاندارد ایران

استعالم تایید بازرسی از 

 شرکت
 کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  ریر الکترونیکی

 گواهی حالل
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی استعالم مشخصات محصول سازمان ملی استاندارد ایران

 گواهی حالل
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران الکترونیکیریر  استعالم نتیجه آزمایش سازمان ملی استاندارد ایران

 گواهی حالل
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
  

طبیق فرآیند و روند گواهی ت

  تولید محصول
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی

 گواهی مبدا
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 تجاریمؤسسات ریر
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

 گواهی مبدا
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی پروانه صادراتی   



 تهران( اتاق بازرگانی) صنایع، معادن و کشاورزی ایران ایران بازرگانیاتاق  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    941    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گیرنده نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی استعالم اسناد حمل گمرک جمهوری اسالمی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی گواهی مبدا

 گواهی مبدا
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ریر الکترونیکی کارت بازرگانی  

)موافقت اصولی( تاسیس و  مجوز

 کسب و کار هایثبت تشکل
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

مجوز)موافقت اصولی( تاسیس 

 کسب و کار هایو ثبت تشکل

صنایع، معادن و اتاق بازرگانی، 

 کشاورزی ایران
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ریر الکترونیکی کارت بازرگانی  



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 جوزهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانم

 



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانهای دریافتی یرای صدور مجوز توس  جدول اطالعات تجميعی سرویس              فصل سوم 

 

 

    941    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس
دستگاه  دریافتی

تایعه استعالم 
 گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گيرنده

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 5 5 کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

591 919 

 5 5 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

 ایران بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 9 نامه اولیه تاسیس بانکاستعالم اجازه

60 

استعالم تودیع وجوه حاصله از 

 نویسیپذیره
9 

 9 نویسیاستعالم طرح اعالمیه پذیره

 99 استعالم گزارش کارشناسی

 5 استعالم مجوز تاسیس

 9 استعالم مستندات مربوط به منشأ تامین سرمایه

استعالم منشأ تامین وجوه حاصل از 

 نویسیپذیره
9 

 9 استعالم موافقت اصولی

 1 تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان

 9 تایید صورتهای مالی حسابرسی شده

تایید مفاد صورتجلسه مجمع عمومی 

 موسس به انضمام اساسنامه
5 

 5 تاییدیه امکان تامین سرمایه

 9 تاییدیه تامین سرمایه



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانهای دریافتی یرای صدور مجوز توس  جدول اطالعات تجميعی سرویس              فصل سوم 

 

 

    944    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس
دستگاه  دریافتی

تایعه استعالم 
 گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گيرنده

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 9 تاییدیه تصویب اساسنامه پیشنهادی

60 

591 919 

 5 تأییدیه محل فعالیت

تاییدیه وجود عینی پول رایج کشور جهت 
 رؤیت کارشناسی و اقدامات الزم

5 

کاال جهت رؤیت تاییدیه وجود عینی 
 کارشناسی و اقدامات الزم

5 

 5 تصویب شورای پول و اعتبار

 5 گواهی انسداد سرمایه

موافقت نامه باالترین مقام سازمان با 

 عضویت کارکنان در تعاونی اعتبار جدید
5 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 6 اساسنامه شرکت

 5 تایید اجاره نامه  1

 5 تایید مدارک ثبتی

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 1 آگهی روزنامه رسمی

51 
 51 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 5 استعالم گذرنامه

9 
 9 تاییدیه اماکن

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 کارشناسیاستعالم گزارش 

استعالم منشأ تامین وجوه حاصل از  0

 نویسیپذیره
5 



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانهای دریافتی یرای صدور مجوز توس  جدول اطالعات تجميعی سرویس              فصل سوم 

 

 

    945    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس
دستگاه  دریافتی

تایعه استعالم 
 گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گيرنده

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 0 9 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

591 

919 

 1 1 استعالم سابقه کار و فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 5 5 استعالم ثبت سفارش ورود کاال تجارتوزارت صنعت، معدن و 

 51 51 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 55 55 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

 5 5 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

19 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 برگشتی استعالم چک

53 

 1 استعالم گزارش کارشناسی

 5 استعالم گواهی واریز سرمایه

 0 تاییدیه تصویب اساسنامه پیشنهادی

 5 تاییدیه تضمین معتبر

 5 گواهی آموزشی

 0 گواهی انسداد سرمایه

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 اساسنامه شرکت

 5 تایید اجاره نامه 51

 3 تایید مدارک ثبتی

 5 5 معرفی نامه سازمان مناطق آزاد شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 3 آگهی روزنامه رسمی

51 
 6 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 0 0 متقاضیانتایید صالحیت متقاضی /  وزارت اطالعات



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانهای دریافتی یرای صدور مجوز توس  جدول اطالعات تجميعی سرویس              فصل سوم 

 

 

    946    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس
دستگاه  دریافتی

تایعه استعالم 
 گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گيرنده

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

 5 5 مالیاتیی قطعاستعالم عدم بدهی  وزارت امور اقتصادی و دارایی

19 

919 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 0 استعالم سابقه کار و فعالیت

1 

 5 استعالم گزارش کارشناسی

 5 تایید صالحیت

 5 تعاونی اعتبارموافقت نامه اولیه تشکیل 

 5 موافقت نامه تاسیس شرکت تعاونی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 5 استعالم گزارش کارشناسی

0 
 9 تایید مدارک تحصیلی

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

اداره مجوزهای 

 بانکی

 بانک مرکزی

 5 اساسنامه مصوب مجمع 

95 
60 

 5 چک برگشتیاستعالم 

 3 استعالم گزارش کارشناسی

 9 تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان

 9 تاییدیه مدیر عامل  و بانک یا موسسه

 9 تاییدیه ویژه مناطق آزاد بانک مرکزی

صدورشناسه اختصاصی ایجاد و تبدیل شعبه، 

 باجه و یا دفاتر نمایندگی توسط مؤسسه اعتباری
9 

 9 گواهی تودیع سرمایه نزد بانک مرکزی

 0 9 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانهای دریافتی یرای صدور مجوز توس  جدول اطالعات تجميعی سرویس              فصل سوم 

 

 

    947    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس
دستگاه  دریافتی

تایعه استعالم 
 گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گيرنده

اداره مجوزهای 

 بانکی

 0 5 تایید مدارک ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

60 919 

 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 9 پیشنهاد سازمان مناطق آزاد

0 
 9 موافقت سازمان منطقه آزاد

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 5 آگهی روزنامه رسمی

6 
 1 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 9 9 تاییدیه اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 9 تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان وزارت اطالعات

 داراییوزارت امور اقتصادی و 

 5 استعالم عدم بدهی  قطعی  مالیاتی

 5 تاییدیه بورس اوراق بهادار 9

 5 گذاریسرمایهتاییدیه سازمان 

 وزارت امور خارجه

 9 استعالم اساسنامه خارجی

55 
 1 استعالم اطالعات خارجی

 5 استعالم گزارش حسابرسی خارجی

 9 خارجیاستعالم گواهی ثبت 

 9 9 استعالم سابقه کار و فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 
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    948    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )اداره مجوزهای بانکی(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

کار و استعالم سابقه 

 فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

سابقه فعالیت حرفه 

ها و سمت های 

 1قبلی وی طی 

 سال گذشته

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

بررسی گزارش 

توجیهی )برنامه 

 عملیاتی(

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

گزارش بررسی 

رعایت نسبت خالص 

بررسی دارایی ثابت 

به حقوق صاحبان 

 سهام

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

شورای عالی مناطق آزاد 

 و ویژه اقتصادی
  

پیشنهاد سازمان مناطق 

 آزاد

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم مدارک 

هویتی رئیس شعبه 

 پیشنهادی
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    949    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی 

 / متقاضیان

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
صالحیت رئیس 

 شعبه پیشنهادی

تاسیس و فعالیت بانک ریر مجوز 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم مدرک 

تحصیلی رئیس 

 شعبه پیشنهادی

و فعالیت بانک ریر  مجوز تاسیس

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

تاییدیه بالشرط 

نیروی انتظامی 

 درمورد محل شعبه

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه ویژه مناطق آزاد 

 بانک مرکزی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه مدیر عامل  و 

 بانک یا موسسه

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

تائیدیه مدیرعامل 

بانک یا موسسه در 

 مورد صالحیت مالی

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

صدورشناسه اختصاصی 

ایجاد و تبدیل شعبه، 

باجه و یا دفاتر نمایندگی 

 توسط مؤسسه اعتباری

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت بانک ریر 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
گواهی عدم سوء 

 پیشینه
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    952    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

مرکزی جمهوری  بانک

 اسالمی ایران
 اساسنامه مصوب مجمع    اداره مجوزهای بانکی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

اساسنامه )مورد 

تایید بانک مرکزی( 

مصوب مجمع 

 عمومی موسس

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

   وزارت امور خارجه
استعالم اساسنامه 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

   وزارت امور خارجه
استعالم اطالعات 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم مشخصات 

سهمداران بانک 

استعالم نام و 

مشخصات و میزان 

تحصیالت رئیس 

پیشنهادی برای 

شعبه و معاونین وی 

با ذکر سابقه فعالیت 

های قبلی و سمت

سال  1آنان در 

 گذشته

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

مرکزی جمهوری بانک 

 اسالمی ایران
 استعالم چک برگشتی  

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

نداشتن سابقه چک 

اثر برگشتی رفع سوء

نشده در نظام بانکی 

 کشور

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای برون 

 صنعتی -مرزی در مناطق آزاد تجاری
و وزارت امور اقتصادی 

 دارایی
 سازمان امور مالیاتی کشور

استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی

ریر 

 الکترونیکی
بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
   اداره مجوزهای بانکی
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    951    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

   وزارت امور خارجه
استعالم گزارش 

 حسابرسی خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم صورتهای 

مالی حسابرسی 

شده و گزارش 

 9مدیریت برای 

 سال گذشته

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

گزارش بررسی 

مستندات توان 

تامین سرمایه الزم 

برای تاسیس بانک و 

 موسسه اعتباری

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
گزارش بررسی 

 برنامه عملیاتی

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

   وزارت امور خارجه
استعالم گواهی ثبت 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

   وزارت اطالعات
تایید صالحیت متقاضی 

 / متقاضیان

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

تاییدیه اعضای هیات 

مدیره، هیات عامل و 

مقام  مدیر عامل و قائم

این سرویس  -وی 

توسط اداره کل امنیت 

وزارت اطالعات ارائه 

 می شود.
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    951    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 مجوزهای بانکیاداره 
تعهد نامه بانک 

 خارجی

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان بورس و اوراق بهادار

تاییدیه بورس اوراق 

 بهادار

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

سرویس توسط این 

اداره نظارت بر 

انتشار و ثبت اوراق 

بهاءدار سرمایه ای 

ان بورس و سازم

اوراق بهادار ارائه 

 شود.می

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

گواهی تودیع سرمایه نزد 

 بانک مرکزی

ریر 

 الکترونیکی

مرکزی  بانک

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

مجوز تاسیس و فعالیت بانکهای 

برون مرزی در مناطق آزاد 

 صنعتی -تجاری

شورای عالی مناطق آزاد 

 و ویژه اقتصادی
  

موافقت سازمان منطقه 

 آزاد

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
 موافقت سازمان

 منطقه آزاد ذیربط

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی
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    951    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

فعالیت شعب مجوز تاسیس و 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

سابقه فعالیت حرفه 

ها و سمت های 

 1قبلی وی طی 

 سال گذشته

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

بررسی گزارش 

توجیهی )برنامه 

 عملیاتی(

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

گزارش بررسی 

رعایت نسبت خالص 

بررسی دارایی ثابت 

به حقوق صاحبان 

 سهام

شعب مجوز تاسیس و فعالیت 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

شورای عالی مناطق آزاد 

 و ویژه اقتصادی
  

پیشنهاد سازمان مناطق 

 آزاد

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم مدارک 

هویتی رئیس شعبه 

 پیشنهادی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

بانک مرکزی جمهوری 

 ایراناسالمی 
  

تایید صالحیت متقاضی 

 / متقاضیان

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
صالحیت رئیس 

 شعبه پیشنهادی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 عالی آموزش
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم مدرک 

تحصیلی رئیس 

 شعبه پیشنهادی
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    954    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

عمومی اداره نظارت براماکن 

 نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

تاییدیه بالشرط 

 نیروی انتظامی در

 مورد محل شعبه

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه ویژه مناطق آزاد 

 بانک مرکزی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه مدیر عامل  و 

 بانک یا موسسه

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

تائیدیه مدیرعامل 

بانک یا موسسه در 

 مورد صالحیت مالی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

صدورشناسه اختصاصی 

ایجاد و تبدیل شعبه، 

دفاتر نمایندگی باجه و یا 

 توسط مؤسسه اعتباری

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

بانکها و موسسات اعتباری ایرانی 

 در  مناطق آزاد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
گواهی عدم سوء 

 پیشینه

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم ثبت شعبه 

در مرجع ثبت 

 شرکتها

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

   وزارت امور خارجه
استعالم اساسنامه 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
استعالم اساسنامه 

 بانک خارجی
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    955    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

   وزارت امور خارجه
استعالم اطالعات 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم اسامی و سایر 

مشخصات مدیرعامل، 

قائم مقام مدیرعامل، 

عامل و هیاتاعضاء 

مدیره بانک هیات

 خارجی و سهامداران

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

   وزارت امور خارجه
استعالم اطالعات 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم مجوز 

فعالیت بانک 

خارجی از کشور 

 متبوع

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم سابقه 

ساله در  51شغلی 

امور بانکی و حداقل 

در سمت سال  9

مدیریت اجرایی 

 شعبه، مدیران

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

گزارش بررسی 

ساختار سازمانی 

شعبه استعالم 

صورتهای مالی 

حسابرسی شده 

 تلفیقی و ریرتلفیقی

سه سال گذشته 

 بانک خارجی
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    956    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

 گزارش بررسی

برنامه عملیاتی بانک 

 خارجی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

در سرزمین  های خارجیبانک

 اصلی

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

گزارش بررسی یک 

نسخه از اساسنامه و 

های مالی سه صورت

سال گذشته 

اشخاص حقوقی 

 متقاضی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

در سرزمین های خارجی بانک

 اصلی

   وزارت اطالعات
تایید صالحیت متقاضی 

 / متقاضیان

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

تایید صالحیت 

این  -مدیران شعبه 

سرویس توسط اداره 

تعیین صالحیت 

وزارت اطالعات ارائه 

 .می شود

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

در سرزمین  های خارجیبانک

 اصلی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم مدرک 

تحصیلی حداقل 

 کارشناسی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

امور اقتصادی و  وزارت

 دارایی

سازمان سرمایه گذاری و 

کمکهای اقتصادی و فنی 

 ایران

تاییدیه سازمان سرمایه 

 گذاری

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی
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    957    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در سرزمین بانک

 اصلی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

عدم محکومیت 

کیفری موثر مدیران 

ارشد اجرایی شعبه 

 در شرف تاسیس

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

   وزارت امور خارجه
استعالم اساسنامه 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

   وزارت امور خارجه
استعالم اطالعات 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم نام و 

مشخصات و میزان 

تحصیالت رئیس 

پیشنهادی برای 

شعبه و معاونین وی 

با ذکر سابقه فعالیت 

های قبلی و سمت

سال  1آنان در 

 گذشته

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

   وزارت امور خارجه
 استعالم اطالعات

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

استعالم اطالعات در 

مورد کلیه شرکتها و 

بانکهایی که 

متقاضی دارای بیش 

درصد سهام  51از 

آنان بوده و یا دارای 

عضو هیات مدیره 

 در آنها باشد
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    958    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه ای  

 سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه تایعه 

 سرویس گيرنده

توضيحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

آزاد های خارجی در مناطق بانک

 صنعتی-تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

بررسی برنامه 

عملیاتی برای افتتاح 

 شعبه

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

   خارجهوزارت امور 
استعالم گواهی ثبت 

 خارجی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

شورای عالی مناطق آزاد 

 و ویژه اقتصادی
  

موافقت سازمان منطقه 

 آزاد

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی
استعالم موافقت 

 نامه

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

   وزارت اطالعات
تایید صالحیت متقاضی 

 / متقاضیان

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

 و  تاییدیه مدیر عامل

 این -بانک یا موسسه 

سرویس توسط اداره 

تعیین صالحیت ها 

وزارت اطالعات ارائه 

 می شود.
مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 اداره مجوزهای بانکی

تاییدیه بالشرط 

نیروی انتظامی 

 درمورد محل شعبه

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

گواهی تودیع سرمایه نزد 

 بانک مرکزی

ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   اداره مجوزهای بانکی

مجوز تاسیس و فعالیت شعب 

های خارجی در مناطق آزاد بانک

 صنعتی-تجاری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

   مجوزهای بانکیاداره 
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    959    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

نامه اولیه تاسیس اجازه

موسسه اعتباری 

 بانک -ریربانکی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی منشا تامین وجه 

تودیع شده و احراز انطباق 

 آن با الزامات قانونی

نامه اولیه تاسیس اجازه

موسسه اعتباری 

 بانک -ریربانکی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گزارش بررسی برنامه 

عملیاتی تعاونی اعتبار 

 جدید

نامه اولیه تاسیس اجازه

موسسه اعتباری 

 بانک -ریربانکی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم موافقت اصولی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم موافقت اصولی 

 تاسیس موسسه اعتباری

نامه اولیه تاسیس اجازه

موسسه اعتباری 

 بانک -ریربانکی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی تاییدیه تامین سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

د درصاستعالم تامین پنجاه

سرمایه اولیه توسط 

موسسین و ارائه رسید 

مربوط به واریز معادل 

 ریالی سهم موسسین

نامه اولیه تاسیس اجازه

موسسه اعتباری 

 بانک -ریربانکی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی تأییدیه محل فعالیت  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

مرکزی  بانک

جمهوری اسالمی 

 ایران

تأییدیه محل فعالیت 

تعاونی اعتبار 

جدید)درصورت تغییر 

 محل(

نامه اولیه تاسیس اجازه

موسسه اعتباری 

 بانک -ریربانکی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 شورای پول و اعتبار

تاییدیه تصویب اساسنامه 

 پیشنهادی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
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    962    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

نامه اولیه تاسیس اجازه

موسسه اعتباری 

 بانک -ریربانکی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

موافقت نامه باالترین مقام 

سازمان با عضویت کارکنان 

 در تعاونی اعتبار جدید

 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

نامه اولیه استعالم اجازه

 تاسیس بانک
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نامه اولیه استعالم اجازه

 تاسیس موسسه اعتباری

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم تودیع وجوه 

 نویسیحاصله از پذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم رسید مربوط به 

تودیع وجوه حاصله از 

نویسی نزد بانک پذیره

 مرکزی

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سابقه کاری مرتبط با 

فعالیت بانکی اعضا 

 مدیرههیات

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم طرح اعالمیه 

 نویسیپذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی مدارک مربوطه به 

سی نویتکمیل فرایند پذیره

و میزان سهام هریک از 

 سهامداران



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    961    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

جمهوری بیمه مرکزی 

 اسالمی ایران

استعالم منشأ تامین وجوه 

 نویسیحاصل از پذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکزی بانک 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

 مدیرهاعضا هیات

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک تحصیلی 

 مدیرهاعضا هیات

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید مفاد صورتجلسه 

مجمع عمومی موسس به 

 انضمام اساسنامه

 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

نامه تاسیس اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم عدم سوء پیشینه 

 مدیرهکیفری عضو هیات

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سابقه کاری  مرتبط با 

فعالیت بانکی مدیرعامل و 

 مقام ویقائم
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    961    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی تامین نیروی 

انسانی و فراهم آوردن 

تجهیزات مورد نیاز برای 

استقرار سامانه بانکداری 

 متمرکز

نامه فعالیت اجازه

 بانک -اعتباریموسسه 

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی فعالیت بانک از 

حیف حداقل الزامات آراز 

 فعالیت و محل فعالیت

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم آگهی ثبت 

 موسسه اعتباری

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی احوال کشورسازمان ثبت  وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

 مقام ویمدیرعامل و قائم

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تایید صالحیت مدیرعامل 

 مقام ویو قائم

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکزی بانک 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    961    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

نامه فعالیت اجازه

 بانک -موسسه اعتباری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 مقام ویمدیرعامل و قائم

مجوز اولیه تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی منشا تامین وجه 

و احراز انطباق تودیع شده 

 آن با الزامات قانونی

مجوز اولیه تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم موافقت اصولی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم موافقت اصولی 

 تاسیس

مجوز اولیه تاسیس 

 الحسنهقرضبانک 

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی تاییدیه تامین سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

د درصاستعالم تامین پنجاه

سرمایه اولیه توسط 

موسسین و ارائه رسید 

مربوط به واریز معادل 

 ریالی سهم موسسین

تاسیس مجوز اولیه 

 الحسنهبانک قرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 شورای پول و اعتبار

تاییدیه تصویب اساسنامه 

 پیشنهادی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز اولیه تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گزارش کارشناسیاستعالم   

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی منشا تامین وجه 

تودیع شده و احراز انطباق 

 آن با الزامات قانونی



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    964    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز اولیه تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم موافقت اصولی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز اولیه تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی تاییدیه تامین سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

د درصاستعالم تامین پنجاه

اولیه توسط  سرمایه

موسسین و ارائه رسید 

مربوط به واریز معادل 

 ریالی سهم موسسین

مجوز اولیه تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 شورای پول و اعتبار

تاییدیه تصویب اساسنامه 

 پیشنهادی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 ایراناسالمی 
  

نامه اولیه استعالم اجازه

 تاسیس بانک
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم تودیع وجوه 

 نویسیحاصله از پذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

 جمهوری

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم رسید مربوط به 

تودیع وجوه حاصله از 

نویسی نزد بانک پذیره

 مرکزی



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    965    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

ساله مرتبط  1سابقه کاری 

با فعالیت بانکی عضو 

 مدیرههیات

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم طرح اعالمیه 

 نویسیپذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

اسالمی جمهوری 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی مدارک مربوطه به 

سی نویتکمیل فرایند پذیره

و میزان سهام هریک از 

 سهامداران

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم منشأ تامین وجوه 

 نویسیحاصل از پذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی کشورروزنامه رسمی 

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک مربوط به 

برگزاری مجمع عمومی 

 موسس

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

ستعالم مدارک هویتی 

 مدیرهعضو هیات



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    966    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تاسیس بانک 

 الحسنهقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم عدم سوء پیشینه 

 مدیرهکیفری عضو هیات

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

نامه اولیه استعالم اجازه

 تاسیس بانک
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم تودیع وجوه 

 نویسیپذیرهحاصله از 
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم رسید مربوط به 

تودیع وجوه حاصله از 

نویسی نزد بانک پذیره

 مرکزی

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

ساله مرتبط  1سابقه کاری 

با فعالیت بانکی عضو 

 مدیرههیات

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم طرح اعالمیه 

 نویسیپذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    967    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی مدارک مربوطه به 

سی نویتکمیل فرایند پذیره

و میزان سهام هریک از 

 سهامداران

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم منشأ تامین وجوه 

 نویسیحاصل از پذیره
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

 مدیرهعضو هیات

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تحصیلی استعالم مدارک 

 مدیرهعضو هیات

مجوز تاسیس بانک 

 مجازی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم عدم سوء پیشینه 

 مدیرههیاتکیفری عضو 



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    968    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم سابقه فعالیت 

مرتبط مدیرعامل و 

هیات اکثریت اعضای 

 مدیره

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گزارش بررسی برنامه 

 عملیاتی

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی ثبت احوال کشور سازمان وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صورتهای مالی 

 حسابرسی شده
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 ایراناسالمی 

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدرک تحصیلی 

مدیرعامل و اکثریت 

 اعضای هیات مدیره

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 تایید محل شرکت

تاسیس شرکت مجوز 

 واسپاری )لیزینگ(

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه امکان تامین 

 سرمایه
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی تامین نقدی 

 درصد سرمایه511



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    969    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

قوه قضائیه جمهوری 

 ایراناسالمی 

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوءپیشینه 

اعضای هیأت مدیره و 

 مدیران  پیشنهادی

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری (لیزینگ)

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری (لیزینگ)

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 الکترونیکیریر  آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری (لیزینگ)

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 صالحیت مدیرعاملتایید 

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری (لیزینگ)

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صورتهای مالی 

 حسابرسی شده
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز تاسیس شرکت 

 واسپاری (لیزینگ)

بانک مرکزی جمهوری 

 ایراناسالمی 
 ریر الکترونیکی گواهی انسداد سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم گواهی انسداد 

درصد سرمایه در یکی 511

از بانکها و یا موسسات 

 اعتباری مجاز



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    972    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

شرکت ها و اداره کل ثبت 

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

ساله مرتبط 1سابقه کاری 

با فعالیت بانکی مدیرعامل 

 مقام ویو قائم

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی تامین نیروی 

انسانی و فراهم آوردن 

تجهیزات مورد نیاز برای 

استقرار سامانه بانکداری 

 متمرکز

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی فعالیت بانک از 

حیف حداقل الزامات آراز 

 فعالیت و محل فعالیت

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

 مقام ویمدیرعامل و قائم



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    971    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تایید صالحیت مدیرعامل 

 مقام ویو قائم

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی مدارک تحصیلیتایید 

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک تحصیلی 

 مقام ویمدیرعامل و قائم

مجوز فعالیت بانک 

 الحسنهقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 مقام ویمدیرعامل و قائم

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 ساله مرتبط1سابقه کاری 

با فعالیت بانکی مدیرعامل 

 مقام ویو قائم

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی تامین نیروی 

انسانی و فراهم آوردن 

برای تجهیزات مورد نیاز 

استقرار سامانه بانکداری 

 متمرکز



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    971    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بررسی فعالیت بانک از 

حیف حداقل الزامات آراز 

 فعالیت و محل فعالیت

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی
 الکترونیکیریر  تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

 مقام ویمدیرعامل و قائم

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تایید صالحیت مدیرعامل 

 مقام ویو قائم

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تحصیلی  استعالم مدارک

 مقام ویمدیرعامل و قائم

مجوز فعالیت بانک 

 مجازی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 ریر الکترونیکی کیفری

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 مقام ویقائم مدیرعامل و

مجوز فعالیت شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    971    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز فعالیت شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی رسمی کشورروزنامه 

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تاییدیه »آگهی ثبت 

تاییدیه »و یا « تاسیس

 «تطبیق

مجوز فعالیت شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(
 ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اجاره نامه و یا سند 

 مالکیت شرکت

مجوز فعالیت شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اجاره نامه و یا سند 

 مالکیت شرکت

مجوز فعالیت شرکت 

 واسپاری )لیزینگ(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اجاره نامه و یا سند 

 مالکیت شرکت

فعالیت شرکت مجوز 

 واسپاری )لیزینگ(

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تاییدیه نهایی مرجع 

انتظامی درخصوص محل 

 شرکت

مجوز مشارکت 

افزایش  حقوقی/

های سرمایه در شرکت

 زیرمجموعه

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گزارش بررسی آخرین 

های گذاریوضعیت سرمایه

واسطه و باواسطه بانکها بی

 و مؤسسات اعتباری



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    974    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز مشارکت 

حقوقی/ افزایش 

های سرمایه در شرکت

 زیرمجموعه

 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

مدیر عامل، اعضای هیات 

مدیره و هیات امناء 

 پیشنهادی

مجوز مشارکت 

حقوقی/ افزایش 

های سرمایه در شرکت

 زیرمجموعه

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 شورای پول و اعتبار

تصویب شورای پول و 

 اعتبار
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز ورود و خروج 

 پول رایج کشور

جمهوری نیروی انتظامی 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گذرنامه  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز ورود و خروج 

 پول رایج کشور

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز ورود و خروج 

 پول رایج کشور

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه وجود عینی پول 

رایج کشور جهت رؤیت 

 کارشناسی و اقدامات الزم

 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز ورود و صدور 

فلزات گرانبها 

نقره و پالتین( و )طال،

سنگهای گرانبها و نیمه 

 گرانبها

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

سازمان توسعه تجارت 

 ایران

استعالم ثبت سفارش ورود 

 کاال
 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تقاضانامه کارت استعالم 

بازرگانی مدارک گمرکی 

 ثبت سفارش ورود کاال



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    975    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز ورود و صدور 

فلزات گرانبها 

نقره و پالتین( و )طال،

سنگهای گرانبها و نیمه 

 گرانبها

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم تقاضانامه کارت 

بازرگانی مدارک گمرکی 

 ثبت سفارش ورود کاال

مجوز ورود و صدور 

فلزات گرانبها 

نقره و پالتین( و )طال،

سنگهای گرانبها و نیمه 

 گرانبها

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه وجود عینی کاال 

رؤیت کارشناسی و جهت 

 اقدامات الزم

 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

مجوز ورود و صدور 

فلزات گرانبها 

نقره و پالتین( و )طال،

سنگهای گرانبها و نیمه 

 گرانبها

اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی ایران
 الکترونیکی ریر کارت بازرگانی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم تقاضانامه کارت 

بازرگانی مدارک گمرکی 

 ثبت سفارش ورود کاال

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تایید برنامه عملیاتی و 

نویس اساسنامه پیش

 پیشنهادی

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

اسالمی  جمهوری

 ایران

گزارش بررسی یک نسخه 

های از اساسنامه و صورت

مالی سه سال گذشته 

 اشخاص حقوقی متقاضی



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    976    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی

 ایران

گزارش بررسی اساسنامه 

پیشنهادی متقاضیان 

 مطابق با اساسنامه نمونه

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم مستندات مربوط 

 به منشأ تامین سرمایه
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

 متقاضیان

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

 بانک مرکزی جمهوری

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

موافقت اصولی تاسیس 

 الحسنهبانک قرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری متقاضیان

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تایید برنامه عملیاتی و 

نویس اساسنامه پیش

 پیشنهادی



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    977    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گزارش بررسی یک نسخه 

های از اساسنامه و صورت

مالی سه سال گذشته 

 اشخاص حقوقی متقاضی

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گزارش بررسی اساسنامه 

پیشنهادی متقاضیان 

 مطابق با اساسنامه نمونه

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم مستندات مربوط 

 به منشأ تامین سرمایه
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک هویتی 

 متقاضیان

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی

 ایران
  

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  



 مرکزی جمهوری اسالمی ایران(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    978    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک مجازی

قوه قضائیه جمهوری 

 ایراناسالمی 

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری متقاضیان

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تایید برنامه عملیاتی و 

نویس اساسنامه پیش

 پیشنهادی

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 الکترونیکیریر  استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گزارش بررسی یک نسخه 

های از اساسنامه و صورت

مالی سه سال گذشته 

 اشخاص حقوقی متقاضی

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 الکترونیکیریر  استعالم گزارش کارشناسی  

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گزارش بررسی اساسنامه 

پیشنهادی متقاضیان 

 مطابق با اساسنامه نمونه

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم مستندات مربوط 

 به منشأ تامین سرمایه
 الکترونیکیریر 

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مدارک هویتی استعالم 

 متقاضیان



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    979    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند 

 یه ای  سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واس  

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تایید صالحیت مقاضیان 

 تاسیس موسسه اعتباری

 تاسیس موافقت اصولی

 بانک -موسسه اعتباری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری متقاضیان

موافقت اصولی تاسیس 

 بانک -موسسه اعتباری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

موسسات دانشگاه ها و 

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مدارک تحصیلی 

 مدیره عضو هیات



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     ل سومفص

 

 

    982    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

سال سابقه فعالیت  9استعالم حداقل 

 مدیر عاملمرتبط اعضای هیأت مدیره و 

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 گزارش بررسی برنامه عملیاتی

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 بررسی صورت جلسه هیأت مدیره

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 بررسی صورت جلسه مجمع مؤسس

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گواهی واریز 

 سرمایه
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تایید صالحیت  

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

تاییدیه صالحیت هیات مدیره در 

 کمیسیون

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

دانشگاه ها و 

موسسات آموزش 

 عالی

 ریر الکترونیکی تحصیلیتایید مدارک 

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم مدارک تحصیالت دانشگاهی 

 اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

تاییدیه تصویب 

 اساسنامه پیشنهادی
 ریر الکترونیکی

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    981    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

عدم سوء پیشینه کیفری اعضای استعالم 

 هیأت مدیره و مدیر عامل

مجوز تأسیس شرکت 

 تعاونی اعتبار

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
  

موافقت نامه اولیه 

 تشکیل تعاونی اعتبار
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

 مجوز تأسیس صرافی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی استعالم چک برگشتی  

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

اثر نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء

 نشده در نظام بانکی کشور

 مجوز تأسیس صرافی
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

کار و استعالم سابقه 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

 مجوز تأسیس صرافی
وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 مرکزیبانک 
 تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی

 مجوز تأسیس صرافی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 بررسی صورت جلسه هیات مؤسس

 مجوز تأسیس صرافی
اتحادیه مشاورین 

 امالک
 ریر الکترونیکی اجاره نامهتایید   

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم اجاره نامه، سند مالکیت یا 

 سرقفلی مکان مورد نظر برای فعالیت

 مجوز تأسیس صرافی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

 بانک مرکزی

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم اجاره نامه، سند مالکیت یا 

 سرقفلی مکان مورد نظر برای فعالیت



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    981    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

 وزارت کشور مجوز تأسیس صرافی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم مدارک هویتی متقاضییان 

تاسیس، شرکا و اعضای هیأت مدیره 

 پیشنهادی شرکتهای صرافی

   وزارت اطالعات مجوز تأسیس صرافی
تایید صالحیت 

 متقاضی / متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

این سرویس توسط سازمان مرکزی  

حراست کل کشور وزارت اطالعات ارائه 

 می شود.

 مجوز تأسیس صرافی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

دانشگاه ها و 

موسسات آموزش 

 عالی

 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

 صرافیمجوز تأسیس 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم اجاره نامه، سند مالکیت یا 

 سرقفلی مکان مورد نظر برای فعالیت

 مجوز تأسیس صرافی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

 موسسات و ها¬تعهدنامه  محضری)بانک

 های¬شرکت و ریربانکی اعتباری

 (تضامنی

 مجوز تأسیس صرافی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

نیروی عمومی 

 انتظامی

 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 تایید مکان فعالیت صرافی

 مجوز تأسیس صرافی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی گواهی انسداد سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی مسدودی حساب از مؤسسات 

اعتباری به میزان سرمایه مقرر در 

تصویب اساسنامه نمونه  -9دستورالعمل 

تکمیل شده)شرکت تضامنی صرافی و 

 شرکت صرافی )سهامی خاص((



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    981    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

 مجوز تأسیس صرافی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم سوء

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی، شرکا، 

مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره 

 پیشنهادی شرکتهای صرافی

 مجوز تأسیس صرافی
شورای عالی مناطق 

 آزاد و ویژه اقتصادی
  

معرفی نامه سازمان 

 آزادمناطق 
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

معرفی نامه) در صورت فعالیت در 

 مناطق آزاد(

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

شرکت ها و 

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم اساسنامه ثبت شده اشخاص 

 حقوقی عضو هیات امناء پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

بررسی صورتجلسات مصوب و امضاء 

شده مجمع عمومی هیأت مؤسس و 

 الحسنههیأت مدیره صندوق قرض

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی آخرین تغییرات ثبت شده 

اشخاص حقوقی عضو هیات امناء 

 پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم آگهی تاسیس اشخاص حقوقی 

 عضو هیات امناء پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

مدارک هویتی مدیر عامل، استعالم 

اعضای هیات مدیره و هیات امناء 

 پیشنهادی



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    984    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض
   وزارت اطالعات

تایید صالحیت 

 متقاضی / متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

این سرویس توسط اداره تعیین 

 وزارت اطالعات ارائه می شود.صالحیت 

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

مستندات مربوط به مکان فعالیت 

 الحسنهصندوق قرض

تأسیس صندوق مجوز 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

تعهدنامه ویژه مدیرعامل و اعضای هیات 

 مدیره پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهتکالحسنه قرض

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

تاییدیه تصویب 

 اساسنامه پیشنهادی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی گواهی انسداد سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 گواهی مسدودی سرمایه نقدی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت 

 عامل پیشنهادیمدیره و مدیر

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

شرکت ها و 

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم اساسنامه ثبت شده اشخاص 

 حقوقی عضو هیات امناء پیشنهادی



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    985    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی

 بانک مرکزی

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی سوابق شغلی مرتبط مدیرعامل و 

 اعضای هیات مدیره پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نظارتی معاونت 

 بانک مرکزی

بررسی صورتجلسات مصوب و امضاء 

شده مجمع عمومی هیأت مؤسس و 

 الحسنههیأت مدیره صندوق قرض

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

کارت پایان خدمت مدیرعامل و اعضای 

 هیات مدیره پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی آخرین تغییرات ثبت شده 

اشخاص حقوقی عضو هیات امناء 

 پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم مدارک هویتی مدیر عامل، 

اعضای هیات مدیره و هیات امناء 

 پیشنهادی

تأسیس صندوق مجوز 

 ایالحسنه چندشعبهقرض
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم مدارک هویتی کارشناسان فنی 

 شرکت

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض
   وزارت اطالعات

تایید صالحیت 

 متقاضی / متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

این سرویس توسط اداره تعیین 

 صالحیت وزارت اطالعات ارائه می شود.



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    986    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

دانشگاه ها و 

زش موسسات آمو

 عالی

 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم مدرک تحصیلی مدیر عامل 

 پیشنهادی )حداقل کارشناسی(

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی ثبتیتایید مدارک  دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 های مدنظر بانک مرکزیتعهدنامه سامانه

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

 جمهوری اسالمی

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

مستندات مربوط به مکان فعالیت 

 الحسنهصندوق قرض

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

تعهدنامه ویژه مدیرعامل و اعضای هیات 

 مدیره پیشنهادی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

تاییدیه تصویب 

 اساسنامه پیشنهادی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی گواهی انسداد سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 گواهی مسدودی سرمایه نقدی

مجوز تأسیس صندوق 

 ایالحسنه چندشعبهقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت 

استعالم  -عامل پیشنهادی مدیره و مدیر

 مدارک هویتی کارشناسان فنی شرکت

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی سوابق شغلی مرتبط مدیرعامل و 

 اعضای هیات مدیره پیشنهادی



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    987    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گزارش بررسی اساسنامه پیشنهادی 

 متقاضیان مطابق با اساسنامه نمونه

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

دانشگاه ها و 

موسسات آموزش 

 عالی

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گزارش بررسی اساسنامه پیشنهادی 

 متقاضیان مطابق با اساسنامه نمونه

مجوز تأسیس صندوق 

مؤسسات الحسنه قرض

 اعتباری

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

بررسی صورتجلسات مصوب و امضاء 

شده مجمع عمومی هیأت مؤسس و 

 هیأت مدیره صندوق

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گزارش بررسی یک نسخه از اساسنامه و 

های مالی سه سال گذشته صورت

 اشخاص حقوقی متقاضی

صندوق مجوز تأسیس 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم مدارک هویتی مدیر عامل، 

اعضای هیات مدیره و هیات امناء 

 پیشنهادی

صندوق  مجوز تأسیس

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

   وزارت اطالعات
تایید صالحیت 

 متقاضی / متقاضیان
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

این سرویس توسط اداره تعیین 

 صالحیت وزارت اطالعات ارائه می شود.

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گزارش بررسی اساسنامه پیشنهادی 

 متقاضیان مطابق با اساسنامه نمونه

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گزارش بررسی یک نسخه از اساسنامه و 

های مالی سه سال گذشته صورت

 اشخاص حقوقی متقاضی



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    988    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

تاییدیه تصویب 

 اساسنامه پیشنهادی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی گواهی انسداد سرمایه  

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 گواهی مسدودی سرمایه نقدی

مجوز تأسیس صندوق 

الحسنه مؤسسات قرض

 اعتباری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 ریر الکترونیکی پیشینه کیفری

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت 

 عامل پیشنهادیمدیره و مدیر

مجوز فعالیت شرکت 

 تعاونی اعتبار

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

شرکت ها و 

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نظارتی معاونت 

 بانک مرکزی
  

مجوز فعالیت شرکت 

 تعاونی اعتبار

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز فعالیت شرکت 

 تعاونی اعتبار

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
  

موافقت نامه تاسیس 

 شرکت تعاونی
 ریر الکترونیکی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

های این سرویس توسط دفتر تعاونی

توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 ارائه میشود.

 مجوز فعالیت صرافی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

 شرکت ها و

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    989    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

 مجوز فعالیت صرافی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

شرکت ها و 

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

 مجوز فعالیت صرافی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

 مجوز فعالیت صرافی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی برمعتتاییدیه تضمین   

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

 11بررسی ضمانتنامه بانکی به میزان 

های درصد سرمایه ثبتی )برای شرکت

 تضامنی صرافی(

 مجوز فعالیت صرافی

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی گواهی آموزشی  

بانک مرکزی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی نامه مهارت های انجام عملیات 

 صرافی

مجوز فعالیت صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

شرکت ها و 

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نظارتی معاونت 

 بانک مرکزی
  

مجوز فعالیت صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز فعالیت صندوق 

 ایشعبهالحسنه تکقرض

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

عمومی نیروی 

 انتظامی

 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

تاییدیه مرجع انتظامی درخصوص محل 

 شرکت



 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )معاونت نظارتی بانک مرکزی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    992    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نيازمند یه 

 ای  سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واس  استعالم 

 دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گيرنده

عنوان دستگاه 

تایعه سرویس 

 گيرنده

 توضيحات سرویس

مجوز فعالیت صندوق 

الحسنه چند شعبه قرض

 ای

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

شرکت ها و 

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز فعالیت صندوق 

الحسنه چند شعبه قرض

 ای

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

مرکزی بانک 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

مجوز فعالیت صندوق 

الحسنه چند شعبه قرض

 ای

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

عمومی نیروی 

 انتظامی

 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

تاییدیه مرجع انتظامی درخصوص محل 

 شرکت

مجوز فعالیت صندوق 

الحسنه موسسه قرض

 اعتباری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

شرکت ها و 

مؤسسات ریر 

 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
  

 مجوز فعالیت صندوق

الحسنه موسسه قرض

 اعتباری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

استعالم آگهی تاسیس اشخاص حقوقی 

 عضو هیات امناء پیشنهادی

مجوز فعالیت صندوق 

الحسنه موسسه قرض

 اعتباری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

عمومی نیروی 

 انتظامی

 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی
 تاییدیه محل صندوق

مجوز فعالیت صندوق 

الحسنه موسسه قرض

 اعتباری

قوه قضائیه جمهوری 

 ایراناسالمی 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 ریر الکترونیکی پیشینه کیفری

بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

معاونت نظارتی 

 بانک مرکزی

گواهی آخرین تغییرات ثبت شده 

 صندوق قرض الحسنه یا آگهی تأسیس



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای بنیاد شهید و امور ایثارگران

 



 مجوز توسط بنیاد شهید و امور ایثارگرانبرای صدور دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس                فصل سوم 

 

 

    991    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :بنیاد شهید و امور ایثارگران

دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

دستگاه استعالم 

 دهنده
 عنوان سرویس

تعداد 

ارائه  هایسرویس

 شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

دریافتی  هایمجموع سرویس

 دستگاه تابعه استعالم گیرنده

دریافتی   هایمجموع سرویس

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده

بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

9 9 

 5 5 فیش بانکی بانک



 بنیاد شهید و امور ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    991    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 بنیادشهید و امور ایثارگران )بنیاد شهید و امور ایثارگران(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 وزارت کشور مشارل خانگی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی اطالعات هویتیتایید 

بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
 

 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک مشارل خانگی
بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران

واریز  -بانک ملی ایران 

ریال  5111111مبلغ 

در بانک ملی جهت 

مالیاتی و ابطال تمبر 

صدور مجوز و تائید 

 اعتبار مجوز



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدور اطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای سازمان انرژی اتمی ایران



 سازمان انرژی اتمی ایران توسط دور مجوزبرای ص دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                    فصل سوم

 

 

    995    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان انرژی اتمی ایران دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تابعه استعالم 

 گیرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گیرنده

مرکز نظام ایمنی 

 ای کشورهسته

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران
 5 5 کارت بازرگانی

16 16 

 51 51 فیش بانکی بانک

 6 6 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 6 6 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 اظهارنامه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 5 پروانه مسئول فنی

 9 استعالم مجوز تاسیس 1

 9 استعالم موافقت اصولی

 5 5 استعالم ثبت سفارش ورود کاال وزارت صنعت، معدن و تجارت

 59 59 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 96 96 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور(                   فصل سوم

 

 

    996    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (کشورای مرکز نظام ایمنی هسته) سازمان انرژی اتمی ایران

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 شناسی ثبت هورمون
وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکیآموزش 
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی پروانه مسئول فنی   

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور

پروانه مسئول فنی 

 آزمایشگاه

 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور شناسیثبت هورمون 
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور شناسیثبت هورمون 
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 کارت ملی

 شناسیثبت هورمون 
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک شناسی ثبت هورمون
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک حمل منابع پرتو
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با اشعه برای فعالیت 

 پرتو درمانی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس  

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور

موافقت اصولی / پروانه 

 تاسیس پرتو درمانی

برای فعالیت  کار با اشعه

 پرتو درمانی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی استعالم موافقت اصولی  

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور

موافقت اصولی / پروانه 

 تاسیس پرتو درمانی

کار با اشعه برای فعالیت 

 پرتو درمانی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی کشورسازمان ثبت احوال  وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با اشعه برای فعالیت 

 پرتو درمانی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 کارت ملی



 (جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور                   فصل سوم

 

 

    997    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کار با اشعه برای فعالیت 

 پرتو درمانی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با اشعه برای فعالیت 

 پرتو درمانی
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با اشعه برای فعالیت 

 پزشکی هسته ای

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس  

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور

پروانه موافقت اصولی / 

 تاسیس پزشکی هسته ای

کار با اشعه برای فعالیت 

 پزشکی هسته ای

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی استعالم موافقت اصولی  

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور

موافقت اصولی / پروانه 

 تاسیس پزشکی هسته ای

فعالیت کار با اشعه برای 

 پزشکی هسته ای
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با اشعه برای فعالیت 

 پزشکی هسته ای
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 کارت ملی

کار با اشعه برای فعالیت 

 پزشکی هسته ای

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

با اشعه برای فعالیت کار 

 پزشکی هسته ای
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با اشعه برای فعالیت 

تشخیصی و مداخله 

 ای)رادیولوژی(

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس  

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور

موافقت اصولی / پروانه 

 تاسیس رادیولوژی

کار با اشعه برای فعالیت 

تشخیصی و مداخله 

 ای)رادیولوژی(

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی استعالم موافقت اصولی  

ایمنی هسته ای مرکز نظام 

 کشور

موافقت اصولی / پروانه 

 تاسیس رادیولوژی



 سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور( های دریافتی برای صدور مجوز توسطجدول اطالعات تجمیعی سرویس                      فصل سوم

 

 

    998    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کار با اشعه برای فعالیت 

تشخیصی و مداخله 

 ای)رادیولوژی(

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 ورکش
  

کار با اشعه برای فعالیت 

تشخیصی و مداخله 

 ای)رادیولوژی(

 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با اشعه برای فعالیت 

 تشخیصی ومداخله ای

 )رادیولوژی(

 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اطالعات هویتیتایید  سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با اشعه برای فعالیت 

 تشخیصی ومداخله ای

 )رادیولوژی(

 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 کارت ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 آموزش و یا پژوهش
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 آموزش و یا پژوهش
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 کارت ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 آموزش و یا پژوهش

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 آموزش و یا پژوهش
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با پرتو برای فعالیت 

 پرتوهای ریر یونساز

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هاشرکت اداره کل ثبت

 مؤسسات ریر تجاری
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 پرتوهای ریر یونساز

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ایران سازمان انرژی اتمی ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  



 (جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور                   فصل سوم

 

 

    999    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کار با پرتو برای فعالیت 

 پرتوهای ریر یونساز
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 پرتوهای ریر یونساز
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور کشوروزارت 

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 کارت ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 پرتوهای ریر یونساز

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکیریر  تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 پرتوهای ریر یونساز
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با پرتو برای فعالیت 

 چاه پیمایی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 چاه پیمایی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

هسته ای مرکز نظام ایمنی 

 کشور
 کارت ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 چاه پیمایی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 چاه پیمایی
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی بانکیفیش    بانک

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با پرتو برای فعالیت 

 رادیوگرافی صنعتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

نظام ایمنی هسته ای مرکز 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 رادیوگرافی صنعتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 رادیوگرافی صنعتی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور کشوروزارت 

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  



 سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور( های دریافتی برای صدور مجوز توسطجدول اطالعات تجمیعی سرویس                      فصل سوم

 

 

    1222    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کار با پرتو برای فعالیت 

 رادیوگرافی صنعتی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

نظام ایمنی هسته ای مرکز 

 کشور
 کارت ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 رادیوگرافی صنعتی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 رادیوگرافی صنعتی
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با پرتو برای فعالیت 

 آنالیز هایروش
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایایمنی هستهمرکز نظام 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 آنالیز هایروش
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
 کارت ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 آنالیز هایروش

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 آنالیز هایروش
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
 ایران بانک ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 سنجشگرهای پرتو

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریرتجاری
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 سنجشگرهای پرتو

جمهوری قوه قضائیه 

 اسالمی ایران
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 سنجشگرهای پرتو
 ایرانسازمان انرژی اتمی  ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 سنجشگرهای پرتو
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
 کارت ملی



 (جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور                   فصل سوم

 

 

    1221    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کار با پرتو برای فعالیت 

 سنجشگرهای پرتو

علوم، تحقیقات و وزارت 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

 ایهسته مرکز نظام ایمنی

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 سنجشگرهای پرتو
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
 بانک ملی ایران

کار با پرتو برای فعالیت 

 کنترل کیفی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر جاری
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 کنترل کیفی

قضائیه جمهوری قوه 

 اسالمی ایران
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 کنترل کیفی
 ایرانسازمان انرژی اتمی  ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 کنترل کیفی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
 کارت ملی

کار با پرتو برای فعالیت 

 کنترل کیفی

تحقیقات و وزارت علوم، 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

کار با پرتو برای فعالیت 

 کنترل کیفی
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
 بانک ملی ایران

نصب،راه اندازی،تعمیر و نگهداری 

 کار با پرتو هایدستگاه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

 نصب،راه اندازی،تعمیر و نگهداری

 کار با پرتو هایدستگاه

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

 یامرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

نصب،راه اندازی،تعمیر و نگهداری 

 کار با پرتو هایدستگاه
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اطالعات هویتیتایید  سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  



 سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور( های دریافتی برای صدور مجوز توسطجدول اطالعات تجمیعی سرویس                      فصل سوم

 

 

    1221    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

نصب،راه اندازی،تعمیر و نگهداری 

 کار با پرتو هایدستگاه
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
 کارت ملی

نصب،راه اندازی،تعمیر و نگهداری 

 کار با پرتو هایدستگاه

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

نصب،راه اندازی،تعمیر و نگهداری 

 کار با پرتو هایدستگاه
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
 بانک ملی ایران

واردکننده و توزیع کننده 

 هایهای پرتو و دستگاهچشمه

 مرتبط با پرتو

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
  

واردکننده و توزیع کننده 

 هایهای پرتو و دستگاهچشمه

 مرتبط با پرتو

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
  

واردکننده و توزیع کننده 

 هایهای پرتو و دستگاهچشمه

 مرتبط با پرتو

 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
  

واردکننده و توزیع کننده 

 هایپرتو و دستگاههای چشمه

 مرتبط با پرتو

 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
 کارت ملی

واردکننده و توزیع کننده 

 هایهای پرتو و دستگاهچشمه

 مرتبط با پرتو

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

واردکننده و توزیع کننده 

 هایهای پرتو و دستگاهچشمه

 مرتبط با پرتو

 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک
 ایهستهمرکز نظام ایمنی 

 کشور
 بانک ملی ایران



 (جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان انرژی اتمی ایران )مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور                   فصل سوم

 

 

    1221    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

واردکننده و توزیع کننده 

 هایهای پرتو و دستگاهچشمه

 مرتبط با پرتو

اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی ایران
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی کارت بازرگانی  

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ها و ترخیص چشمهورود و 

 پرتو هایدستگاه

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

سازمان توسعه تجارت 

 ایران

استعالم ثبت سفارش ورود 

 کاال
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
  

و  هاورود و ترخیص چشمه

 پرتو هایدستگاه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان انرژی اتمی ایران ریر الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی مالیاتی کشورسازمان امور 

 ایستهمرکز نظام ایمنی ه

 کشور
  

و  هاورود و ترخیص چشمه

 پرتو هایدستگاه
 سازمان انرژی اتمی ایران الکترونیکی فیش بانکی   بانک

 ایمرکز نظام ایمنی هسته

 کشور
 بانک ملی ایران



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 



 سازمان حفاظت محیط زیست کشور توسطهای دریافتی برای صدور مجوز جدول اطالعات تجمیعی سرویس                               فصل سوم

 

 

    1225    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دستگاه تابعه 
 استعالم گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های ارائه سرویس

 شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

های مجموع سرویس
ه دستگاه تابعدریافتی 

 استعالم گیرنده

های مجموع سرویس
دستگاه اصلی  دریافتی

 استعالم گیرنده

اداره کل حفاظت و 
مدیریت شکار و 

 صید

 5 5 تایید مدارک ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

11 

16 

 51 51 دفترچه شناسایی شکارچیان سازمان حفاظت محیط زیست کشور

صنایع دستی و  سازمان میراث فرهنگی،
 گردشگری

مجوز بند ب سازمان میراث  
 فرهنگی و گردشگری

9 9 

 9 9 تاییدیه شورای اسالمی شهر یا روستا شوراهای اسالمی شهر و روستا

 9 9 استعالم گذرنامه یروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانن

 وزارت اطالعات
 9 استعالم وزارت اطالعات

51 
 59 سالحمجوز حمل 

 وزارت جهاد وکشاورزی 
گواهی سالمت ازسازمان یا اداره 

 دامپزشکی استان
5 5 

 91 91 تایید اطالعات هویتی وزارت اطالعات

 حفاظت کل ادارات
 زیست محیط

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 5 اساسنامه شرکت

0 

51 

 9 تایید مدارک ثبتی

 5 5 آگهی روزنامه رسمی اسالمی ایرانقوه قضائیه جمهوری 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
 ایران

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 وزارت جهاد وکشاورزی 

گواهی اداره کل منابع طبیعی 
استان یا شهرستان مبنی 

 برمالکیت زمین )مستثنیات(
5 

9 

 5 دامپزشکی نامهموافقت

 5 5 استعالم مجوز تاسیس تجارت وزارت صنعت، معدن و

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 



 سازمان حفاظت محیط زیست کشور های دریافتی برای صدور مجوز توسطجدول اطالعات تجمیعی سرویس                               فصل سوم

 

 

    1226    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :سازمان حفاظت محیط زیست کشور

دستگاه تابعه 
 استعالم گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های ارائه سرویس

 شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

های مجموع سرویس
ه دستگاه تابعدریافتی 

 استعالم گیرنده

های مجموع سرویس
دستگاه اصلی  دریافتی

 استعالم گیرنده

سازمان حفاظت 
 محیط زیست کشور

 5 5 تایید مدارک ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 

16 

سازمان حفاظت محیط زیست 
 کشور

 5 دفترچه شناسایی شکارچیان

ارزیابی  9مجوز کمیته ملی ماده  9
 زیست محیطیاثرات 

5 

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت اطالعات

 5 5 مجوز حمل سالح وزارت کشور 

موزه تاریآ طبیعی و 
 ذخایر ژنتیکی

 5 5 تایید مدارک ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

9 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تائیدیه پروپوزال مصوب 
 دانشجویی

5 5 

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات کل حفاظت محیط زیست(                            فصل سوم

 

 

    1227    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (حفاظت محیط زیست کشور ادارات کل) سازمان حفاظت محیط زیست کشور

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

احداث کارگاه 

 تاکسیدرمی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 

احداث کارگاه 

 تاکسیدرمی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

حفاظت محیط سازمان 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 

احداث کارگاه 

 تاکسیدرمی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 

احداث کارگاه 

 تاکسیدرمی
 احوال کشورسازمان ثبت  وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 

احداث کارگاه 

 تاکسیدرمی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 

استعالم مجوز 

 تاسیس
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 جوازتاسیس صنایع

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 الکترونیکیریر  تایید مدارک ثبتی 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی
 وزارت جهاد کشاورزی

، مراتع و هاسازمان جنگل

 آبخیزداری کشور

گواهی اداره کل 

منابع طبیعی استان 

یا شهرستان مبنی 

برمالکیت زمین 

 )مستثنیات(

 ریر الکترونیکی
حفاظت محیط سازمان 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 

موافقت اصولی و پروانه ایجاد 

پارکهای وحش،بارهای 

 وحش،بارهای پرندگان و

 مراکز نگهداری از حیوانات

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست
 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات کل حفاظت محیط زیست(                            فصل سوم

 

 

    1228    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

موافقت اصولی و پروانه 

 ایجاد پارکهای وحش،

بارهای وحش،بارهای 

مراکز نگهداری از  پرندگان و

 حیوانات

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی جمهوری 

 اسالمی ایران

 نامهموافقت

 دامپزشکی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست

سازمان موافقت  

دامپزشکی ازلحاظ 

بالمانع بودن تخصیص 

محل و احداث 

تاسیسات جهت ایجاد 

 مرکز



 ل حفاظت و مدیریت شکار و صید(جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات ک                            فصل سوم

 

 

    1229    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید)  سازمان حفاظت محیط زیست کشور

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه انتفاعی خرگوش با 

 تازی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکیریر 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی خرگوش با 

 تازی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

خرگوش با پروانه انتفاعی 

 تازی
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی خرگوش و 

 تشی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی خرگوش و 

 تشی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

 محیط زیست استان و

 یا شهرستان

پروانه انتفاعی خرگوش و 

 تشی
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی شکار سار و 

 گنجشک
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی شکار سار و 

 گنجشک

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

پروانه انتفاعی شکار سار و 

 گنجشک
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی شکار و صید در آب 

 ها )با روشهای سنتی(بندان
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات کل حفاظت و مدیریت شکار و صید(                            فصل سوم

 

 

    1212    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه انتفاعی شکار و صید 

)با روشهای  هادر آب بندان

 سنتی(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

شناسایی دفترچه 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

پروانه انتفاعی شکار و صید 

)با روشهای  هادر آب بندان

 سنتی(

 وزارت اطالعات
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی سالحمجوز حمل 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی قرارداد پیمانکاری 

 تعدیل جمعیت گراز
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی قرارداد پیمانکاری 

 تعدیل جمعیت گراز

شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 

تاییدیه شورای اسالمی 

 شهر یا روستا
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه انتفاعی قرارداد 

پیمانکاری تعدیل جمعیت 

 گراز

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

پروانه انتفاعی قرارداد 

پیمانکاری تعدیل جمعیت 

 گراز

 وزارت اطالعات
جمهوری نیروی انتظامی 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه دفع حیوانات زیانکار 

 توسط میرشکار
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

کل حفاظت و مدیریت اداره 

 شکار و صید
 

پروانه دفع حیوانات زیانکار 

 توسط میرشکار

شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 

تاییدیه شورای 

اسالمی شهر یا 

 روستا

 ریر الکترونیکی
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه دفع حیوانات زیانکار 

 توسط میرشکار

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات کل حفاظت و مدیریت شکار و صید(                            فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه دفع حیوانات زیانکار 

 توسط میرشکار
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه شکار گراز )اتباع 

 خارجی(

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

 

مجوز بند ب سازمان 

میراث فرهنگی و 

 گردشگری

 ریر الکترونیکی
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه شکار گراز )اتباع 

 خارجی(

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گذرنامه 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه شکار گراز )اتباع 

 خارجی(
  وزارت اطالعات

استعالم وزارت 

 اطالعات
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه عادی شکار پرندگان 

 وحشی ریر حمایت شده
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

و مدیریت  اداره کل حفاظت

 شکار و صید
 

پروانه عادی شکار پرندگان 

 وحشی ریر حمایت شده

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه عادی شکار پرندگان 

 وحشی ریر حمایت شده
 اطالعاتوزارت 

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه عادی شکار کل
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

 پروانه عادی شکار کل
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

 وزارت اطالعات پروانه عادی شکار کل
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه عادی شکار گراز 

 )اتباع ایرانی(
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

حفاظت محیط سازمان 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات کل حفاظت و مدیریت شکار و صید(                            فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه عادی شکار گراز 

 )اتباع ایرانی(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

استان و محیط زیست 

 یا شهرستان

پروانه عادی صید ماهی با 

 تور
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه عادی صید ماهی با 

 قالب
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

 تایید اطالعات

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه ویژه شکار آهو )اتباع 

 ایرانی(
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه ویژه شکار آهو )اتباع 

 ایرانی(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

پروانه ویژه شکار آهو )اتباع 

 ایرانی(
 اطالعاتوزارت 

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه ویژه شکار جبیر 

 )اتباع ایرانی(
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

محیط سازمان حفاظت 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه ویژه شکار جبیر 

 )اتباع ایرانی(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 شهرستان یا

پروانه ویژه شکار جبیر 

 )اتباع ایرانی(
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

 ،کل ،پروانه ویژه شکار قوچ

 آهو و جبیر )اتباع خارجی(

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم گذرنامه 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات کل حفاظت و مدیریت شکار و صید(                            فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 ،کل ،پروانه ویژه شکار قوچ

 آهو و جبیر )اتباع خارجی(
  وزارت اطالعات

استعالم وزارت 

 اطالعات
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

حفاظت و مدیریت  اداره کل

 شکار و صید
 

 ،کل ،پروانه ویژه شکار قوچ

 آهو و جبیر )اتباع خارجی(

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

 

مجوز بند ب سازمان 

میراث فرهنگی و 

 گردشگری

 ریر الکترونیکی
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

شکار قوچ در پروانه ویژه 

 مناطق آزاد
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه ویژه شکار قوچ در 

 مناطق آزاد

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 الکترونیکیریر 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

پروانه ویژه شکار قوچ در 

 مناطق آزاد
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 کشورزیست 

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

پروانه ویژه شکار قوچ در مناطق 

 حفاظت شده )اتباع ایرانی(
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

مناطق پروانه ویژه شکار قوچ در 

 حفاظت شده )اتباع ایرانی(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

پروانه ویژه شکار قوچ در مناطق 

 ایرانی(حفاظت شده )اتباع 
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه ویژه شکار کل )اتباع ایرانی(
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

 پروانه ویژه شکار کل )اتباع ایرانی(
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید

دارات کل حفاظت محیط ا

 استان و یا شهرستان زیست



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )ادارات کل حفاظت و مدیریت شکار و صید(                            فصل سوم

 

 

    1214    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 وزارت اطالعات پروانه ویژه شکار کل )اتباع ایرانی(
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

 کشورسازمان ثبت احوال  وزارت کشور پروانه ویژه صید ماهی قزل آال
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

تکثیر و پرورش پستانداران 

و پرندگان وحشی در اسارت 

همراه با شکارگاه و بدون 

 شکارگاه

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

تکثیر و پرورش پستانداران 

و پرندگان وحشی در اسارت 

همراه با شکارگاه و بدون 

 شکارگاه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی 

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

مدیریت اداره کل حفاظت و 

 شکار و صید
 

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور قرق اختصاصی
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

واردات،صادرات و صادرات 

مشمول  هایمجددگونه

 کنوانسیون سایتس واجزای آنها

 احوال کشور سازمان ثبت وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

واردات،صادرات و صادرات 

مشمول  هایمجددگونه

 کنوانسیون سایتس واجزای آنها

 وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی سالمت 

ازسازمان یا اداره 

 دامپزشکی استان

 ریر الکترونیکی
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 

واردات،صادرات و صادرات 

مشمول  هایمجددگونه

 کنوانسیون سایتس واجزای آنها

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

مجوز سایتیس مبدا 

 یا مقصد
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

 شکار و صید
 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از سازمان حفاظت محیط زیست کشور )سازمان حفاظت محیط زیست کشور(                                   فصل سوم

 

 

    1215    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان حفاظت محیط زیست کشور) سازمان حفاظت محیط زیست کشور

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

اصلی  عنوان دستگاه

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه انتفاعی شکار 

 بلدرچین
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

پروانه انتفاعی شکار 

 بلدرچین

حفاظت محیط سازمان 

 زیست کشور
  

دفترچه شناسایی 

 شکارچیان
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

زیست استان و یا 

 شهرستان

پروانه انتفاعی شکار 

 بلدرچین
 وزارت اطالعات

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی مجوز حمل سالح

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

پروانه تاسیس مجتمع 

 پرورش گاومیش

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

صدور مجوز ورود طبیعت 

داخلی به مناطق گردان 

 تحت مدیریت

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
 

مجوز کمیته ملی 

ارزیابی  9ماده 

اثرات زیست 

 محیطی

 ریر الکترونیکی
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
 

احداث نمایشگاه حیات 

وحش و موزه تاریآ 

 طبیعی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات  تایید

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

موزه تاریآ طبیعی و 

 ذخایر ژنتیکی
  

احداث نمایشگاه حیات 

وحش و موزه تاریآ 

 طبیعی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

موزه تاریآ طبیعی و 

 ژنتیکیذخایر 
  

ورود و بازدید از مناطق 

 فسیل مهره دار

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
  

تائیدیه پروپوزال 

 مصوب دانشجویی
 ریر الکترونیکی

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

موزه تاریآ طبیعی و 

 نتیکی ذخایر ژ

برای اتباع خارجی مدارک 

 شناسایی الزامی است.



 

 

 

 

ی مورد نیاز صدور مجوزهای هااطالعات تجمیعی و سرویس

 گردشگریسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 



 تی و گردشگریسازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستوس  یرای صدور مجوز دزیافتی های جدول اطالعات تجميعی سرویس                               فصل سوم

 

 

    1217    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دستگاه تابعه استعالم 
 گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تابعه استعالم 

 گیرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تابعه استعالم 

 گیرنده

های مجموع سرویس
دستگاه اصلی دریافتی 

 استعالم گیرنده

 معاونت گردشگری

 5 5 تاییدیه تضمین معتبر بانک

01 15 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 5 اساسنامه شرکت

9 
 5 تایید مدارک ثبتی

 5 5 تایید کاربری ملک هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 5 استعالم سابقه کار و فعالیت

1 

 5 تایید صالحیت شغلی

 5 تایید صالحیت فردی

 5 تایید لوح مدیر فنی

 5 تائید مرجع صدورمجوز

 9 گواهی آموزشی

 5 مهارتگواهینامه 

 6 6 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 1 استعالم وضعیت نظام وظیفه

59 
 6 گواهی عدم اعتیاد

 9 9 کارت معاینه پزشکی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 9 استعالم پروانه بهره برداری معدن و تجارتوزارت صنعت، 

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 



 سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتوس  یرای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجميعی سرویس                               فصل سوم

 

 

    1218    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دستگاه تابعه استعالم 
 گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تابعه استعالم 

 گیرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تابعه استعالم 

 گیرنده

های مجموع سرویس
دستگاه اصلی دریافتی 

 استعالم گیرنده

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

 5 5 فیش بانکی بانک

99 15 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 9 اساسنامه شرکت

6 
 0 تایید مدارک ثبتی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 9 استعالم سابقه کار و فعالیت

1 
 5 گذارسرمایهاهلیت  هایتایید شاخص

 5 گواهی درجه هنری

 5 گواهینامه مهارت

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 9 آگهی روزنامه رسمی

1 
 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

6 
 9 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

 5 5 معماری پروژه هایتایید نقشه وزارت راه و شهرسازی

 0 0 تایید اطالعات هویتی فناوریوزارت علوم، تحقیقات و 

 0 0 تایید مدارک تحصیلی وزارت کشور 



 (سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) گی، صنایع دستی و گردشگریسازمان ميراث فرهنجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1219    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (گردشگریسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ) سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

 جواز تاسیس کارگاهی
سازمان ثبت اسناد و 

 کشورامالک 
و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 جواز تاسیس کارگاهی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 وظیفه نظام
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
  دستی و گردشگری

 جواز تاسیس کارگاهی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور جواز تاسیس کارگاهی
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 جواز تاسیس کارگاهی
تحقیقات و وزارت علوم، 

 فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 جواز تاسیس کارگاهی
سازمان ثبت اسناد و 

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی   امالک کشور
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 جواز تاسیس کارگاهی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

فرهنگی، صنایع سازمان میراث 
   دستی و گردشگری



 (گردشگریسازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و )سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1212    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

 جواز تاسیس کارگاهی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور هااقامتگاهمجوز هتل و 
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 هامجوز هتل و اقامتگاه
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان و یا 

 شهرستان

 هایتایید شاخص
 گذارسرمایهاهلیت 

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

   وزارت آموزش و پرورش هامجوز هتل و اقامتگاه
تایید مدارک 

 تحصیلی
 الکترونیکیریر 

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 هامجوز هتل و اقامتگاه
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 هامجوز هتل و اقامتگاه
سازمان ثبت اسناد و 

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی   امالک کشور
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

اخذ استعالم از 
اجرایی  هایدستگاه

مرتبط  با موقعیت 
قرار گیری زمین 

 ضروری است

 وزارت راه و شهرسازی هامجوز هتل و اقامتگاه
ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 
 شهرستان

 هایتایید نقشه
 معماری پروژه

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 گردشگریدستی و 

اخذ استعالم از 
اجرایی  هایدستگاه

مرتبط  با موقعیت 
قرار گیری زمین 

 ضروری است.



 (سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک هامجوز هتل و اقامتگاه
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

میراث ادارات کل سازمان 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان و یا 

 شهرستان

استعالم سابقه کار 
 و فعالیت

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

  فعالیتتایید سابقه 
تولید دررشته  مورد 

 تقاضا

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور تولیدانفرادیمجوزپروانه 
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
سازمان ثبت اسناد و 

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی   امالک کشور
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان و یا 

 شهرستان

گواهی درجه 
 هنری

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

گواهینامه درجه 
 هنری

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   گردشگریدستی و 

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری



 (گردشگریسازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و )سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

 مجوزپروانه تولیدانفرادی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان و یا 

 شهرستان

 ریر الکترونیکی گواهینامه مهارت
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 مجوزپروانه تولیدکارگاهی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریرتجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 مجوزپروانه تولیدکارگاهی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان و یا 

 شهرستان

استعالم سابقه کار 
 و فعالیت

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

تایید سابقه فعالیت  
تولید دررشته  مورد 

 تقاضا

 تولیدکارگاهیپروانه  مجوز
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا
استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 پروانه تولیدکارگاهی مجوز
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 
 رسمی

 ریر الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه تولیدکارگاهی مجوز
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 پروانه تولیدکارگاهی مجوز
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری



 (سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه تولیدکارگاهی مجوز
سازمان ثبت اسناد و 

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی   امالک کشور
سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 پروانه تولیدکارگاهی مجوز
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری

 پروانه تولیدکارگاهی مجوز
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 

 کیفریپیشینه 
 ریر الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
   دستی و گردشگری



 (گردشگری معاونت) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1214    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )معاونت گردشگری( سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

 ایجاد شعبه بند )ب(
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 و گردشگریدستی 
   معاونت گردشگری

 وزارت کشور ایجاد شعبه بند )ب(
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

 ایجاد شعبه بند )ب(
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

 ایجاد شعبه بند )ب(
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   گردشگریمعاونت 

 ایجاد شعبه بند )ب(
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

پروانه بهره برداری 

 واحدهای اقامتی و پذیرایی

جمهوری نیروی انتظامی 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

پروانه بهره برداری 

 واحدهای اقامتی و پذیرایی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

پروانه بهره برداری 

 واحدهای اقامتی و پذیرایی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

کارت معاینه 

 پزشکی و بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   گردشگریمعاونت 

پروانه بهره برداری 

 واحدهای اقامتی و پذیرایی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری



 (گردشگری نتمعاو) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1215    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری 

 واحدهای اقامتی و پذیرایی

قضائیه جمهوری قوه 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر عامل شرکت 

 خدمات مسافرتی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
  

استعالم پروانه بهره 

 برداری

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر عامل شرکت 

خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

فرهنگی، صنایع میراث 

دستی و گردشگری 

 استان و یا شهرستان

تایید صالحیت 

 شغلی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

فرهنگی، صنایع میراث 

دستی و گردشگری 

 استان و یا شهرستان

 تایید لوح مدیر فنی
ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری



 (گردشگری معاونت) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1216    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 

 استان و یا شهرستان

 گواهی آموزشی
ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 معاونت گردشگری

گواهینامه آموزش 

خدمات مسافرتی و 

 جهانگردی -سیاحتی 

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 اعتیادگواهی عدم 

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مدیر فنی شرکت/ 

دفتر خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
ریر 

 الکترونیکی

فرهنگی، صنایع سازمان میراث 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مکان شرکت / دفتر 

خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 تایید کاربری ملک هاشهرداری

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر مکان شرکت / دفتر 

مسافرتی و خدمات 

 گردشگری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر نام دفتر  خدمات 

 مسافرتی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان 

 و یا شهرستان

تائید مرجع 

 صدورمجوز

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر وضعیت دفتر از 

 حقیقی به حقوقی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

 ریر

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری



 (گردشگری نتمعاو) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1217    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

تغییر وضعیت دفتر از 

 حقیقی به حقوقی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر وضعیت دفتر از 

 حقیقی به حقوقی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر وضعیت دفتر از 

 حقیقی به حقوقی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تغییر وضعیت دفتر از 

 حقیقی به حقوقی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

فرهنگی، صنایع سازمان میراث 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تمدید مجوز شرکت / دفتر 

خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

تمدید مجوز شرکت / دفتر 

خدمات مسافرتی و 

 گردشگری

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
  

استعالم پروانه بهره 

 برداری

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

 خود اظهاری
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

 وزارت کشور خود اظهاری
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

 خود اظهاری
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری



 (گردشگری معاونت) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1218    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور کارت بازرسی ناظران 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 

 استان و یا شهرستان

استعالم سابقه کار 

 و فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 معاونت گردشگری

تایید سابقه فعالیت  

تولید دررشته  مورد 

 تقاضا

صدور کارت بازرسی ناظران 

 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 

 استان و یا شهرستان

 گواهینامه مهارت
ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

صدور مجوز فعالیت 

دفاترخدمات مسافرتی و 

گردشگری بند )ب( 

 تورگردانی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

عمومی سازمان وظیفه 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

صدور مجوز فعالیت 

دفاترخدمات مسافرتی و 

گردشگری بند )ب( 

 تورگردانی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکی

صنایع سازمان میراث فرهنگی، 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

صدور مجوز فعالیت 

دفاترخدمات مسافرتی و 

گردشگری بند )ب( 

 تورگردانی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

صدور مجوز فعالیت 

دفاترخدمات مسافرتی و 

گردشگری بند )ب( 

 تورگردانی

   بانک
تاییدیه تضمین 

 معتبر
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری



 (گردشگری نتمعاو) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1219    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور مجوز فعالیت 

دفاترخدمات مسافرتی و 

گردشگری بند )ب( 

 تورگردانی

نیروی انتظامی جمهوری 

 ایراناسالمی 

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

صدور مجوز فعالیت دفاترخدمات 

مسافرتی و گردشگری بند )ب( 

 تورگردانی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سوء گواهی عدم 

 پیشینه کیفری
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

کارت مدیریت مدیران 

 واحدهای گردشگری

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 گردشگریدستی و 
   معاونت گردشگری

کارت مدیریت مدیران 
 واحدهای گردشگری

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

کارت مدیریت مدیران 
 واحدهای گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
و صنایع دستی 
 گردشگری

ادارات کل سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 
 استان و یا شهرستان

تایید صالحیت 
 فردی

ریر 
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

   معاونت گردشگری

کارت مدیریت مدیران 
 واحدهای گردشگری

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

و  مراکز بهداشتی
 درمانی

کارت معاینه 
 پزشکی و بهداشتی

ریر 
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

   معاونت گردشگری

کارت مدیریت مدیران 
 واحدهای گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری 
 شهرستاناستان و یا 

 گواهی آموزشی
ریر 

 الکترونیکی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 معاونت گردشگری

گواهینامه آموزشی 
 تخصصی



 (گردشگری معاونت) سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1212    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

کارت مدیریت مدیران 
 واحدهای گردشگری

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

 گواهی عدم اعتیاد
ریر 

 الکترونیکی
فرهنگی، صنایع سازمان میراث 

 دستی و گردشگری
   معاونت گردشگری

کارت مدیریت مدیران 
 واحدهای گردشگری

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

   معاونت گردشگری



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز اطالعات تجمیعی و سرویس

 صدور مجوزهای شهرداری تهران

 



 شهرداری تهرانتوسط های مورد نیاز برای صدور مجوز جدول اطالعات تجمیعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شهرداری تهران دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک

 5 5 حکم کارگزینی اجرایی هایتمام دستگاه

99 61 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 اساسنامه شرکت

 5 تایید اجاره نامه 0

 9 ثبتیتایید مدارک 

 هاو دهیاری هاسازمان شهرداری
 5 حساب عوارض خودرو 

9 
 5 گواهی آموزشی

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 9 آگهی روزنامه رسمی

1 
 0 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

1 

 5 معاینه فنی معتبربرگه 

 5 سند انتظامی خودرو

 9 گواهی عدم اعتیاد

 5 گواهینامه معتبر رانندگی

 5 5 تائید سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 5 5 استعالم سوابق بیمه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 5 مدارک تحصیلیتایید  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 6 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 



 شهرداری تهرانتوسط های مورد نیاز برای صدور مجوز جدول اطالعات تجمیعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1211    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شهرداری تهران دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

معاونت 

شهرسازی و 

معماری مناطق 

گانه شهر  99

 تهران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 تایید اجاره نامه

6 

51 61 

 9 تایید مدارک ثبتی

 9 صورت مجلس تفکیکی

 هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

 9 جغرافیاییاطالعات 

 5 قانون زمین شهری 1و  6گواهی  0

 5 مدارک  نوسازی

 5 5 تاییدیه انشعاب شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

صورتمجلس تفکیکی مهرشده توسط 

 کارشناس رسمی دادگستری
5 

 5 گواهی انحصار وراثت 9

 5 استعالم گزارش کارشناسی

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تاییدیه انشعاب وزارت نفت

 5 5 تاییدیه انشعاب وزارت نیرو



 شهرداری تهرانتوسط های مورد نیاز برای صدور مجوز جدول اطالعات تجمیعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1214    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شهرداری تهران دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

معاونت فنی و 

 عمرانی

 9 9 تایید مدارک ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

51 

61 

 هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

 5 جغرافیاییاطالعات 

0 
 5 پایان کار

 5 تاییدیه شهرسازی

 5 مفصا حساب اداره درآمد

 5 5 گواهینامه صالحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

شرکت 

 ساماندهی

 صنایع و مشارل

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 9 اساسنامه شرکت

0 

1 

 5 تایید مدارک ثبتی

 5 5 استعالم تاییدیه استاندارد معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 5 استعالم سوابق بیمه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

 5 5 نفتی هایتائیدیه شرکت پخش فرآورده وزارت نفت

معاونت امور 

اجتماعی و 

 فرهنگی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 9

 5 5 گواهی آموزشی هاو دهیاری هاسازمان شهرداری



 شهرداری تهرانتوسط های مورد نیاز برای صدور مجوز جدول اطالعات تجمیعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1215    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شهرداری تهران دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

معاونت توسعه 

منابع انسانی 

 مناطق

 5 5 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

0 61 

 5 5 تاییدیه تامین نیروی انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

 5 مجوز اجرائیات شهرداری

9 

 5 مجوز یگان حفاظت شهرداری



 )شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1216    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ساماندهی صنایع و مشاغل(شهرداری تهران )شرکت 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 CNGجایگاه سوخت 
اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  

 CNGجایگاه سوخت 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  

 CNGجایگاه سوخت 
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری
 استعالم تاییدیه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  

 وزارت نفت CNGجایگاه سوخت 
 هایفرآوردهشرکت پخش 

 نفتی

تائیدیه شرکت پخش 

 نفتی هایفرآورده

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  

 روز بازارها
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  

 روز بازارها
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 استعالم سوابق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  

کیوسکهای گل و 

 مطبوعات
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  

مراکز خرید و فروش 

 خودرو

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

شرکت ساماندهی صنایع 

 و مشارل
  



 )معاونت امور اجتماعی و فرهنگی( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    1217    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 فرهنگی(شهرداری تهران )معاونت امور اجتماعی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس
 نحوه ارائه سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

)اداره ارزیابی  گواهی اتاف

 (فرهنگیپیوست اجتماعی و 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت امور اجتماعی 

 و فرهنگی
  

گواهی اتاف)اداره ارزیابی 

 (پیوست اجتماعی و فرهنگی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

مدارک تایید 

 تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت امور اجتماعی 

 و فرهنگی
  

گواهی اتاف)اداره ارزیابی 

 (پیوست اجتماعی و فرهنگی

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 شهرداری تهران

گواهی 

 آموزشی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

امور اجتماعی معاونت 

 و فرهنگی

گواهی آموزشی شامل گواهی شرکت 

 در کارگاه آموزشی اتاف می باشد.



 )معاونت توسعه منابع انسانی مناطق( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                          فصل سوم

 

 

    1218    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 تهران )معاونت توسعه منابع انسانی مناطق(شهرداری 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

و تامین ساماندهی اماکن 

 نیروی انسانی مورد نیاز

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت توسعه منابع 

 انسانی مناطق
  

ساماندهی اماکن و تامین 

 نیروی انسانی مورد نیاز

کار و رفاه  وزارت تعاون،

 اجتماعی
  

تاییدیه تامین 

 نیروی انسانی

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت توسعه منابع 

 انسانی مناطق
  

ساماندهی اماکن و تامین 

 نیروی انسانی مورد نیاز

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 شهرداری تهران

مجوز اجرائیات 

 شهرداری

ر الکترونیکی و ریتلفیق 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت توسعه منابع 

 انسانی مناطق

اجرائیات 

 شهرداری

ساماندهی اماکن و تامین 

 نیروی انسانی مورد نیاز

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 شهرداری تهران

مجوز یگان حفاظت 

 شهرداری

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت توسعه منابع 

 انسانی مناطق

یگان حفاظت 

 شهرداری



 )معاونت حمل و نقل و ترافیک( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                                 فصل سوم

 

 

    1219    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (نقل و ترافیک معاونت حمل وشهرداری تهران )

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری از اتوبوس و 

 خط

انتظامی نیروی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه بهره برداری از اتوبوس و 

 خط
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

و  الکترونیکیتلفیق 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه بهره برداری از اتوبوس و 

 خط

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه بهره برداری از اتوبوس و 

 خط

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه بهره برداری برای 

شرکتهای حمل و نقل بار 

 شهریدرون 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک 
  

پروانه بهره برداری برای 

شرکتهای حمل و نقل بار 

 درون شهری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک 
  

پروانه بهره برداری برای 

شرکتهای حمل و نقل بار 

 درون شهری

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک 
  

 وزارت کشور پروانه تاکسیرانی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی 

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

 پروانه تاکسیرانی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

 

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  



 )معاونت حمل و نقل و ترافیک( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                                 فصل سوم

 

 

    1242    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه تاکسیرانی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

 پروانه تاکسیرانی
و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 گواهی آموزشی شهرداری تهران

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک

گواهی آموزشی شامل گواهی  طی 

کردن دوره آموزش و آزمون 

 شهرشناسی است.

 پروانه تاکسیرانی
نیروی انتظامی 

 اسالمی ایران جمهوری

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

 پروانه تاکسیرانی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

 و تلفیق الکترونیکی

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه فعالیت اتوبوسرانان 

 بخش خصوصی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه فعالیت اتوبوسرانان 

 بخش خصوصی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه فعالیت اتوبوسرانان 

 بخش خصوصی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه فعالیت اتوبوسرانان 

 بخش خصوصی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 تائید سالمت

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  



 )معاونت حمل و نقل و ترافیک( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                                 فصل سوم

 

 

    1241    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه فعالیت اتوبوسرانان 

 بخش خصوصی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه فعالیت اتوبوسرانان 

 بخش خصوصی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

پروانه فعالیت اتوبوسرانان 

 بخش خصوصی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

گواهینامه معتبر 

 رانندگی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

 گواهی برگه معاینه فنی خودرو
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

 معاونت حمل و

 نقل و ترافیک
  

 گواهی برگه معاینه فنی خودرو
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

 وزارت کشور گواهی برگه معاینه فنی خودرو
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

 گواهی برگه معاینه فنی خودرو
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

 معاینه فنی خودروگواهی برگه 
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  



 )معاونت حمل و نقل و ترافیک( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                                 فصل سوم

 

 

    1241    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز ورود به محدوده طرح 

 ترافیک و طرح زوج و فرد

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 شهرداری تهران

حساب عوارض  

 خودرو 

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

مجوز ورود به محدوده طرح 

 ترافیک و طرح زوج و فرد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سوابق 

 بیمه

و  الکترونیکیتلفیق 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

مجوز ورود به محدوده طرح 

 ترافیک و طرح زوج و فرد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 ترافیکنقل و 
  

مجوز ورود به محدوده طرح 

 ترافیک و طرح زوج و فرد

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره راهنمایی و 

 رانندگی

برگه معاینه فنی 

 معتبر

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

مجوز ورود به محدوده طرح 

 و فردترافیک و طرح زوج 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

مجوز ورود به محدوده طرح 

 ترافیک و طرح زوج و فرد

 هایتمام دستگاه

 اجرایی
 حکم کارگزینی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  

مجوز ورود به محدوده طرح 

 ترافیک و طرح زوج و فرد

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره راهنمایی و 

 رانندگی

سند انتظامی 

 خودرو

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت حمل و 

 نقل و ترافیک
  



 گانه شهر تهران( 11)معاونت شهرسازی و معماری مناطق  شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    1241    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (گانه شهر تهران 22معاونت شهرسازی و معماری مناطق شهرداری تهران )

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

 واسط استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 انواع پروانه ساختمانی
 هاسازمان شهرداری

 هاو دهیاری
 اطالعات جغرافیایی شهرداری تهران

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران

 GISاطالعات جغرافیایی شامل نقشه 

 می باشد.

 انواع پروانه ساختمانی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

 وزارت کشور انواع پروانه ساختمانی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

 انواع پروانه ساختمانی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

 انواع پروانه ساختمانی

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان
 تاییدیه انشعاب  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

 وزارت نیرو انواع پروانه ساختمانی
شرکت توزیع نیروی 

 هابرق استان
 تاییدیه انشعاب

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

شهرسازی و  معاونت

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

 وزارت نفت انواع پروانه ساختمانی
شرکت ملی گاز 

 ایران
 تاییدیه انشعاب

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  



 گانه شهر تهران( 11)معاونت شهرسازی و معماری مناطق  شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    1244    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

 واسط استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 انواع پروانه ساختمانی
سازمان ثبت اسناد و 

 کشور امالک
 صورت مجلس تفکیکی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران

ارائه اصل و تصویر صورتمجلس  

تفکیکی برای امالکی نیاز است که 

 دارای سند آپارتمانی می باشند.

 انواع پروانه ساختمانی
 هاسازمان شهرداری

 هاو دهیاری
 شهرداری تهران

قانون  1و  6گواهی 

 زمین شهری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران

قانون زمین شهری  1و  6ارائه گواهی 

در صورتی نیاز است که ملک فاقد 

 ساختمان باشد.

 انواع پروانه ساختمانی
قضائیه جمهوری قوه 

 اسالمی ایران
 گواهی انحصار وراثت  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران

ارائه اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت 

 در صورت فوت مالک نیاز است.

 انواع پروانه ساختمانی
 هاسازمان شهرداری

 هاو دهیاری
 مدارک  نوسازی شهرداری تهران

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

 تفکیکی اراضی
 هاسازمان شهرداری

 هاو دهیاری
 اطالعات جغرافیایی شهرداری تهران

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 تهران شهرداری

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران

اطالعات جغرافیایی شامل نقشه 

 می باشد.  5/9111

 تفکیکی اراضی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 تهرانشهر 
  

 تفکیکی اراضی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 صورت مجلس تفکیکی   

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

 تفکیکی اراضی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
  

مجلس تفکیکی  صورت
مهرشده توسط 

رسمی کارشناس 
 دادگستری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  



 گانه شهر تهران( 11)معاونت شهرسازی و معماری مناطق  شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    1245    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

 واسط استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

صدور موافقت و تاییدیه 

 هایدر ارتباط با مجوز

ساختمانی واقع در حریم 

 شهر تهران

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

و  الکترونیکیتلفیق 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

صدور موافقت و تاییدیه 

 هایدر ارتباط با مجوز

ساختمانی واقع در حریم 

 شهر تهران

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران
  

صدور موافقت و تاییدیه 

 هایدر ارتباط با مجوز

ساختمانی واقع در حریم 

 شهر تهران

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 شهرداری تهران

شهرسازی و معاونت 

گانه  99معماری مناطق 

 شهر تهران

 نقشه تایید شده کارشناس رسمی



 )معاونت فنی و عمرانی( شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    1246    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (فنی و عمرانیمعاونت شهرداری تهران )

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کارت الکترونیک شرکتهای 

 همکار معاونت فنی و عمرانی 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

کارت الکترونیک شرکتهای 

 همکار معاونت فنی و عمرانی 

تحقیقات وزارت علوم، 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

کارت الکترونیک شرکتهای 

 همکار معاونت فنی و عمرانی 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
  

تایید مدارک 

 ثبتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

کارت الکترونیک شرکتهای 

 همکار معاونت فنی و عمرانی 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان تهران

گواهینامه 

 صالحیت

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   عمرانیمعاونت فنی و  شهرداری تهران

 مجوز حفاری
و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 شهرداری تهران

اطالعات 

 جغرافیایی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

 هایاطالعات جغرافیایی شامل نقشه

 می باشد. 9111/5پوششی جدید 

 مجوز حفاری
و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 پایان کار شهرداری تهران

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

 وزارت کشور مجوز حفاری
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

 مجوز حفاری
اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور
  

تایید مدارک 

 ثبتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران



 گانه شهر تهران( 11)معاونت شهرسازی و معماری مناطق  شهرداری تهرانجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    1247    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مجوز حفاری
و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 شهرداری تهران

تاییدیه 

 شهرسازی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

 حفاریمجوز 
و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 شهرداری تهران

مفصا حساب 

 اداره درآمد

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
   معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 



 معاونت اجرایی ریاست جمهوریتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس          فصل سوم 

 

 

    1249    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : معاونت اجرایی ریاست جمهوری

دستگاه تابعه 

استعالم 

 گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
 هایتعداد سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گیرنده

سازمان ملی 

استاندارد 

 ایران

 5 5 مجوز فعالیت اجرایی هایتمام دستگاه

10 10 

 5 5 کارت نفت وزارت نفت

 هایهیأت عالی نظارت بر سازمان

 صنفی کشور
 9 9 مجوز فعالیت

بازرگانی، صنایع، معادن و اتاق 

 کشاورزی ایران
 5 عدم سوء پیشینه و شکایات

9 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 کارت بازرگانی

 9 9 استعالم سوابق بیمه

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 استعالم بیمه نامه

 9 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی 6

 5 پیشینه و شکایاتعدم سوء 

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 6 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 1 1 فیش بانکی بانک



 معاونت اجرایی ریاست جمهوریتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس          فصل سوم 

 

 

    1252    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : معاونت اجرایی ریاست جمهوری

دستگاه تابعه 

استعالم 

 گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
 هایتعداد سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گیرنده

سازمان ملی 

استاندارد 

 ایران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 6 اساسنامه شرکت

59 

10 10 

 1 تایید ثبت عالمت تجاری

 5 تایید مدارک ثبتی

 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 استعالم پروانه دفترآموزش و ترویج استاندارد

59 

 5 گواهی بازرسی کاال

 5 گواهی ثبت کاال مربوط به کاالی مورد نظر

صادر شده در زمینه  هایگواهینامه
 مدیریتی هایسیستم

0 

 9 ملی تایید صالحیت ایرانهای مرکز گواهینامه

 5 مجوز فعالیت آموزشی

 9 نتایج آزمون کاال

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 0 استعالم مجوز تاسیس

59 

 0 ایران کد

 5 تایید عضویت

 5 ثبت سفارش ورود کاال

 5 عدم سوء پیشینه و شکایات

 5 مجوز فعالیت

 قضائیه جمهوری اسالمی ایرانقوه 
 55 آگهی روزنامه رسمی

50 
 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1251    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (ایران معاونت اجرایی ریاست جمهوری )سازمان ملی استاندارد

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 بازرسی استانی هایپروانه شرکت
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 بازرسی استانی هایپروانه شرکت
معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

استعالم پروانه 
دفترآموزش و ترویج 

 استاندارد

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

پروانه حقیقی و حقوقی 
استاندارد  دفترآموزش و ترویج

 معاونت ارزیابی کیفیت -

 بازرسی استانی هایپروانه شرکت
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

 وزارت کشور بازرسی استانی هایپروانه شرکت
احوال سازمان ثبت 
 کشور

 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 بازرسی استانی هایپروانه شرکت
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

اجرایی ریاست معاونت 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 بازرسی استانی هایپروانه شرکت
معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

صادر  هایگواهینامه
شده در زمینه 

 مدیریتی هایسیستم
 ریر الکترونیکی

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

استاندارد سازمان ملی 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 بازرسی استانی هایپروانه شرکت
معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز  هایگواهینامه
ملی تایید صالحیت 

 ایران

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید  هایگواهینامه
و  51191صالحیت ایران از جمله 

معاونت ارزیابی  -و ....  51191
 کیفیت

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

استاندارد سازمان ملی 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1251    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی استعالم بیمه نامه
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

بیمه  هایشرکت
استعالم بیمه نامه _گذار

 -مسئولیت حرفه ای مدنی 
 معاونت ارزیابی کیفیت

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 
 اجتماعی

 ریر الکترونیکی استعالم سوابق بیمه
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 ونت ارزیابی کیفیتمعا

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

 وزارت کشور
احوال سازمان ثبت 
 کشور

 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

وزارت علوم، تحقیقات 
 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه
 آموزش عالی

 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

 وزارت نفت

اداره کل نظارت بر 
 هایصادرات فرآورده

 نفتی

 ریر الکترونیکی کارت نفت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

استاندارد سازمان ملی 
 ایران

صادر  هایگواهینامه
شده در زمینه 

 مدیریتی هایسیستم

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1251    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

بازرسی ملی و  هایپروانه شرکت
 سورویانس

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز  هایگواهینامه
ملی تایید صالحیت 

 ایران

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید  هایگواهینامه
 51191صالحیت ایران از جمله 

معاونت ارزیابی  -و ....  51191و 
 کیفیت

 هکنند گواهی نهادهای تاییدصالحیت
 مدیریت،براساس سیستم

 درزمینهISO/IEC51195استاندارد
 ISO9190استاندارد صدورگواهینامه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید صالحیت 
 ایران

 گواهی نهادهای تاییدصالحیت
 مدیریت،براساس سیستم کننده

 در ISO/IEC51195استاندارد
 صدورگواهینامه زمینه

 ISO9190استاندارد

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید صالحیت 
 ایران

 گواهی نهادهای صالحیت تایید
 مدیریت،براساس سیستم کننده

 در ISO/IEC51195استاندارد
 صدورگواهینامه زمینه

 ISO3115استاندارد

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید صالحیت 
 ایران

 گواهی نهادهای صالحیت تایید
 مدیریت،براساس سیستم کننده

 درISO/IEC51195 استاندارد
 صدورگواهینامه زمینه

 ISO3115استاندارد

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید صالحیت 
 ایران



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1254    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 کننده گواهی نهادهای صالحیت تایید
 استاندارد محصول،براساس

ISO/IEC51161 صدورگواهینامه زمینه در 
 محصول

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید صالحیت 
 ایران

 کننده گواهی نهادهای صالحیت تایید
 محصول،براساس

 درزمینهISO/IEC51161استاندارد
 محصول صدورگواهینامه

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید صالحیت 
 ایران

صدور پروانه کاربرد عالمت 
 استاندارد

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

اصناف و مرکز امور 
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

صدور پروانه کاربرد عالمت 
 استاندارد

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

مرکز امور اصناف و 
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی ایران کد
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

صدور پروانه کاربرد عالمت 
 استاندارد

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

اجرای معاونت نظارت بر 
 استاندارد

صدور پروانه کاربرد عالمت 
 استاندارد

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت عالئم 
 تجاری

تایید ثبت عالمت 
 تجاری

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

صدور پروانه کاربرد عالمت 
 استاندارد

 الکترونیکی ریر فیش بانکی   بانک
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

صدور پروانه کاربرد عالمت 
 استاندارد

هیأت عالی نظارت بر 
 های صنفی کشورسازمان

 هایسندیکا و اتحادیه
 تخصصی

 ریر الکترونیکی مجوز فعالیت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1255    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 صدور پروانه کارشناسی استاندارد
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 
 اجتماعی

 ریر الکترونیکی استعالم سوابق بیمه
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

 وزارت کشور صدور پروانه کارشناسی استاندارد
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

 صدور پروانه کارشناسی استاندارد
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه
 آموزش عالی

 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

 صدور پروانه کارشناسی استاندارد
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

سوء  گواهی عدم
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

و ترویج  معاونت تدوین
 استاندارد

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 ریر الکترونیکی تایید عضویت  
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 هایتایید عضویت در انجمن
تخصصی در خصوص فعالیت 

مدیریتی  هایمشاوره سیستم
معاونت تدوین و ترویج  -

 استاندارد



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1256    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

وزارت علوم، تحقیقات 
 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه
 آموزش عالی

 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

صادر  هایگواهینامه
شده در زمینه 

 مدیریتی هایسیستم

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

دارد سازمان ملی استان
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

مشاوره  هایصدور تاییدیه شرکت
 هایدهنده در زمینه سیستم

 مدیریتی

 هایتمام دستگاه
 اجرایی

 ریر الکترونیکی مجوز فعالیت  
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

مراکز آموزشی صدور تائیدیه 
 همکار سازمان ملی استاندارد

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

صدور تائیدیه مراکز آموزشی 
 همکار سازمان ملی استاندارد

تعاون، کار و وزارت 
 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 
 اجتماعی

 ریر الکترونیکی استعالم سوابق بیمه
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

صدور تائیدیه مراکز آموزشی 
 همکار سازمان ملی استاندارد

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

صدور تائیدیه مراکز آموزشی 
 همکار سازمان ملی استاندارد

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 الکترونیکیریر  تایید اطالعات هویتی

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

صدور تائیدیه مراکز آموزشی 
 همکار سازمان ملی استاندارد

وزارت علوم، تحقیقات 
 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه
 آموزش عالی

 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی
اجرایی ریاست معاونت 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1257    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

صدور تائیدیه مراکز آموزشی 
 همکار سازمان ملی استاندارد

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
ریاست معاونت اجرایی 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

صدور تائیدیه مراکز آموزشی 
 همکار سازمان ملی استاندارد

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

صادر شده  هایگواهینامه
 هایدر زمینه سیستم

 مدیریتی

 ریر الکترونیکی
اجرایی ریاست معاونت 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت تدوین و ترویج 
 استاندارد

صدور تائیدیه مراکز آموزشی 
 همکار سازمان ملی استاندارد

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 ریر الکترونیکی مجوز فعالیت آموزشی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

ملی استاندارد سازمان 
 ایران

  

 گواهی تایید نوع خودرو
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

مرکز امور اصناف و 
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

 گواهی تایید نوع خودرو
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

و  مرکز امور اصناف
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی ایران کد
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

 گواهی تایید نوع موتوسیکلت
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

مرکز امور اصناف و 
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس
اجرایی ریاست معاونت 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

 گواهی تایید نوع موتوسیکلت
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

مرکز امور اصناف و 
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی ایران کد
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

 نوع موتوسیکلت گواهی تایید
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

 گواهی تایید نوع موتوسیکلت
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

عالئم اداره کل ثبت 
 تجاری

تایید ثبت عالمت 
 تجاری

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک گواهی تایید نوع موتوسیکلت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

 ثبت خوداظهاری گواهی
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

مرکز امور اصناف و 
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران
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    1258    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 گواهی ثبت خوداظهاری
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

مرکز امور اصناف و 
 بازرگانی ایران

 الکترونیکیریر  ایران کد
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

 گواهی ثبت خوداظهاری
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

 گواهی ثبت خوداظهاری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت عالئم 
 تجاری

تایید ثبت عالمت 
 تجاری

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک گواهی ثبت خوداظهاری
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

 گواهی ثبت خوداظهاری

هیأت عالی نظارت بر 
صنفی  هایسازمان

 کشور

 هایسندیکا و اتحادیه
 تخصصی

 ریر الکترونیکی مجوز فعالیت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

معاونت نظارت بر اجرای 
 استاندارد

گواهینامه ارزیابی انطباق کاالهای 
 صادراتی و وارداتی

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

اطالعات اسناد تجارت 
 فرامرزی

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

گواهینامه ارزیابی انطباق کاالهای 
 صادراتی و وارداتی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت عالئم 
 تجاری

تایید ثبت عالمت 
 تجاری

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

گواهینامه ارزیابی انطباق کاالهای 
 صادراتی و وارداتی

صنعت، معدن  وزارت
 و تجارت

سازمان توسعه تجارت 
 ایران

 ریر الکترونیکی ثبت سفارش ورود کاال
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

گواهینامه ارزیابی انطباق کاالهای 
 صادراتی و وارداتی

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 ریر الکترونیکی گواهی بازرسی کاال
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران
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    1259    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

گواهینامه ارزیابی انطباق کاالهای 
 صادراتی و وارداتی

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 ریر الکترونیکی نتیجه آزمون کاال
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

گواهینامه تایید صالحیت نهادهای 
بازرسی بر اساس استاندارد 

51191 

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

گواهینامه تایید صالحیت نهادهای 
بازرسی بر اساس استاندارد 

51191 

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 
 اسالمی ایران

 الکترونیکی استعالم بیمه نامه
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

استعالم بیمه _بیمه گذار هایشرکت
 -مدنی  نامه مسئولیت حرفه ای

 مرکز ملی تایید صالحیت ایران

گواهینامه تایید صالحیت نهادهای 
بازرسی بر اساس استاندارد 

51191 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

مرکز ملی تایید صالحیت 
 ایران

 ی وارداتیگواهینامه ثبت کاال
وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

اطالعات اسناد تجارت 
 فرامرزی

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 ی وارداتیگواهینامه ثبت کاال
 اتاق بازرگانی، صنایع،

 ریر الکترونیکی کارت بازرگانی   معادن و کشاورزی ایران
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 معاونت ارزیابی کیفیت -

 ی وارداتیگواهینامه ثبت کاال
معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 ریر الکترونیکی نتایج آزمون کاال
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 -معاونت ارزیابی کیفیت 
نتایج آزمون کاال در 

آزمایشگاههای تایید صالحیت 
 شده

 گواهینامه ثبت نام و نشان تجاری
 /برند COBR)نمانام( 

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 ریر الکترونیکی ثبتیتایید مدارک  دفاتر اسناد رسمی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری
سازمان ملی استاندارد 

 ایران

تعهدنامه محضر باالترین مقام 
شرکت مبنی بر انطباق کاال با 

مورد قبول  استانداردهای
 -سازمان ملی استاندارد
  معاونت ارزیابی کیفیت



 )سازمان ملی استاندارد ایران( معاونت اجرایی ریاست جمهوریجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1262    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

گواهینامه ثبت نام و نشان 
 /برند COBR)نمانام(  تجاری

اجرایی معاونت 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی 
 استاندارد ایران

گواهی ثبت کاال 
مربوط به کاالی 

 مورد نظر
 ریر الکترونیکی

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی 
 استاندارد ایران

گواهی ثبت کاال مربوط به 
معاونت  -کاالی مورد نظر 

 ارزیابی کیفیت

 گواهینامه ثبت نام و نشان تجاری
 /برند COBR)نمانام( 

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

مرکز امور اصناف و 
 بازرگانی ایران

 ریر الکترونیکی مجوز فعالیت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری
سازمان ملی استاندارد 

 ایران

گواهی فعالیت نمایندگی شرکت 

 معاونت ارزیابی کیفیت -خارجی 

 گواهینامه صادرکننده برتر
اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 گواهینامه صادرکننده برتر
وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

تجارت اطالعات اسناد 
 فرامرزی

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 وزارت کشور گواهینامه صادرکننده برتر
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 گواهینامه صادرکننده برتر
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت عالئم 
 تجاری

تایید ثبت عالمت 
 تجاری

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

 گواهینامه صادرکننده برتر

اتاق بازرگانی، صنایع، 
کشاورزی معادن و 

 ایران
  

عدم سوء پیشینه و 
 شکایات

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

  

 گواهینامه صادرکننده برتر
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
  

عدم سوء پیشینه و 
 شکایات

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 گواهینامه صادرکننده برتر
وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

عدم سوء پیشینه و 
 شکایات

 ریر الکترونیکی
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت

 گواهینامه صادرکننده برتر
صنایع، اتاق بازرگانی، 

 ریر الکترونیکی کارت بازرگانی   معادن و کشاورزی ایران
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

 معاونت ارزیابی کیفیت



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 



 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتتوس  یرای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجميعی سرویس                فصل سوم

 

 

 فناوری اطالعات دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت ارتباطات و

دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
 تعداد
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

511 591 

 9 9 استعالم تاییدیه استاندارد معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 5 تاییدیه حکم کارگزینی

9 
 5 گواهی عدم سوء سابقه بیمه ای

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی

 5 گواهی عدم سوء پیشینه مالی  9

 5 استعالم عدم بدهی  قطعی  مالیاتی

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بانک
 6 فیش بانکی 

1 
 5 گواهی عدم سوء پیشینه مالی 

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 9 آگهی روزنامه رسمی

59 
 51 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 1 استعالم پروانه بهره برداری

51 

 5 تایید صالحیت فنی

 5 تاییدیه شرایط واگذاری

 9 تاییدیه صالحیت عمومی

 9 تایید نمونهگواهی 



 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتتوس  یرای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجميعی سرویس                فصل سوم

 

 

    1261    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 فناوری اطالعات دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت ارتباطات و

دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
 تعداد
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات 

 رادیویی

 51 5 موافقت نامه دریافت پهنای باند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

511 

591 

 56 56 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 53 53 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 96 96 اساسنامه شرکت اسناد و امالک کشورسازمان ثبت 

سازمان فناوری 

 اطالعات

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

56 

 9 9 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 0 0 شرکت اساسنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 5 استعالم پروانه بهره برداری

1 
 9 تایید صالحیت فنی

 9 تاییدیه صالحیت عمومی

 5 گواهی سابقه آموزشی

شرکت پست 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 5 فیش بانکی  بانک

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 59

 5 5 استعالم گزارش کارشناسی وزارت دادگستری
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 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتتوس  یرای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجميعی سرویس                فصل سوم

 

 

    1264    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 فناوری اطالعات دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت ارتباطات و

دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
 تعداد
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

شرکت پست 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 آگهی روزنامه رسمی

9 

59 

591 

 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 0 0 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 0 0 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 5 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(                            فصل سوم

 

 

 (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ناوری اطالعاتوزارت ارتباطات و ف

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

اجازه نامه واگذاری بخشی از 

 فضاهای واحدهای پستی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

تاییدیه شرایط 

 واگذاری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 بهره برداری باند شهروندان
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

 بهره برداری باند شهروندان
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 

پروانه استعالم 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 پروانه بهره برداری باند شهروندان

 بهره برداری باند شهروندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 الکترونیکیریر 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 وزارت کشور بهره برداری باند شهروندان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه اپراتورهای مجازی تلفن 

 (MVNOهمراه )

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه اپراتورهای مجازی تلفن 

 (MVNOهمراه )

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه اپراتورهای مجازی تلفن 

 (MVNOهمراه )
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه اپراتورهای مجازی تلفن 

 (MVNOهمراه )
 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

اپراتورهای مجازی تلفن پروانه 

 (MVNOهمراه )

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت 

(Servco) 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریرتجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(                               فصل سوم

 

 

    1266    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت 

(Servco) 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

وظیفه عمومی سازمان 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت 

(Servco) 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت 

(Servco) 
 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت 

(Servco) 

جمهوری قوه قضائیه 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 وزارت کشور هپروانه ارایه خدمات تلفن همرا
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکیریر 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 پروانه ارایه خدمات تلفن همراه
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها 

 تجاریو مؤسسات ریر
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

مقررات و سازمان تنظیم 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

 پروانه ارایه خدمات تلفن همراه
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 تجاری ؤسسات ریو م
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 ارایه خدمات تلفن همراهپروانه 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک پروانه ارایه خدمات تلفن همراه
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 



 اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری                                فصل سوم

 

 

    1267    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 پروانه ارایه خدمات تلفن همراه
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

مقررات و سازمان تنظیم 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن 

 (PSTNثابت )

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه  -شناسنامه ملی شرکت 

مدارک و روند صدور پروانه از 

 گرددمیطریق فراخوان اعالم 

پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن 

 (PSTNثابت )

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 

استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

خدمات پروانه بهره برداری 

 -( PSTNعمومی تلفن ثابت )

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن 

 (PSTNثابت )
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال 

 (PAP) هاداده

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 نیکیریر الکترو اساسنامه شرکت
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه  -شناسنامه ملی شرکت 

مدارک و روند صدور پروانه از 

 گرددمیطریق فراخوان اعالم 

پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال 

 (PAP) هاداده

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 

استعالم پروانه 

 برداری بهره
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

پروانه بهره برداری خدمات 

 -( PAP) هاعمومی انتقال داده

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال 

 (PAP) هاداده
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 
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 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(                               فصل سوم

 

 

    1268    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

انتقال پروانه ارائه خدمات عمومی 

 (PAP) هاداده
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال 

 (PAP) هاداده

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

خدمات عمومی انتقال پروانه ارائه 

از طریق ارتباطات ماهواره  هاداده

 (SAPای )

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه  -شناسنامه ملی شرکت 

مدارک و روند صدور پروانه از 

 گرددمیطریق فراخوان اعالم 

پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال 

از طریق ارتباطات ماهواره  هاداده

 (SAPای )

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 

استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

خدمات انه بهره برداری پرو

از طریق  هاعمومی انتقال داده

 -( SAPارتباطات ماهواره ای )

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال 

از طریق ارتباطات ماهواره  هاداده

 (SAPای )

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

خدمات عمومی انتقال پروانه ارائه 

از طریق ارتباطات ماهواره  هاداده

 (SAPای )

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال 

از طریق ارتباطات ماهواره  هاداده

 (SAPای )

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 رادیوییارتباطات 

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 
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 اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری                                فصل سوم

 

 

    1269    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه ارائه خدمات مخابراتی 

ارتباطات همراه بین المللی 

 (GMPCSماهواره ای )

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
و  وزارت ارتباطات

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات مخابراتی 

ارتباطات همراه بین المللی 

 (GMPCSماهواره ای )

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 

استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

مقررات و سازمان تنظیم 

 ارتباطات رادیویی

پروانه بهره برداری خدمات 

مخابراتی ارتباطات همراه بین 

 (GMPCSالمللی ماهواره ای )

پروانه ارائه خدمات مخابراتی 

ارتباطات همراه بین المللی 

 (GMPCSماهواره ای )

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

تاییدیه صالحیت 

 عمومی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات مرکز تماس 

(contact center) 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر جاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات مرکز تماس 

(contact center) 

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تنظیم مقررات و سازمان 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات مرکز تماس 

(contact center) 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات مرکز تماس 

(contact center) 
 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات مرکز تماس 

(contact center) 

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 کیفریپیشینه 
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات ورود،خرید  و 

 فروش تجهیزات رادیویی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر جاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

ارتباطات و وزارت 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

پروانه ارائه خدمات ورود،خرید  و 

 فروش تجهیزات رادیویی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریرتجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(                               فصل سوم

 

 

    1272    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه ارائه خدمات ورود،خرید  و 

 فروش تجهیزات رادیویی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

مقررات و سازمان تنظیم 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات ورود،خرید  و 

 فروش تجهیزات رادیویی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

ورود،خرید  و پروانه ارائه خدمات 

 فروش تجهیزات رادیویی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ارائه خدمات ورود،خرید  و 

 فروش تجهیزات رادیویی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ایجاد و بهره برداری از 

 (FCPشبکه ارتباطات ثابت )

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ایجاد و بهره برداری از 

 (FCPشبکه ارتباطات ثابت )

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 وظیفهنظام 
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

 

 

پروانه ایجاد و بهره برداری از 

 (FCPشبکه ارتباطات ثابت )
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تنظیم مقررات و  سازمان

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ایجاد و بهره برداری از 

 (FCPشبکه ارتباطات ثابت )
 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه ایجاد و بهره برداری از 

 (FCPشبکه ارتباطات ثابت )

قضائیه جمهوری قوه 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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    1271    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 از برداری¬پروانه ایجاد و بهره

 و نوری داده انتقال شبکه

 زا استفاده با کاربران دسترسی

 (FTTx)  نوری فیبر

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریرتجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

لیه ک -شناسنامه ملی شرکت 

از ) مدارک الزم از طریق فراخوان

طریق ترک تشریفات مزایده( 

 گرددمیاعالم 

 از برداری¬پروانه ایجاد و بهره

 و نوری داده انتقال شبکه

 ده ازاستفا با کاربران دسترسی

 (FTTxفیبر نوری  )

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 

استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

پروانه بهره برداری شبکه انتقال 

داده نوری و دسترسی کاربران با 

 -( FTTxاستفاده از فیبر نوری )

کلیه مدارک الزم از طریق 

)از طریق ترک تشریفات  فراخوان

 .گرددمیمزایده( اعالم 

 از برداری¬پروانه ایجاد و بهره

 و نوری داده انتقال شبکه

 زا استفاده با کاربران دسترسی

 (FTTx)  نوری فیبر

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

لیه مدارک الزم از طریق ک

از طریق ترک تشریفات فراخوان)

 گرددمیمزایده( اعالم 

 از برداری¬پروانه ایجاد و بهره

 و نوری داده انتقال شبکه

 ه ازاستفاد با کاربران دسترسی

 (FTTxفیبر نوری  )

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تنظیم مقررات و سازمان 

 ارتباطات رادیویی

لیه مدارک الزم از طریق ک

از طریق ترک تشریفات ) فراخوان

 گرددمیمزایده( اعالم 

پروانه دفتر پیشخوان خدمات 

 دولت
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه دفتر پیشخوان خدمات 

 دولت
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تنظیم مقررات و سازمان 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 
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 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(                               فصل سوم

 

 

    1271    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه دفتر پیشخوان خدمات 

 دولت

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه دفتر پیشخوان خدمات 

 دولت

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

تاییدیه حکم 

 کارگزینی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه دفتر پیشخوان خدمات 

 دولت

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 پروانه رادیوآماتوری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 .گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

 وزارت کشور پروانه رادیوآماتوری
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

 پروانه رادیوآماتوری
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 رادیوییارتباطات 

کلیه مدارک و روند صدور پروانه 

 گرددمیاز طریق فراخوان اعالم 

پروانه سرویسهای رادیویی )به 

ریر از پروانه ارایه خدمات تلفن 

 همراه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه سرویسهای رادیویی )به 

ریر از پروانه ارایه خدمات تلفن 

 همراه(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

پروانه سرویسهای رادیویی )به ریر از 

 پروانه ارایه خدمات تلفن همراه(

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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    1271    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه سرویسهای رادیویی )به ریر 

 از پروانه ارایه خدمات تلفن همراه(
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

سرویسهای رادیویی )به ریر پروانه 

 از پروانه ارایه خدمات تلفن همراه(

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 (ISPاینترنت )پروانه عرضه 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

 (ISPپروانه عرضه اینترنت )
وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 
 

استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

پروانه بهره برداری عرضه اینترنت 

(ISP) 

 (ISPپروانه عرضه اینترنت )

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 وزارت کشور (ISPپروانه عرضه اینترنت )
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 (ISPپروانه عرضه اینترنت )
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

موافقت نامه 

 دریافت پهنای باند
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

ارایه پروانه فعالیت در حوزه 

خدمات ممیزی نظام ملی 

 مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

تایید صالحیت 

 فنی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

پروانه فعالیت در حوزه ارایه 

خدمات ممیزی نظام ملی 

 مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

تاییدیه صالحیت 

 عمومی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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    1274    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

صدور پروانه توزیع اینترنت 

(ISDP) 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

صدور پروانه توزیع اینترنت 

(ISDP) 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 

استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی

پروانه بهره برداری توزیع اینترنت  

(ISDP) 

صدور پروانه توزیع اینترنت 

(ISDP) 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

صدور پروانه توزیع اینترنت 

(ISDP) 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

مقررات و سازمان تنظیم 

 ارتباطات رادیویی
 

گواهی تایید نمونه تجهیزات 

 ارتباطی و مخابراتی

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران

استعالم تاییدیه 

 استاندارد
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

نمونه تجهیزات گواهی تایید 

 ارتباطی و مخابراتی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی
 ریر الکترونیکی گواهی تایید نمونه

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

مجوز ترخیص تجهیزات و ادوات 

ارتباطی و فعال الکترونیکی، 

 مخابراتی

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران

استعالم تاییدیه 

 استاندارد
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

مجوز ترخیص تجهیزات و ادوات فعال 

 الکترونیکی، ارتباطی و مخابراتی

امور اقتصادی وزارت 

 و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 

 تجارت فرامرزی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

مجوز ترخیص تجهیزات و ادوات فعال 

 الکترونیکی، ارتباطی و مخابراتی

وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 
سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 ریر الکترونیکی گواهی تایید نمونه

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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 اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری                                فصل سوم

 

 

    1275    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز فروش سیم کارتهای تلفن 

 همراه خارجی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

مجوز فروش سیم کارتهای تلفن 

 همراه خارجی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 جاریتو مؤسسات ریر
 ریر الکترونیکی شرکتاساسنامه 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

مجوز فروش سیم کارتهای تلفن 

 همراه خارجی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تنظیم مقررات و سازمان 

 ارتباطات رادیویی
 

مجوز فروش سیم کارتهای تلفن 

 همراه خارجی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

مجوز فروش سیم کارتهای تلفن 

 همراه خارجی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

مجوز فروش سیم کارتهای تلفن 

 همراه خارجی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

ارتباطات و وزارت 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها 

 تجاریو مؤسسات ریر
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

و  سازمان تنظیم مقررات

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها 

 تجاریرو مؤسسات ری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 هایو طراحی شبکه مشاوره

 ارتباطات رادیویی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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    1276    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی
 کشوروزارت 

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی

وزارت آموزش و 

 پرورش
 

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی
  بانک

گواهی عدم سوء 

 پیشینه مالی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی

امور اقتصادی  وزارت

 و دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

گواهی عدم سوء 

 پیشینه مالی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

گواهی عدم سوء 

 سابقه بیمه ای
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 هایمشاوره و طراحی شبکه

 ارتباطات رادیویی

وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم 

قطعی بدهی 

 مالیاتی

 ریر الکترونیکی
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

واگذاری سرشاخه شناسه شیء 

(OID) 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها 

 تجاریو مؤسسات ریر
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت

واگذاری سرشاخه شناسه شیء 

(OID) 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها 

 تجاریو مؤسسات ریر
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

شناسه شیء واگذاری سرشاخه 

(OID) 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 واگذاری کد خدماتی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها 

 تجاریو مؤسسات ریر
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 شناسنامه ملی شرکت
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    1277    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 واگذاری کد خدماتی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 تجاریسسات ریرو مؤ
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
 

 واگذاری کد خدماتی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی
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    1278    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان فناوری اطالعات) فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 هادرخشان در دانشگاه پذیرش استعدادهای
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات آموزشی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات آموزشی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
  

استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات

پروانه بهره برداری ارایه  

خدمات آموزشی نظام ملی 

 مدیریت امنیت اطالعات

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات آموزشی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات آموزشی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکیریر 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات آموزشی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 سازمان فناوری اطالعات

تاییدیه صالحیت 

 عمومی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات آموزشی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 سازمان فناوری اطالعات

گواهی سابقه 

 آموزشی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

فعالیت در حوزه ارایه خدمات مشاوره پروانه 
 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
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 ی اطالعات(جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان فناور                              فصل سوم

 

 

    1279    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مشاوره پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات مشاوره 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات
 سازمان ثبت احوال کشور کشوروزارت 

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات مشاوره 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 سازمان فناوری اطالعات

 تایید صالحیت

 فنی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات مشاوره 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 سازمان فناوری اطالعات

تاییدیه صالحیت 

 عمومی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات ممیزی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
 شناسنامه ملی شرکت

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات ممیزی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
  

پروانه فعالیت در حوزه ارایه خدمات ممیزی 

 نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 سازمان فناوری اطالعات

تایید صالحیت 

 فنی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

سازمان فناوری 

 اطالعات
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 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شرکت پست جمهوری اسالمی ایران(            فصل سوم

 

 

    1282    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران() وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

اجازه نامه واگذاری بخشی از فضاهای 

 واحدهای پستی
  وزارت دادگستری

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران

تاییدیه کارشناس 

 دادگستری

اجازه نامه واگذاری بخشی از فضاهای 

 واحدهای پستی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز استفاده از دستگاه نقش تمبر در 

 داخل کشور

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز استفاده از دستگاه نقش تمبر در 

 داخل کشور

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز استفاده از دستگاه نقش تمبر در 

 داخل کشور

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز استفاده از دستگاه نقش تمبر در 

 داخل کشور
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

دستگاه نقش تمبر در مجوز استفاده از 

 داخل کشور
 فیش بانکی  بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز استفاده از دستگاه نقش تمبر در 

 داخل کشور

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 کیفریپیشینه 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز تولید دستگاه نقش تمبر برای 

 تولید کنندگان داخل کشور

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شرکت پست جمهوری اسالمی ایران(            فصل سوم

 

 

    1281    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تولید دستگاه نقش تمبر برای 

 تولید کنندگان داخل کشور
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 مجوز ورود دستگاه نقش تمبر به داخل کشور
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران

شناسنامه ملی 

 شرکت

 مجوز ورود دستگاه نقش تمبر به داخل کشور
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هاثبت شرکت اداره کل

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مجوز ورود دستگاه نقش تمبر به داخل کشور
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت ارتباطات و 

 اطالعاتفناوری 

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات(           فصل سوم

 

 

    1281    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات) وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور واگذاری کد خدماتی
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
  



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1284    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

گمرک 

جمهوری 

 اسالمی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 5 5 کارت بازرگانی

19 990 

 9 9 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

 بانک
 9 فیش بانکی

9 
 5 الزم اسناد بانکی هایمجوزها و گواهی

ثبت اسناد و امالک سازمان 

 کشور

 6 اساسنامه شرکت

 9 تایید اجاره نامه 59

 0 تایید مدارک ثبتی

شرکت پست جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 موافقت نامه شرکت پست
9 

 5 درخواست دوره آموزشی 

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
9 

 9 سوء پیشینه و شکایاتعدم 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه
9 

 5 پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 استعالم بیمه نامه

 5 استعالم پروانه بهره برداری 99

 9 تاییدیه گمرکاستعالم 



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1285    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

گمرک 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 استعالم عدم بدهی  قطعی  مالیاتی

99 

19 990  

 9 استعالم مرجع نگهدارنده کاال

 5 اسناد مالکیت کاال

 9 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی

 0 تاییدیه عدم بدهی گمرکی

 5 تمدیدیهصدور 

 5 ضمانت نامه

 56 گواهی موافقت گمرک

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 اسناد مالکیت کاال

55 

 5 ثبت سفارش ورود کاال

 1 کارت بازرگانی

 5 53مجوز کمیته ماده 

 5 نامهموافقت 

 5 5 تحصیلیتایید مدارک  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1286    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان بورس 

 و اوراق بهادار

 5 5 اخذ امتیاز کنترل کیفیت و وضیعت جامعه حسابداران رسمی ایران

16 990 

 5 5 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 آگهی روزنامه رسمی 
1 

 0 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 5 5 تاییدیه ایجاد مرکز تماس

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 استعالم گزارش کارشناسی

99 

 5 پروانه فعالیت

 9 تایید رتبه

 1 ای مدیران نهادهای مالی تایید صالحیت حرفه

 5 تاییدیه بورس اوراق بهادار

 9 تاییدیه شفافیت مالی

تاییدیه عدم ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای 

معامله کاال ,سفارش فروش, رسید پرداخت حق 

 فروش

5 

 5 تاییدیه مانده حساب افزایش سرمایه



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1287    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان بورس 

 و اوراق بهادار

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ی ار مبتندارایی فکری به نام مالک اوراق بهادثبت 

سپرده گذاری و  ,بر دارایی فکری در مرجع

 تعهدنامه مالک دارایی فکری

5 

99 

16  990 

قرارداد بانی با مشاور طبق قرارداد مشاورۀ  

 طراحی شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ اوراق بهادار
5 

 5 گواهی آموزشی

 5 بورس,کارگزاران,بازارگواهی مدیریت نظارت 

 1 گواهی مهارت 

مجوز فعالیت در تابلوهای مختلف بازار معامالت 

 کاالی فیزیکی
5 

 5 مشخصات محل استقرار ایستگاه معامالت آتی

  5 موافقت اصولی تامین سرمایه

 3 3 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 1 تایید اطالعات هویتی کشور وزارت



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1288    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان امور 

 مالیاتی کشور

 5 5 جواز کسباستعالم  اتاق اصناف ایران

91 990 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 5 5 کارت بازرگانی

 5 5 516درخواست صدور گواهی تبصره یک ماده  بانک

 9 9 مدارک ثبتی تایید سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 5 درخواست گواهی مالیات بر ارث قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی 

 قطعی شده
1 

99 

 5 استعالم ثبت نام در سایت سامانه ارزش افزوده

 9 انتقال سهاماستعالم درخواست نقل و 

 5 استعالم صدور گواهی چک

 5 استعالم صورتهای مالی

 9 مالیاتیاستعالم عدم بدهی قطعی 



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1289    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان امور 

 مالیاتی کشور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق 

 ریزماترک
5 

99 

91 

990 

 9 اظهارنامه مالیاتی

 5 ای مدیران نهادهای مالی فهتایید صالحیت حر

درخواست تاییدیه مالیاتی برای صدور مجوز 

 واردات
5 

قانون  13درخواست ارائه گواهی موضوع ماده 

 مالیاتهای مستقیم از سازمان امور مالیاتی کشور
5 

 5 قانون مالیاتهای مستقیم 516گواهی موضوع ماده 

انتظامی جمهوری اسالمی نیروی 

 ایران
 5 5 استعالم نوع اقامت فرد مودی

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون  13درخواست ارائه گواهی موضوع ماده 

 مالیاتهای مستقیم از سازمان امور مالیاتی کشور
5 5 

بیمه مرکزی 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 0 0 عدم سوء پیشینه کیفریگواهی  قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

51 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 گواهی عدم اعتیاد
1 

 0 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 0 0 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1292    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان جمع 

آوری و فروش 

اموال تملیکی 

 کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
 5 5 ی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال

50 

990 

 9 9 تاییدیه نمونه کاالی ارسال شده معاونت اجرایی ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 5 5 ی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال

 5 5 ی ارسال شدهنمونه کاالتاییدیه  وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
 0 0 ی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال

 0 0 ی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 ی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت 

نظارت مالی و 

خزانه داری 

 کشورکل 

 5 5 فیش بانکی بانک

50 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 9 اساسنامه شرکت

0 
 9 تایید مدارک ثبتی

 9 9 تخصیص اعتبار وجوه قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 9 9 های مالیاستعالم صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 9 استعالم لیست حقوق اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه 

 5 5 استعالم اموال دولتی از جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 استعالم مسکن و شهر سازی وزارت راه و شهرسازی



 اقتصادی و دارایی امور وزارتتوسط برای صدور مجوز دریافتی های جدول اطالعات تجمیعی سرویس              فصل سوم

 

 

    1291    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امور اقتصاد و داراییدستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت 

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان 

 گذاریسرمایه

و کمکهای 

اقتصادی و 

 فنی ایران

 5 5 مجوز فعالیت اتاق اصناف ایران

55 

990 

صنایع، معادن و اتاق بازرگانی، 

 کشاورزی ایران
 5 5 مجوز فعالیت

 5 5 مجوز فعالیت اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران

 5 5 مجوز فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 مجوز فعالیت هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 5 5 خارجی گذاریسرمایهمصوبه هیات  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 تاییدیه گذرنامه اتباع خارجی وزارت امور خارجه

 5 5 مجوز فعالیت وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 مجوز فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 5 مجوز فعالیت وزارت نفت

 5 5 مجوز فعالیت وزارت نیرو

سازمان 

 خصوصی

 سازی

 بانک
 9 تاییدیه اخذ تسهیالت

1 
 9 تاییدیه عدم بدهی 1

 9 9 تاییدیه عدم ممنوعیت قانونی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 وزارت امور اقتصادی و دارایی )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( رای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز ب                      فصل سوم

 

 

    1291    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران() وزارت امور اقتصادی و دارایی

 عنوان مجوز نیازمند به این

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه فعالیت ارزیابی 

خسارت در یک یا چند رشته 

 بیمه ای

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

داشتن حداقل مدرک لیسانس در 

 رشته بیمه و یا گرایش بیمه ای

پروانه فعالیت ارزیابی 

خسارت در یک یا چند رشته 

 بیمه ای

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم 

سوء پیشینه 

 کیفری

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

پروانه فعالیت ارزیابی 

خسارت در یک یا چند رشته 

 بیمه ای

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

تابعیت جمهوری اسالمی ایران – 5

 سال سن 91دارا بودن حداقل-9

پروانه فعالیت ارزیابی 

خسارت در یک یا چند رشته 

 بیمه ای

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم 

وضعیت نظام 

 وظیفه

 الکترونیکیریر 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

 پروانه فعالیت اکچوئری
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

داشتن کارشناسی ارشد آمار بیمه ای 

 ابقه ی کار مفیدسال س 0حداقل 

 پروانه فعالیت اکچوئری
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 مراکز بهداشتی و درمانی

گواهی عدم 

 اعتیاد

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

 پروانه فعالیت اکچوئری
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم 

سوء پیشینه 

 کیفری

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

 پروانه فعالیت اکچوئری
انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم 

وضعیت نظام 

 وظیفه

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  



 وزارت امور اقتصادی و دارایی )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1291    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه فعالیت اکچوئری
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

تابعیت جمهوری اسالمی – 5

سال  91دارا بودن حداقل-9ایران

 سن

پروانه فعالیت موسسات بیمه 

 در سرزمین اصلی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی

 تلفیق الکترونیکی

 الکترونیکیو ریر 

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

داشتن حداقل مدرک لیسانس در 

 رشته بیمه و یا گرایش بیمه ای

پروانه فعالیت موسسات بیمه 

 در سرزمین اصلی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

تابعیت جمهوری اسالمی ایران – 5

 سال سن 91دارا بودن حداقل-9

پروانه فعالیت موسسات بیمه 

 در سرزمین اصلی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم 

سوء پیشینه 

 کیفری

ی الکترونیکتلفیق 

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

پروانه فعالیت موسسات بیمه 

 در سرزمین اصلی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم 

وضعیت نظام 

 وظیفه

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

پروانه کارگزاران رسمی بیمه در 

 مناطق آزاد

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

حداقل مدرک لیسانس در داشتن 

 رشته بیمه و یا گرایش بیمه ای

پروانه کارگزاران رسمی بیمه در 

 مناطق آزاد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم 

سوء پیشینه 

 کیفری

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 ایراناسالمی 
  

پروانه کارگزاران رسمی بیمه در 

 مناطق آزاد

نیروی انتظامی جمهوری 

 ایران اسالمی
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم 

وضعیت نظام 

 وظیفه

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

پروانه کارگزاران رسمی بیمه در 

 مناطق آزاد
 سازمان ثبت احوال کشور کشور وزارت

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 91داشتن حداقل سن



 وزارت امور اقتصادی و دارایی )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1294    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز صالحیت موسسات 

 آموزشی بیمه

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ی الکترونیکتلفیق 

 و ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

داشتن حداقل مدرک لیسانس در 

 رشته بیمه و یا گرایش بیمه ای



 (ی کشورسازمان امور مالیاتوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1295    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )سازمان امورمالیاتی کشور( وزارت امور اقتصادی و دارایی

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

گواهی اقامت به موجب 

موافقت نامه اجتناب از 

 اخذ مالیات مضاعف

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

پلیس مهاجرت و 

 گذرنامه ناجا

 استعالم نوع اقامت

 فرد مودی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

گواهی پرداخت مالیات 

مربوط به مابه التفاوت نرخ 

ارز اعتبارات اسنادی و 

 کاالهای سرمایه ای

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم  _شهرستان 

پرداخت مالیات مابه 

 التفاوت

گواهی پرداخت مالیات 

مربوط به مابه التفاوت نرخ 

ارز اعتبارات اسنادی و 

 کاالهای سرمایه ای

 وزارت امور اقتصادی و

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

استعالم پرداخت مالیات 

 مابه التفاوت

گواهی پرداخت یا عدم 

شمول مالیات علی 

 الحساب واردات کاال

اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

درخواست تاییدیه 

مالیاتی برای صدور 

 مجوز واردات

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

گواهی پرداخت یا عدم 

شمول مالیات علی 

 الحساب واردات کاال

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

مالیاتی سازمان امور 

 کشور

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم  _شهرستان 

درصد مالیات  9پرداخت  

 علی الحساب

 گواهی دریافت چک
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

جمهوری گمرک 

 اسالمی ایران

استعالم صدور گواهی 

 چک
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

ارسال نامه استعالم صدور 

گواهی چک به سازمان 

 امور مالیاتی کشور

 گواهی دریافت چک
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

در استعالم ثبت نام 

سایت سامانه ارزش 

 افزوده

 الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

 شهرستان



 (سازمان امور مالیاتی کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1296    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

گواهی موضوع تبصره یک 

قانون مالیاتهای  516ماده 

 مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

های استعالم صورت

 مالی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 کشورسازمان امورمالیاتی 

سازمان امور مالیاتی 

جوابیه  _شهرستان 

استعالم وصول نسخه ای 

از صورتهای مالی ثبت و 

 ممهور شده به مهر بانک

گواهی موضوع تبصره یک 

قانون مالیاتهای  516ماده 

 مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

 شهرستان

گواهی موضوع تبصره یک 

قانون مالیاتهای  516ماده 

 مستقیم

  بانک

درخواست صدور 

گواهی تبصره یک 

 516ماده 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

نامه درخواست استعالم 

بانک مبنی بر صدور 

گواهی تبصره یک ماده 

516 

 516گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی 

 ایران

 ریر الکترونیکی کارت بازرگانی 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  کشورسازمان امورمالیاتی 

 516گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم
 ریر الکترونیکی جواز کسباستعالم  اتحادیه مربوطه اتاق اصناف ایران

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

 516گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

مالیاتی سازمان امور 

 کشور

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم  -شهرستان

 پرداخت مالیات

 511گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان ثبت اسناد و 

 کشورامالک 
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

استعالم اسناد و مدارک 

مربوط به فروش ملک 

 مورد نظر



 (سازمان امور مالیاتی کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1297    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 511گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی مدارک ثبتیتایید  دفاتر اسناد رسمی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

استعالم نامه درخواست 

دفترخانه اسناد رسمی 

ذیربط مبنی بر صدور 

 511گواهی موضوع ماده 

 511گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

گواهی موضوع ماده 

قانون مالیاتهای  516

 مستقیم

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

 516گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

 511گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

 13گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

اداره کل اشتغال اتباع 

 خارجی

درخواست ارائه 

گواهی موضوع ماده 

قانون مالیاتهای  13

مستقیم از سازمان 

 امور مالیاتی کشور

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

 13گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امورمالیاتی 

 کشور

درخواست ارائه 

گواهی موضوع ماده 

قانون مالیاتهای  13

مستقیم از سازمان 

 امور مالیاتی کشور

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

 13گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی
 الکترونیکیریر 

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم ارائه  _شهرستان 

مفاصاحساب مالیاتی یا 

 تعهد کتبی



 (سازمان امور مالیاتی کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1298    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

گواهی نقل و انتقال سهام 

موضوع تبصره یک ماده 

قانون مالیاتهای  509

 مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

مالیاتی سازمان امور 

 کشور

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم  _شهرستان 

پرداخت مالیات نقل و 

درصد 0انتقال به میزان 

 ارزش اسمی سهام

گواهی نقل و انتقال سهام 

موضوع تبصره یک ماده 

قانون مالیاتهای  509

 مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امورمالیاتی 

 کشور

استعالم درخواست 

 نقل و انتقال سهام
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

گواهی نقل و انتقال سهام 

موضوع تبصره یک ماده 

مالیاتهای قانون  509

 مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امورمالیاتی 

 کشور

استعالم درخواست 

 نقل و انتقال سهام
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

گواهینامه پرداخت مالیات 

 بر ارث

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم گواهی نامه 

متضمن رونوشت 

 مصدق ریزماترک

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

 شهرستان

گواهینامه پرداخت مالیات 

 بر ارث

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور
 الکترونیکیریر  اظهارنامه مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم  _شهرستان

تسلیم اظهارنامه مالیات بر 

 ارث و پرداخت مالیات

گواهینامه پرداخت مالیات 

 بر ارث

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

و دادسراهای  هادادگاه

 کشور

درخواست گواهی 

 بر ارث مالیات
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

ارسال نامه درخواست 

دادگاه مبنی بر ارائه 

گواهی مالیات بر ارث 

 برای حصر وراثت



 (سازمان امور مالیاتی کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1299    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

گواهینامه تسلیم اظهارنامه 

 مالیات بر ارث

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور
 ریر الکترونیکی مالیاتیاظهارنامه 

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم اظهار _شهرستان

 نامه مالیات بر ارث

مجوز عرضه کاالهای 

مشابه به متقاضیان پذیرش 

 کاال در بورس کاال

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

تایید صالحیت 

ای مدیران  حرفه

 نهادهای مالی

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
  سازمان امورمالیاتی کشور

مفاصاحساب موضوع 

قانون  91تبصره ماده 

 مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور
 ریر الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی

امور اقتصادی و وزارت 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

استعالم ارائه  _شهرستان 

اظهارنامه مالیات بر ارث و 

 پرداخت مالیات

مفاصاحساب موضوع ماده 

قانون مالیاتهای  991

 مستقیم

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم بدهی  

 مالیاتیقطعی  
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی 

 شهرستان



 (سازمان بورس و اوراق بهادارزارت امور اقتصادی و دارایی )و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1122    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان بورس و اوراق بهادار) وزارت امور اقتصادی و دارایی

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز انتشار اوراق 

 بهادار

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

قرارداد بانی با مشاور طبق 

قرارداد مشاورۀ طراحی 

شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ 

 اوراق بهادار

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز انتشار اوراق 

 بهادار

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

قرارداد بانی با مشاور طبق 

قرارداد مشاورۀ طراحی 

شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ 

 اوراق بهادار

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 بهاداراوراق 
 

مجوز انتشار اوراق 

 بهادار

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

موافقت اصولی تامین 

 سرمایه
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

این مجوز  -موافقت اصولی تامین سرمایه 

 حذف شده است 5/0/30در تاریآ 

پذیرش اوراق مجوز 

بهادار در هیات پذیرش 

 مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی پروانه فعالیت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز پذیرش اوراق 

بهادار در هیات پذیرش 

 مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ای تایید صالحیت حرفه

 مالی نهادهای مدیران
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز دیگر،  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

 فعالیت شرکت مادرمجوز  هایمجوز

)هیلدینگ(، مجوز فعالیت انواع 

مجوز فعالیت  گذاری،سرمایههای صندوق

وز مج مجوز فعالیت تامین سرمایه، سبدگردان،

گذاری، مجوز فعالیت سرمایهفعالیت شرکت 

مجوز فعالیت مشاور  گذاری،سرمایهمشاور 

پذیرش، مجوز فعالیت مشاور عرضه، مجوز 

مجوز پذیرش در بورس  پذیرش در بورس تهران،

شاوره عرضه کاال، مجوز فعالیت کارگذاری، مجوز م

اوراق بهادار در بورس تهران، ادرام و به مجوز 

 فعالیت نهادهای مالی تغییر نام داده است.

مجوز پذیرش اوراق 

بهادار در هیات پذیرش 

 مربوطه

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت امور 

 داراییاقتصادی و 

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

 مجوزهای مجوز فعالیت شرکت مادر ،دیگر

مجوز فعالیت انواع  ،)هیلدینگ(

مجوز فعالیت  ،گذاریسرمایه هایصندوق

 ،مجوز فعالیت تامین سرمایه ،سبدگردان

، مجوز گذاریسرمایهمجوز فعالیت شرکت 

مجوز فعالیت گذاری،سرمایهفعالیت مشاور 

عرضه، مجوز فعالیت مشاور  پذیرش،مشاور 

مجوز پذیرش در بورس تهران،مجوز پذیرش در 

بورس کاال، مجوز فعالیت کارگذاری، مجوز 

مشاوره عرضه اوراق بهادار در بورس تهران، 

ادرام و به مجوز فعالیت نهادهای مالی تغییر نام 

 داده است.



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز پذیرش اوراق 

بهادار در هیات پذیرش 

 مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور
 ریر الکترونیکی تاییدیه شفافیت مالی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

 مادرمجوزهای مجوز فعالیت شرکت  ،دیگر

مجوز فعالیت انواع  ،)هیلدینگ(

مجوز فعالیت  ،گذاریسرمایه هایصندوق

 ،مجوز فعالیت تامین سرمایه ،سبدگردان

، مجوز گذاریسرمایهمجوز فعالیت شرکت 

مجوز فعالیت  گذاری،سرمایهمشاور فعالیت 

مشاور پذیرش، مجوز فعالیت مشاور عرضه، 

پذیرش مجوز  مجوز پذیرش در بورس تهران،

کارگذاری، مجوز مجوز فعالیت  در بورس کاال،

مشاوره عرضه اوراق بهادار در بورس تهران، ادرام و به 

 مجوز فعالیت نهادهای مالی تغییر نام داده است.

مجوز پذیرش اوراق 

بهادار در هیات پذیرش 

 مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

فکری به ثبت  دارایی 

نام مالک اوراق بهادار 

مبتنی بر دارایی فکری 

در مرجع ,سپرده گذاری 

و تعهدنامه مالک دارایی 

 فکری

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی هویتیتایید اطالعات 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی تایید رتبه

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 متقاضی. 1زیر رتبه 



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ای تایید صالحیت حرفه

 مالی نهادهای مدیران
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

اوراق تاییدیه بورس 

 بهادار
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

تاییدیه  کاالهای که عرضه انها به عموم 

مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ 

 مجوزهای قانونی میباشد

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

 سازمان بورس و اوراق

 بهادار

تاییدیه عدم ممنوعیت 

یا محدودیت قانونی 

،  برای معامله کاال

سفارش فروش, رسید 

 پرداخت حق فروش

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

تاییدیه عدم ممنوعیت یا محدودیت قانونی 

سفارش فروش, رسید  برای معامله کاال ,

 پرداخت حق فروش

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی گواهی آموزشی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 تاییدیه آموزش و مسئول پذیرش

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

جمهوری قوه قضائیه 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز پذیرش کاالدر 

 هیات پذیرش مربوطه

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

استقرار مشخصات محل 

 ایستگاه معامالت آتی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز پذیرش موسسات 

 حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی 

 ایران
 

اخذ امتیاز کنترل 

 کیفیت و وضیعت
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1124    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز تاسیس نهاد 

مالی)تبدیل شرکت 

 دیگر به یک نهاد مالی(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی گواهی مهارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

این  -گواهینامه مدیریت نظارت بر بازار 

 ،مجوز دیگر 6با  5/0/30مجوز در تاریآ 

مجوز تاسیس یا  ،مجوز تاسیس نهاد واسط

)هیلدینگ(، مجوز  تبدیل به شرکت مادر

 ذاری،گسرمایهتاسیس یا تبدیل به شرکت 

مجوز تاسیس یا تبدیل به مشاوره 

مجوز تاسیس یا تبدیل به  گذاری،سرمایه

پردازش اطالعات مالی، ادرام و به مجوز 

 ده است.تاسیس نهادهای مالی تغییر نام دا

از این رو ادرس لینک در سایت حذف شده 

 است.

مجوز تاسیس نهاد 

)تبدیل شرکت  مالی

 دیگر به یک نهاد مالی(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 بهاداراوراق 

مجوز  6با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

مجوز  ،مجوز تاسیس نهاد واسط ،دیگر

 تاسیس یا تبدیل به شرکت مادر

)هیلدینگ(، مجوز تاسیس یا تبدیل به 

مجوز تاسیس   گذاری،سرمایهمشاوره 

مجوز تاسیس یا  گذاری،سرمایهشرکت  

تبدیل به پردازش اطالعات مالی، ادرام و 

س نهادهای مالی تغییر نام به مجوز تاسی

داده است. از این رو ادرس لینک در سایت 

 حذف شده است.



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1125    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز تاسیس نهاد 

)تبدیل شرکت  مالی

 دیگر به یک نهاد مالی(

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  6با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

مجوز  ،مجوز تاسیس نهاد واسط ،دیگر

 تاسیس یا تبدیل به شرکت مادر

)هیلدینگ(، مجوز تاسیس یا تبدیل به 

مجوز تاسیس   گذاری،سرمایهشرکت 

مجوز تاسیس یا  گذاری،سرمایهشرکت  

تبدیل به پردازش اطالعات مالی، ادرام و 

تاسیس نهادهای مالی تغییر نام به مجوز 

داده است. از این رو ادرس لینک در سایت 

 حذف شده است.

مجوز تاسیس نهاد 

)تبدیل شرکت  مالی

 دیگر به یک نهاد مالی(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ای تایید صالحیت حرفه

 مالی نهادهای مدیران
 ریر الکترونیکی

امور وزارت 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  6با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

مجوز ،مجوز تاسیس نهاد واسط ،دیگر

تاسیس شرکت کارگزاری، مجوز تاسیس یا 

مجوز  گذاری،سرمایهتبدیل به شرکت 

 ،گذاریسرمایهتاسیس یا تبدیل به مشاوره 

اطالعات مجوز تاسیس یا تبدیل به پردازش 

مالی، ادرام و به مجوز تاسیس نهادهای مالی 

تغییر نام داده است. از این رو ادرس لینک در 

سایت حذف شده است. چون این مجوز به 

در قسمت  اشخاص حقوقی صادر میشود .

استعالم نیازی به ارائه  مدارک  از قبیل کپی 

 . کپی شناسنامه و ریره.. کارت ملی،

 باشد.نمی



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1126    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

س نهاد مجوز تاسی

)تبدیل شرکت  مالی

 دیگر به یک نهاد مالی(

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  6با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

مجوز ،مجوز تاسیس نهاد واسط ،دیگر

 تاسیس یا تبدیل به شرکت مادر

)هیلدینگ(، مجوز تاسیس یا تبدیل به 

مجوز تاسیس یا  گذاری،سرمایهشرکت 

مجوز  گذاری،سرمایهتبدیل به مشاوره 

تاسیس یا تبدیل به پردازش اطالعات 

مالی، ادرام و به مجوز تاسیس نهادهای 

مالی تغییر نام داده است. از این رو ادرس 

 سایت حذف شده است.لینک در 

مجوز تاسیس نهاد 

)تبدیل شرکت  مالی

 دیگر به یک نهاد مالی(

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز با مجوز ایجاد  این  5/0/30در تاریآ 

مالی، ادرام شده   هایشعبه پردازشگر داده

و در نهایت به این نتیجه رسیدند این مجوز 

میتواند حذف شود چون یک کسب و کار 

مالی نیست بلکه یک کسب و کار خدمات 

پژوهشی و اماری است. با این وجود اکنون 

بر پایه قانون باید انجام شود. برای حذف 

صالح شود.تا ان هنگام این باید قانون ا

مجوزها نیز در قالب مجوز تاسیس نهاد 

از  و فعالیت نهاد مالی جای میگیرد. مالی

این رو ادرس لینک در سایت حذف شده 

 است.



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1127    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز تاسیس نهاد 

)تبدیل شرکت  مالی

 دیگر به یک نهاد مالی(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

مدیریت نظارت گواهی 

 بورس,کارگزاران,بازار
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

این مجوز با مجوز ایجاد   5/0/30در تاریآ 

مالی، ادرام شده  هایشعبه پردازشگر داده

و در نهایت به این نتیجه رسیدند این مجوز 

میتواند حذف شود چون یک کسب و کار 

مالی نیست بلکه یک کسب و کار خدمات 

پژوهشی و اماری است. با این وجود اکنون 

بر پایه قانون باید انجام شود. برای حذف 

باید قانون اصالح شود.تا ان هنگام این 

مجوزها نیز در قالب مجوز تاسیس نهاد 

گیرد.  از مالی و فعالیت نهاد مالی جای می

 این رو ادرس لینک در سایت حذف شده

 است.

مجوز تاسیس نهاد 

)تبدیل شرکت  مالی

 دیگر به یک نهاد مالی(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی گواهی مهارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

این  -گواهی نامه مدیریت نظارت بر بازار 

 ،مجوز دیگر 6با  5/0/30مجوز در تاریآ 

مجوز تاسیس یا  ،مجوز تاسیس نهاد واسط

)هیلدینگ(، مجوز  تبدیل به شرکت مادر

تاسیس یا تبدیل به شرکت 

گذاری،مجوز تاسیس یا تبدیل به سرمایه

،مجوز تاسیس یا  گذاریسرمایهمشاوره 

تبدیل به پردازش اطالعات مالی، ادرام و به 

غییر نام داده مجوز تاسیس نهادهای مالی ت

است. از این رو ادرس لینک در سایت حذف 

 شده است.
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    1128    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز عرضه هر نوع اوراق 

بهادار و یا کاال در 

 مربوطه هایبورس

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

هر نوع مجوز عرضه 

اوراق بهادار و یا کاال در 

 مربوطه هایبورس

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی تایید رتبه

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 متقاضی 1زیر  رتبه

مجوز عرضه هر نوع 

اوراق بهادار و یا کاال در 

 مربوطه هایبورس

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز عرضه هر نوع 

اوراق بهادار و یا کاال در 

 مربوطه هایبورس

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

انتظامی نیروی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز عرضه هر نوع 

اوراق بهادار و یا کاال در 

 مربوطه هایبورس

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 الکترونیکی ریر گواهی مهارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 گواهی نامه مدیریت نظارت بر بازار

مجوز فعالیت آنالین 

کارگزار در بورس اوراق 

 بهادار

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

گزارش کارشناسی وجود زیرساخت 

 دسترسی برخط بازار با قابلیتهای عملیاتی

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

بورس و سازمان 

 اوراق بهادار
 حذف شده است. 5/0/30این مجوز در تاریآ 
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    1129    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ای تایید صالحیت حرفه

 لیما نهادهای مدیران
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

حذف شده  5/0/30این مجوز در تاریآ 

 است.

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

حذف شده  5/0/30تاریآ این مجوز در 

 است.

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال

وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 سازمان فناوری اطالعات

تاییدیه ایجاد مرکز 

 تماس
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 حذف شده است. 5/0/30این مجوز در تاریآ 

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

تاییدیه مانده حساب 

 افزایش سرمایه
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال

اقتصادی و وزارت امور 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی گواهی مهارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

 -گواهی نامه اصول مقدماتی بازار سرمایه

حذف شده  5/0/30این مجوز در تاریآ 

است. و گفتند این مجوز ابزار کارگذاری 

ندارد .هر  است.بدون این مجوز معنا

کارگذاری با مجوز خود میتواند این کارها 

را انجام دهد.و نیاز به مجوز جداگانه ای 

 نخواهد بود.

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی گواهی مهارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

گواهینامه معامله گری از سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز فعالیت آنالین 

 کارگزار در بورس کاال

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

مجوز فعالیت در 

تابلوهای مختلف بازار 

 معامالت کاالی فیزیکی

 ریر الکترونیکی
 وزارت امور

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
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    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت کارگزار 

 در بورس اوراق بهادار
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز دیگر،  3با  5/0/30این مجوز در تاریآ 
با مجوزهای معامالت اتی اوراق بهادار در  یعنی

 مجوز کارگزاری بورس انرژی، بورس تهران،
معامالت آتی کاال در  معامالت فرابورس ایران،

بورس کاال، معامالت سلف موازی در بورس 
معامالت  کاال، معامالت سیمان در بورس کاال،

محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، معامله 
رس کاال، معامله محصوالت فلزی در بو

محصوالت کشاورزی در بورس کاال، یکپارچه 
شده و در قالب مجوز فعالیت نهاد مالی 

از این رو ادرس لینک در سایت  نامگذاری شد.
 حذف شده است.

مجوز فعالیت کارگزار 

 در بورس اوراق بهادار

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی مدارک تحصیلیتایید 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  3با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

دیگر، یعنی با مجوزهای معامالت اتی اوراق 

مجوز کارگزاری  ،بهادار در بورس تهران

 ،معامالت فرابورس ایران ،بورس انرژی

ال، معامالت معامالت آتی کاال در بورس کا

سلف موازی در بورس کاال، معامالت 

معامالت محصوالت  ،سیمان در بورس کاال

پتروشیمی در بورس کاال، معامله 

معامله  ،محصوالت فلزی در بورس کاال

محصوالت کشاورزی در بورس کاال، 

یکپارچه شده و در قالب مجوز فعالیت نهاد 

مالی نامگذاری شد.از این رو ادرس لینک 

 ت حذف شده است.در سای
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    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت کارگزار 

 در بورس فرابورس
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  3با  5/0/30این مجوز در تاریآ 
دیگر، یعنی با مجوزهای معامالت اتی 

مجوز  در بورس تهران، اوراق بهادار
کارگزاری بورس انرژی، معامالت اوراق 

معامالت آتی کاال  بهادار در بورس تهران،
در بورس کاال، معامالت سلف موازی در 
بورس کاال، معامالت سیمان در بورس 

معامالت محصوالت پتروشیمی در  کاال،
بورس کاال، معامله محصوالت فلزی در 

کشاورزی در  بورس کاال، معامله محصوالت
بورس کاال، یکپارچه شده و در قالب مجوز 

از اینرو  فعالیت نهاد مالی نامگذاری شد.
 درس لینک در سایت حذف شده است.آ

مجوز فعالیت کارگزار 

 در بورس فرابورس

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

امور  وزارت

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  3با  5/0/30این مجوز در تاریآ 
دیگر، یعنی با مجوزهای معامالت اتی اوراق 

مجوز کارگزاری ،بهادار در بورس تهران
معامالت اوراق بهادار در  ،بورس انرژی

معامالت آتی کاال در بورس  ،بورس تهران
در بورس کاال،  کاال، معامالت سلف موازی

معامالت  ،معامالت سیمان در بورس کاال
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، 
 ،معامله محصوالت فلزی در بورس کاال

در بورس کاال، معامله محصوالت کشاورزی 
یکپارچه شده و در قالب مجوز فعالیت نهاد 

درس لینک در آاز این رو  مالی نامگذاری شد.
 سایت حذف شده است.



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

فعالیت کارگزار  مجوز

 در بورس کاال
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  3با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

دیگر، یعنی با مجوزهای معامالت اتی اوراق 

کارگزاری مجوز  ،بهادار در بورس تهران

معامالت اوراق بهادار در  ،بورس انرژی

معامالت آتی کاال در بورس  ،بورس تهران

کاال، معامالت فرابورس ایران، معامالت 

معامالت محصوالت  ،سیمان در بورس کاال

پتروشیمی در بورس کاال، معامله 

معامله  ،محصوالت فلزی در بورس کاال

محصوالت کشاورزی در بورس کاال، 

شده و در قالب مجوز فعالیت نهاد  یکپارچه

از این رو ادرس لینک  مالی نامگذاری شد.

 در سایت حذف شده است.

مجوز فعالیت کارگزار 

 در بورس کاال

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

بورس و سازمان 

 اوراق بهادار

 مجوز دیگر، یعنی با 3با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

تی اوراق بهادار در بورس آمعامالت  مجوز هایمجوز

مجوز کارگزاری بورس انرژی، معامالت اوراق  تهران،

معامالت آتی کاال در بورس  بهادار در بورس تهران،

بورس ایران، معامالت سیمان در  کاال، معامالت فرا

معامالت محصوالت پتروشیمی در  بورس کاال،

بورس کاال، معامله محصوالت فلزی در بورس کاال، 

معامله محصوالت کشاورزی در بورس کاال، یکپارچه 

شده و در قالب مجوز فعالیت نهاد مالی نامگذاری 

درس لینک در سایت حذف شده آاز این رو  شد.

 .است



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت کارگزار 

 در فرابورس

امور اقتصادی و  وزارت

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ای تایید صالحیت حرفه

 مالی نهادهای مدیران
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

مجوز فعالیت کارگزاری 

 در بورس انرژی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 الکترونیکیریر  تایید اطالعات هویتی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار
 

 مجوز فعالیت نهاد مالی

)هر نهاد مالی در هر 

 فعالیت(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ای تایید صالحیت حرفه

 مالی نهادهای مدیران
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

این مجوز با مجوز  5/0/30در تاریآ 

 هایتاسیس یا تبدیل به انواع صندوق

 ادرام شده است. گذاریسرمایه

مجوز فعالیت نهاد 

مالی) هر نهاد مالی در 

 هر فعالیت(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

 ای تایید صالحیت حرفه

 مالی نهادهای نمدیرا
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

 ی مجوز فعالیت شرکت مادرامجوزه دیگر،

 های)هیلدینگ(، مجوز فعالیت انواع صندوق

 مجوز فعالیت سبدگردان، گذاری،سرمایه

مجوز فعالیت  سرمایه،مجوز فعالیت تامین 

گذاری، مجوز فعالیت مشاور سرمایهشرکت 

، شرمجوز فعالیت مشاور پذی گذاری،سرمایه

مجوز فعالیت مشاور عرضه، مجوز پذیرش 

ش در بورس رمجوز پذی در بورس تهران،

کاال، مجوز فعالیت کارگذاری، مجوز مشاوره 

عرضه اوراق بهادار در بورس تهران، ادرام و 

فعالیت نهادهای مالی تغییر نام به مجوز 

 داده است.



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت نهاد 

مالی) هر نهاد مالی در 

 هر فعالیت(

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

این مجوز با مجوز  5/0/30در تاریآ 

 هایتاسیس یا تبدیل به انواع صندوق

 ادرام شده است. گذاریسرمایه

مجوز فعالیت نهاد 

مالی) هر نهاد مالی در 

 هر فعالیت(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی تاییدیه شفافیت مالی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

بورس و سازمان 

 اوراقبهادار

مجوز  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 
 فعالیت شرکت مادر مجوز ،دیگر

فعالیت انواع  هایمجوز مجوز ،)هیلدینگ(
مجوز فعالیت  ،گذاریسرمایه هایصندوق

 ،مجوز فعالیت تامین سرمایه ،سبدگردان
، مجوز گذاریسرمایهمجوز فعالیت شرکت 

مجوز فعالیت  ،گذاریسرمایهفعالیت مشاور 
، مجوز فعالیت مشاور عرضه، پذیرشمشاور 

مجوز  ش در فرابورس ایران،رمجوز مشاور پذی
در بورس کاال، مجوز فعالیت کارگذاری،  پذیرش

مجوز مشاوره عرضه اوراق بهادار در بورس 
تهران، ادرام و به مجوز فعالیت نهادهای مالی 

 تغییر نام داده است.

مجوز فعالیت نهاد 

مالی) هر نهاد مالی در 

 هر فعالیت(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی تاییدیه شفافیت مالی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 
 مجوز فعالیت شرکت مادر ،دیگر

فعالیت انواع  هایمجوز مجوز ،)هیلدینگ(
مجوز فعالیت  ،گذاریسرمایه هایصندوق

 ،مجوز فعالیت تامین سرمایه ،سبدگردان
، مجوز گذاریسرمایهمجوز فعالیت شرکت 

مجوز فعالیت  گذاری،سرمایهفعالیت مشاور 
 ،مجوز فعالیت مشاور عرضه پذیرش،مشاور 

در فرابورس  پذیرشمجوز مشاور 
در بورس کاال، مجوز  پذیرشمجوز ،ایران

 در پذیرشفعالیت کارگذاری، مجوز مشاور 
ادرام و به مجوز فعالیت  ،بورس تهران

 نهادهای مالی تغییر نام داده است.



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت نهاد 

مالی) هر نهاد مالی در 

 هر فعالیت(

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سوء پیشینه گواهی عدم 

 کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

مجوز  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

 فعالیت شرکت مادر هایمجوز مجوز دیگر،

مجوز  )هیلدینگ(، مجوز فعالیت کارگذاری،

مجوز فعالیت تامین  فعالیت سبدگردان،

گذاری، سرمایهمجوز فعالیت شرکت  سرمایه،

مجوز فعالیت  گذاری،سرمایهمجوز فعالیت مشاور 

مشاور پذیرش، مجوز فعالیت مشاور عرضه، مجوز 

مجوز پذیرش در بورس  پذیرش در بورس تهران،

کاال، مجوز پذیرش در فرابورس ایران، مجوز 

مشاوره عرضه اوراق بهادار در بورس تهران، ادرام 

عالیت نهادهای مالی تغییر نام داده و به مجوز ف

 . است

مجوز فعالیت نهاد 

مالی) هر نهاد مالی در 

 هر فعالیت(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی گواهی مهارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

-بازار سرمایه گواهی نامه اصول مقدماتی 

مجوز  59با  5/0/30این مجوز در تاریآ 

 مجوزهای فعالیت شرکت مادر مجوز ،دیگر

مجوز فعالیت انواع  ،)هیلدینگ(

مجوز فعالیت  ،گذاریسرمایه هایصندوق

 ،مجوز فعالیت تامین سرمایه ،کارگذاری

، مجوز گذاریسرمایهمجوز فعالیت شرکت 
مجوز فعالیت مشاور  گذاری،سرمایهفعالیت مشاور 

پذیرش، مجوز فعالیت مشاور عرضه، مجوز پذیرش 

مجوز پذیرش در بورس کاال، مجوز  در بورس تهران،

پذیرش در فرابورس ایران، مجوز مشاوره عرضه 

اوراق بهادار در بورس تهران، ادرام و به مجوز 

 فعالیت نهادهای مالی تغییر نام داده است.



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 

 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت نهاد 

نهاد مالی در  مالی) هر

 هر فعالیت(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ریر الکترونیکی گواهی مهارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان بورس و 

 اوراق بهادار

این -گواهینامه اصول مقدماتی یا تحلیل گری 

مجوز دیگر  59با  5/0/30مجوز در تاریآ 

)هیلدینگ(،  مجوز فعالیت شرکت مادر هایمجوز

 مجوز فعالیت سبدگردان، مجوز فعالیت کارگذاری،

مجوز فعالیت تامین سرمایه،مجوز فعالیت شرکت 

 گذاری،سرمایه، مجوز فعالیت مشاور گذاریسرمایه

مجوز فعالیت مشاور پذیرش، مجوز فعالیت مشاور 

عرضه، مجوز پذیرش در بورس تهران،مجوز پذیرش در 

بورس کاال، مجوز پذیرش در فرابورس ایران، مجوز 

مشاوره عرضه اوراق بهادار در بورس تهران، ادرام و به 

 مجوز فعالیت نهادهای مالی تغییر نام داده است.



 (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    1117    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور) وزارت امور اقتصادی و دارایی

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز فروش اداره کل 
 تجهیزات پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 سازمان رذا و دارو
تاییدیه نمونه 

 ی ارسال شدهکاال
و وزارت امور اقتصادی  ریر الکترونیکی

 دارایی
سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی کشور
اداره کل نظارت و ارزیابی 

 تجهیزات پزشکی

مجوز فروش از دانشگاههای 
 علوم پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

علوم پزشکی و  هایدانشگاه
 درمانی -خدمات بهداشتی 

تاییدیه نمونه 
 ی ارسال شدهکاال

وزارت امور اقتصادی و  ریر الکترونیکی
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور

 مجوز فروش جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری استان و یا شهرستان

تاییدیه نمونه 
 ی ارسال شدهکاال

وزارت امور اقتصادی و  ریر الکترونیکی
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز فروش سازمان تنظیم 
 مقررات رادیویی

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

 سازمان ملی استاندارد ایران
تاییدیه نمونه 

 ی ارسال شدهکاال
وزارت امور اقتصادی و  ریر الکترونیکی

 دارایی
سازمان جمع آوری و 

  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز فروش سازمان حفظ 
 نباتات

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

 شرکت دخانیات ایران
تاییدیه نمونه 

 ی ارسال شدهکاال
وزارت امور اقتصادی و  ریر الکترونیکی

 دارایی
سازمان جمع آوری و 

  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز فروش سازمان فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی

ارتباطات و فناوری  وزارت
 اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 
 ارتباطات رادیویی

تاییدیه نمونه 
 ی ارسال شدهکاال

وزارت امور اقتصادی و  ریر الکترونیکی
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز فروش سازمان ملی 
 استاندارد ایران

 وزارت جهاد کشاورزی
کشاورزی سازمان جهاد 
 هااستان

تاییدیه نمونه 
 ی ارسال شدهکاال

وزارت امور اقتصادی و  ریر الکترونیکی
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور

 وزارت آموزش و پرورش مجوز فروش شرکت دخانیات
کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان

تاییدیه نمونه 
 کاالی ارسال شده

وزارت امور اقتصادی و  ریر الکترونیکی
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز فروش کاال از سازمان 
 رذا و دارو و لوازم بهداشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

علوم پزشکی و  هایدانشگاه
 درمانی -خدمات بهداشتی 

تاییدیه نمونه 
 ی ارسال شدهکاال

امور اقتصادی و وزارت  ریر الکترونیکی
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز فروش کاال از سازمان 
 رذا و دارو و لوازم بهداشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 سازمان رذا و دارو
نمونه تاییدیه 

 ی ارسال شدهکاال
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

آوری و سازمان جمع 
 فروش اموال تملیکی کشور

اداره کل نظارت و ارزیابی 
 تجهیزات پزشکی



 (سازمان بورس و اوراق بهاداروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز فروش کانون پرورش 
 فکری کودکان و نوجوانان

 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی
تاییدیه نمونه 

 ی ارسال شدهکاال
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  تملیکی کشورفروش اموال 

مجوز مصرف ثانویه سازمان 
 حفظ نباتات

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

 سازمان ملی استاندارد ایران
تاییدیه نمونه 

 ی ارسال شدهکاال
 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز مصرف ثانویه سازمان 
 ایران ملی استاندارد

 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی
تاییدیه نمونه 

 ی ارسال شدهکاال
سازمان جمع آوری و  دارایی وزارت امور اقتصادی و ریر الکترونیکی

  فروش اموال تملیکی کشور

مجوز مصرف ثانویه وزارت 
 جهاد کشاورزی

  وزارت جهاد کشاورزی
تاییدیه نمونه 

 ی ارسال شدهکاال
 الکترونیکیریر 

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان جمع آوری و 
  فروش اموال تملیکی کشور



 (سازمان خصوصی سازیوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    1119    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (خصوصی سازیسازمان ) وزارت امور اقتصادی و دارایی

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

واگذار  هایاخذ هرگونه تسهیالت بانکی شرکت

 شده به صورت کنترلی
   بانک

تاییدیه 

اخذ 

 تسهیالت

تلفیق 

یر ر الکترونیکی و

 الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

شرکت درخواست کننده تحت نظارت قرار 

گیرد تا توانایی ادامه بکار دادن آن می

 مورد بررسی قرار گیرد.

تغییر اموال )فروش، ترهین، توثیق، اجاره و یا 

 هایثابت شرکت هایواگذاری حق انتفاع دارایی

 واگذار شده به صورت کنترلی(

   بانک
تاییدیه 

 عدم بدهی

تلفیق 

الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

شرکت درخواست کننده تحت نظارت قرار 

میگیرد تا توانایی ادامه بکار دادن آن مورد 

بررسی قرار گیرد. شرکت متقاضی  باید 

مشمول  هایفهرست شرکتجزو لیست 

 واگذاری باشد

تغییر اموال )فروش، ترهین، توثیق، اجاره و یا 

 هایثابت شرکت هایواگذاری حق انتفاع دارایی

 واگذار شده به صورت کنترلی(

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه 

عدم 

ممنوعیت 

 قانونی

تلفیق 

الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

شرکت درخواست کننده تحت نظارت قرار 

میگیرد تا توانایی ادامه بکار دادن آن مورد 

بررسی قرار گیرد. شرکت متقاضی  باید 

مشمول  هایجزو لیست فهرست شرکت

 واگذاری باشد

واگذار شده به  هایتغییرات اساسنامه شرکت

 صورت کنترلی
   بانک

 تاییدیه

 عدم بدهی

تلفیق 

الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

شرکت درخواست کننده تحت نظارت قرار 

میگیرد تا توانایی ادامه بکار دادن آن مورد 

 بررسی قرار گیرد

واگذار شده به  هایتغییرات اساسنامه شرکت

 صورت کنترلی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه 

عدم 

ممنوعیت 

 قانونی

تلفیق 

الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

شرکت درخواست کننده تحت نظارت قرار 

میگیرد تا توانایی ادامه بکار دادن آن مورد 

 بررسی قرار گیرد



 (سازمان خصوصی سازیوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 هایثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت

واگذار شده به صورت کنترلی و صورتجلسات 

 هیات مدیره دارای اقدام ثبتی

   بانک
تاییدیه 

 عدم بدهی

تلفیق 

الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

شرکت درخواست کننده تحت نظارت قرار 

میگیرد تا توانایی ادامه بکار دادن آن مورد 

 قرار گیرد.بررسی 

 هایثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت

واگذار شده به صورت کنترلی و صورتجلسات 

 هیات مدیره دارای اقدام ثبتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
  

تاییدیه عدم 

ممنوعیت 

 قانونی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

شرکت درخواست کننده تحت نظارت قرار 

میگیرد تا توانایی ادامه بکار دادن آن مورد 

 بررسی قرار گیرد.

مجوز اخذ تسهیالت برای شرکتهای مشمول 

 واگذاری
   بانک

تاییدیه 

اخذ 

 تسهیالت

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

سازمان 

 خصوصی سازی

 فهرستباید جزو لیست شرکت متقاضی 

 مشمول واگذاری باشد هایشرکت



 (های اقتصادی و فنی ایرانگذاری و کمکسازمان سرمایهوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    1111    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایرانسرمایهسازمان )وزارت امور اقتصادی و دارایی 

نیازمند به این عنوان مجوز 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 وزارت امور اقتصادی و دارایی الکترونیکیریر  مجوز فعالیت  وزارت جهاد کشاورزی خارجی گذاریسرمایهمجوز 
و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 خارجی گذاریسرمایهمجوز 
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت 

و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت  وزارت نفت خارجی گذاریسرمایهمجوز 
و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 خارجی گذاریسرمایهمجوز 
بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت 

و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت  وزارت نیرو خارجی گذاریسرمایهمجوز 
و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 خارجی گذاریسرمایهمجوز 
و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت شهرداری تهران

و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت  اتاق اصناف ایران خارجی گذاریسرمایهمجوز 
و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 خارجی گذاریسرمایهمجوز 
اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی ایران
 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت 

و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 خارجی گذاریسرمایهمجوز 
اتاق تعاون جمهوری 

 اسالمی ایران
 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی مجوز فعالیت 

و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 



 (های اقتصادی و فنی ایرانگذاری و کمکسازمان سرمایهوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نیازمند به این عنوان مجوز 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

  وزارت امور خارجه خارجی گذاریسرمایهمجوز 
تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی

و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 

 خارجی گذاریسرمایهمجوز 
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

و  گذاریسرمایهسازمان 

کمکهای اقتصادی و فنی 

 ایران

مصوبه هیات 

 گذاریسرمایه

 خارجی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ریر الکترونیکی
و  گذاریسرمایهسازمان 

 کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) برای مجوزهای صادره از جدول سرویس های مورد نیاز                             فصل سوم

 

 

    1111    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (گمرک جمهوری اسالمی ایران)وزارت امور اقتصادی و دارایی 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

اجازه انتقال کاال از وسیله حمل 
ورودی به وسیله حمل خروجی 

 )ترانسشیپمنت(
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 
 ایران

 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 سریع انجام خدمات پست
شرکت پست جمهوری اسالمی 

 ایران
 

موافقت نامه شرکت 
 پست

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خدمات پست سریع
تلفیق الکترونیکی و 

 الکترونیکیریر 
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 انجام خدمات پست سریع
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و 
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 
 ایراناسالمی 

 

 انجام خدمات پست سریع
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

 

 انجام خدمات پست سریع
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اجاره نامهتایید  دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 تایید اجاره نامه  اتحادیه مشاورین امالک انجام خدمات پست سریع
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

انبارهای اختصاصی در سال ایجاد 
به گمرکات اجرایی تفویض شده  30

 است
 کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

تلفیق الکترونیکی و 
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

 

ایجاد انبارهای اختصاصی در سال 
اجرایی تفویض شده به گمرکات  30

 است

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

ایجاد انبارهای اختصاصی در سال 
به گمرکات اجرایی تفویض شده  30

 است(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

ایجاد انبارهای اختصاصی در سال 

به گمرکات اجرایی تفویض شده  30

 است(

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

ایجاد انبارهای اختصاصی در سال 
به گمرکات اجرایی تفویض شده  30

 است(
 تایید اجاره نامه  اتحادیه مشاورین امالک

تلفیق الکترونیکی و 
 الکترونیکیریر 

وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

 

 آزاد هایایجاد فروشگاه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 آزاد هایایجاد فروشگاه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت امور 
 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

 

 آزاد هایایجاد فروشگاه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

 وزارت امور
 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

 

 ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  اتحادیه مشاورین امالک آزاد هایایجاد فروشگاه
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 ریر الکترونیکی بازرگانیکارت  سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد هایایجاد فروشگاه
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه صادرات قطعی
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 اسناد مالکیت کاال اداره امور بازرگانی استان وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه صدور موقت
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 پروانه صدور موقت
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 

پروانه شناسایی صادره 
انتظامی برای نیروی 

 وسایل نقلیه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی پروانه عبور خارجی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی پروانه عبورداخلی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی پروانه کارگزاری گمرکی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

بدهی تاییدیه عدم 

 گمرکی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

نداشتن 

بدهی 

قطعی به 

گمرک یا 

 تسویه ان

 پروانه کارگزاری گمرکی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

داشتن 

حداقل 

مدرک 

کاردانی در 

 هایرشته

امور 

گمرکی یا 

حداقل 

کارشناسی 

در سایر 

 هارشته



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 پروانه کارگزاری گمرکی
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 الکترونیکیریر 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه کارگزاری گمرکی
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی پروانه کارگزاری گمرکی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی استعالم تاییدیه گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

تایید 

بازرسی و 

حراست 

 گمرک

 پروانه کارگزاری گمرکی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

وضعیت نظام  استعالم

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

)مرتبط با امور دفتر  پروانه کران بری

 صادرات(
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

امور وزارت 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

اظهار نامه 

 گمرکی

)مرتبط با امور دفتر  پروانه کران بری

 صادرات(
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 اسناد مالکیت کاال

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

)مرتبط با امور دفتر  پروانه کران بری

 صادرات(
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 ضمانت نامه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

مجوزهای 

مورد نیاز و 

تضمین 

 الزم

اعاده به خارج از  پروانه مرجوعی)

 کشور(
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 01پروانه ورود قطعی بر اساس ماده 

 ق.ا.گ توسط گمرکات اجرایی
 بانک ملی ایران بانک

 هایمجوزها و گواهی

 الزم اسناد بانکی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 01پروانه ورود قطعی بر اساس ماده 

 ق.ا.گ توسط گمرکات اجرایی
 ثبت سفارش ورود کاال سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وتلفیق الکترونیکی 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

به گمرکات  30پروانه ورود موقت )در سال 

 اجرایی تفویض شده است(
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

)در سال  پروانه ورود موقت برای پردازش

 به گمرکات اجرایی تفویض شده است( 30
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی
 الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

پروانه ورود 

 موقت

نسیه با اخذ تعهد ذیحسابی ترخیص 

سازمانهای دولتی و اخذ ضمانتنامه بانکی 

 6برای سایر اشخاص موضوع ماده

تفویض اختیار  30ق.ا.گمرکی )در سال 

 شده به گمرکات اجرایی(

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

تاییدیه عدم بدهی 

 گمرکی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

نداشتن 

 بدهی

تعیین تضمین جهت خروج موقت 

کاالهایی که خروج قطعی آنها از 

 کشور مجاز است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

جمهوری گمرک 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تغییر عنوان اظهارنامه )در واقع 

 06تغییر رویه(  بر اساس ماده 

 ق.ا.گ توسط گمرکات اجرایی

 فیش بانکی  بانک
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک ملی 

 -ایران 

پرداخت 

  هایجریمه

متعلقه در 

صورت 

اظهار خالف 

 اولیه

تغییر عنوان اظهارنامه )در واقع 

 06تغییر رویه(  بر اساس ماده 

 ق.ا.گ توسط گمرکات اجرایی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مرجع 

 نگهدارنده کاال

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 داراییاقتصادی و 

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

موجود 

بودن کاال 

دراماکن 

 گمرکی

تمدید مهلت نگهداری کاال در انبارهای 

به گمرکات اجرایی  30)در سال  گمرکی

 تفویض شده است(

 ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

بانک ملی 

-ایران 

پرداخت 

هزینه 

 انبارداری

خروج موقت کاالی ممنوع یا 

 مشروط
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

صادرات کاال از سایر مرزها در صورت 

 بروز حوادث
 داراییوزارت امور اقتصادی و 

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور پته گمرکی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

صدور و ارائه بن بیمه به جای تضمین 

های ترانزیت ورود موقت و در رویه

 مرجوعی به متقاضیان

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

جمهوری گمرک 

 اسالمی ایران
 

 گواهی مدلول سند
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

ارائه 

تعهدنامه 

محضری 

مبنی بر 

قبول 

مسئولیت 

احراز 

 مالکیت

تشریفات صدور عین کاالی واردات مجوز انجام 

 قطعی  در گمرکی ریر از گمرک ورودی
 الکترونیکی نامهموافقت سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز انجام عملیات پردازش بر روی 

کاالی ورود موقت شده توسط 

 ریر از واردکنندگاناشخاص 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز تاسیس دفاتر مبادله مرسوالت پستی 

 خارجی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز تاسیس واحدهای گمرکی 

 اختصاصی

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

)ویژه  51دفاتر پلیس + 

 گواهی عدم سؤپیشینه(

عدم سوء پیشینه و 

 شکایات

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

امور وزارت 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

نداشتن 

سابقه 

 قاچاق

مجوز تاسیس واحدهای گمرکی 

 اختصاصی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی استعالم تاییدیه گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

نظر 

معاونت 

منابع و 

نظر دفتر 

 نوسازی

مجوز ترخیص درصدی کاال)نسیه(  

به گمرکات اجرایی  30)در سال 

 تفویض شده است.(

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

)ویژه 1 5دفاتر پلیس + 

 گواهی عدم سؤپیشینه(

عدم سوء پیشینه و 

 شکایات

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

نداشتن 

سابقه 

 قاچاق

مجوز ترخیص درصدی کاال)نسیه(  

به گمرکات اجرایی  30)در سال 

 تفویض شده است.(

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

تاییدیه عدم بدهی 

 گمرکی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

نداشتن 

بدهی 

قبلی به 

 گمرک



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز حمل کاالی صادراتی بدون 

 مهر و موم
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز خروج کاال بدون انجام 

 تشریفات کامل گمرکی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز محاسبه و وصول حقوق 

ورودی متناسب با ارزش کاالی 

 آسیب دیده یا فاسد شده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مرجع 

 نگهدارنده کاال
 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز محاسبه و وصول حقوق 

ورودی متناسب با ارزش کاالی 

 آسیب دیده یا فاسد شده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی استعالم بیمه نامه

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

هاشرکت

بیمه  ی

 گذار

مجوز محاسبه و وصول حقوق 

ورودی متناسب با ارزش کاالی 

 آسیب دیده یا فاسد شده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

تاییدیه عدم بدهی 

 گمرکی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

نداشتن 

بدهی 

قطعی به 

گمرک یا 

 نآتسویه 

مجوز واگذاری تمام یا بخشی از 

وظایف مربوط به پذیرش مرسوالت 

 پستی به خارج از کشور

شرکت پست جمهوری اسالمی 

 ایران
 ریر الکترونیکی درخواست دوره آموزشی 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز ورود موقت برای پردازش 

 قانون امور گمرکی 15موضوع ماده 
 سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم عدم بدهی 

 مالیاتیقطعی 

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز ورود موقت برای پردازش 

 قانون امور گمرکی 15موضوع ماده 
 کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز ورود موقت برای پردازش 

 قانون امور گمرکی 15موضوع ماده 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 کارت بازرگانی 

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز ورود موقت برای پردازش 

 امور گمرکیقانون  15موضوع ماده 

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

مجوز ورود و خروج وسایل نقلیه 

برای مقاصد تجاری بصورت موقت یا 

 عبوری

 امور اقتصادی و داراییوزارت 
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت با تمدید پروانه خروج موقت
گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی صدور تمدیدیه

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

کارگروه 

صیانت از 

خودروهای 

-تاریخی

صدور 

 تمدیدیه

 الکترونیکی 53مجوز کمیته ماده  سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت با تمدید پروانه خروج موقت
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (گمرک جمهوری اسالمی ایرانوزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عه تابعنوان دستگاه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

موافقت با تمدید پروانه ورود موقت برای 

 پردازش
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت با کران بری کاالی ممنوعه
اسالمی گمرک جمهوری 

 ایران
 الکترونیکی گواهی موافقت گمرک

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

موافقت با مرجوع نمودن عین کاالی 

 ورود موقت شده برای پردازش
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

تصویر 

پروانه ورود 

 موقت

واگذاری خدمات تخلیه بارگیری و انبارداری 

 )مرتبط با امور معاونت منابع(

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 اساسنامه شرکت دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

واگذاری خدمات تخلیه بارگیری و 

انبارداری )مرتبط با امور معاونت 

 منابع(

 ریر الکترونیکی کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

آیین نامه  19ورود موقت بند د ماده 

 قانون امور گمرکی
 کارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 

آیین نامه  19ورود موقت بند د ماده 

 قانون امور گمرکی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم پروانه بهره 

 برداری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 



 (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1114    ملی استعالمات مجوزهای کشورنقشه     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 داری کل کشور(معاونت نظارت مالی و خزانه) وزارت امور اقتصادی و دارایی

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 عنوان سرویس استعالم دهی

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تاییدیه پرداخت حقوق ساالنه 

 دستگاههای اجرایی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم لیست 

 حقوق
 الکترونیکیریر 

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

معاونت نظارت مالی و 

 داری کل کشورخزانه
  

 51تاییدیه پرداخت ماده 
قانون  59قانون تنظیم و ماده 

 سازمان مدیریت بحران

سازمان مدیریت و برنامه 
   ریزی کشور

تخصیص اعتبار 
 وجوه قانونی

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و خزانه 

   داری کل کشور

تاییدیه درخواست وجه حقوق 
 دستگاههای اجرایی

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 سازمان تأمین اجتماعی
استعالم لیست 

 حقوق
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه 
   داری کل کشور

ساالنه  تاییدیه صورتحساب
 خزانه معین استانها

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت نظارت مالی و خزانه 

خزانه معین  -داری کل کشور
 هااستان

استعالم 
 صورتهای مالی

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و 

 داری کل کشورخزانه
صورتهای مالی 

 ساالنه

ماهانه تاییدیه صورتحساب 
 خزانه معین استانها

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت نظارت مالی و خزانه 

خزانه معین  -داری کل کشور
 هااستان

استعالم 
 صورتهای مالی

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و 

 داری کل کشورخزانه
صورتهای مالی 

 ماهانه

 3حساب تاییدیه واریزی به 
به  هاخزانه، پرداخت وجه سپرده

دستگاههای اجرایی و خزانه 
 معین استانها

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و 

   داری کل کشورخزانه

تاییدیه وجوه دریافتی 
 عمرانی هایطرح

سازمان مدیریت و برنامه 
   ریزی کشور

ر اعتباتخصیص 
 وجوه قانونی

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و 

   داری کل کشورخزانه

 تائیدیه تخصیص اعتبارات
سازمان مدیریت و برنامه 

   ریزی کشور
تخصیص اعتبار 

 وجوه قانونی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

معاونت نظارت مالی و 
   داری کل کشورخزانه

اجرایی  هایتائیدیه روش
 هایوصول درآمد شرکت

 دولتی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 
 شرکت

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و 

   داری کل کشورخزانه

ماده  0گواهی المثنی تبصره 
قانون اصالحی ثبت سازمان  591

 ثبت اسناد و امالک کشور

سازمان ثبت اسناد و امالک 
   کشور

تایید مدارک 
 ثبتی

 الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و 

 داری کل کشورخزانه
 گردش ثبتی



 (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ) جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 عنوان سرویس استعالم دهی

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

آیین  96گواهی بند د ماده 
نامه اموال دولتی مصوب سال 

 وزیرانهیات  19
   وزارت جهاد کشاورزی

استعالم اموال 
دولتی از جهاد 

 کشاورزی
 ریر الکترونیکی

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

معاونت نظارت مالی و 
   داری کل کشورخزانه

آیین  96گواهی بند د ماده 
نامه اموال دولتی مصوب سال 

 هیات وزیران 19
   وزارت راه و شهرسازی

استعالم مسکن 
 سازیو شهر 

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و خزانه 

   داری کل کشور

آیین  96گواهی بند د ماده 
نامه اموال دولتی مصوب سال 

 هیات وزیران 19

سازمان ثبت اسناد و امالک 
   کشور

تایید مدارک 
 ثبتی

 الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
مالی و  معاونت نظارت

 داری کل کشورخزانه
 گردش ثبتی

مجوز گشایش حسابهای 
 هایدولتی برای دستگاه

 اجرایی

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 
 شرکت

 ریر الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
معاونت نظارت مالی و 

   داری کل کشورخزانه



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدور اطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت آموزش و پرورش



 وزارت آموزش و پرورشتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                     فصل سوم

 

 

    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

های مجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

 اصلی استعالم گيرنده

 اداره کل اموراداری و

 تشکیالت

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور
9 

511 

 9 9 تاییدیه حکم کارگزینی وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل امورتربیتی و

 مشاوره

 وزارت آموزش و پرورش
 9 تاییدیه حراست 

6 

3 

 9 تاییدیه آموزش و پرورش

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 مجوز برگزاری نمایشگاه صنعت، معدن و تجارتوزارت 

 دانشگاه شهید رجایی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 9

 5 5 تاییدیه آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش

 دانشگاه فرهنگیان

 9 9 اساسنامه شرکت کشورسازمان ثبت اسناد و امالک 

96 
 وزارت آموزش و پرورش

 0 تایید مدارک تحصیلی

 3 تاییدیه حکم کارگزینی 50

 5 گواهی آموزشی

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 59 59 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 وزارت آموزش و پرورشتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                     فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

های مجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

 اصلی استعالم گيرنده

دبیرخانه شورای عالی 

 آموزش پرورش

 5 5 تاییدیه ضرورت وجود مدرسه وزارت امور خارجه

51 

511 

 وزارت آموزش و پرورش

 5 استعالم مجوز تاسیس

0 
 5 تایید صالحیت فنی

 5 تایید مکان منتخب

 5 تاییدیه صالحیت عمومی

 5 5 گواهی میزان آسیب دیدگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 علوم، تحقیقات و فناوریوزارت 
 5 تایید صالحیت

9 
 9 تایید مدارک تحصیلی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

سازمان پژوهش و 

 ریزی آموزشیبرنامه

 وزارت آموزش و پرورش

استعالم مجوز تهیه فهرست استاندارد 

 تجهیزات و وسایل آموزشی
9 

9 
تولید پروانه انجام فعالیتهای  0

 ها و مواد آموزشیمحتوای رسانه
5 

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

سازمان مدارس ریر دولتی 

های و توسعه مشارکت

 مردمی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 9

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 وزارت آموزش و پرورشتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                     فصل سوم

 

 

    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

های مجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

 اصلی استعالم گيرنده

 سازمان نهضت سوادآموزی

 5 5 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 

511 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه
9 

 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

 وزارت آموزش و پرورش
 5 تایید مدارک تحصیلی

9 
 5 تاییدیه صالحیت عمومی

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

 51 51 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

99 

 5 5 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 9 ثبت اسباب بازی وزارت آموزش و پرورش

 5 5 مجوز برگزاری نمایشگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 5 تاییدیه آموزش و پرورش رت فرهنگ و ارشاد اسالمیوزا

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

مرکز برنامه ریزی و آموزش 

 نیروی انسانی

 5 5 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
91 

 6 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش



 وزارت آموزش و پرورشتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                     فصل سوم

 

 

    1142    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

های مجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

 اصلی استعالم گيرنده

مرکز برنامه ریزی و آموزش 

 نیروی انسانی

 وزارت آموزش و پرورش

 9 تاییدیه آموزش و پرورش

6 

91 

511 

 5 تاییدیه حکم کارگزینی

 5 تاییدیه صالحیت عمومی

 5 گواهی آموزشی

 0 0 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 3 3 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

آموزش مرکز سنجش و 

 کشور

 9 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت آموزش و پرورش 6

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت کشور

روابط  اطالع رسانی و مرکز

 عمومی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور
9 

 5 5 تایید مدارک تحصیلی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور

 5 5 ترجمه گواهی شده قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

1 

 5 5 تاییدیه گذرنامه اتباع خارجی وزارت امور خارجه

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 وزارت آموزش و پرورشتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                     فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

های مجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

 اصلی استعالم گيرنده

پرورش استعدادهای  مرکز

دانش پژوهان  درخشان و

 جوان

 0 0 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

1 

511 

 وزارت آموزش و پرورش
 5 تایید مدارک تحصیلی

 9 تاییدیه کسب مقام 0
 5 تاییدیه مراحل اجرا

 معاونت آموزش ابتدایی
 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

9 
 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

 معاونت پرورشی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

1 

 وزارت آموزش و پرورش
 9 تاییدیه آموزش و پرورش

 5 حکم نفر اول کشوری 1
 9 گواهی آموزشی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری

 5 5 مجوز میراث فرهنگی

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور
مجوزاستقرارصنایع و واحدهای 

 خدماتی
5 5 

معاونت تربیت بدنی 

 وسالمت

 وزارت آموزش و پرورش

 5 تایید مدارک تحصیلی

0 
50 

 9 تاییدیه آموزش و پرورش

 5 به تحصیل گواهی اشتغال

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



 وزارت آموزش و پرورشتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                     فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

های مجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

 اصلی استعالم گيرنده

معاونت تربیت بدنی 

 وسالمت

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

50 

511 

 وزارت ورزش و جوانان
 9 سوابق ورزشکاری حرفه ای

0 

 9 گواهی آموزشی

 معاونت متوسطه

 0 0 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

3 
 وزارت آموزش و پرورش

 9 تایید مدارک تحصیلی

1 
 5 تاییدیه آموزش و پرورش

 5 تاییدیه تجهیزات

 5 تاییدیه مکان انتخابی



 (اداره کل امور اداری و تشکیالت) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (تشکیالت اداری و اداره کل امور) وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور گواهی اشتغال
تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 اداری و اداره کل امور

 تشکیالت
 

 وزارت آموزش و پرورش گواهی اشتغال
اداره کل آموزش و پرورش 

 استان

تاییدیه حکم 

 کارگزینی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 اداره کل اموراداری و

 تشکیالت
 

  وزارت آموزش و پرورش گواهی سابقه اشتغال
تاییدیه حکم 

 کارگزینی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 اداره کل اموراداری و

 تشکیالت
 



 (اداره کل امور تربیتی و مشاوره) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    1144    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (امور تربیتی و مشاورهاداره کل ) وزارت آموزش و پرورش

 این سرویس عنوان مجوز نیازمند به
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت مجازی 

 )الکترونیکی(
 وزارت آموزش و پرورش

کل آموزش و اداره 

 پرورش استان

تاییدیه آموزش و 

 پرورش

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل امورتربیتی و

 مشاوره
 

برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت مجازی 

 )الکترونیکی(
 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان
 تاییدیه حراست

ریر 

 الکترونیکی
 پرورشوزارت آموزش و 

 اداره کل امورتربیتی و

 مشاوره
 

مجوز برگزاری نمایشگاه متمرکز )هفته 

 معرفی مشارل(
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل امورتربیتی و

 مشاوره
 

مجوز برگزاری نمایشگاه متمرکز )هفته 

 معرفی مشارل(

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

مرکز امور اصناف و 

 بازرگانی ایران

مجوز برگزاری 

 نمایشگاه

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل امورتربیتی و

 مشاوره
 

مجوز تاسیس مرکز مشاوره دانش آموزی 

 ریردولتی(-)دولتی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل امورتربیتی و

 مشاوره
 

مجوز تاسیس مرکز مشاوره دانش آموزی 

 ریردولتی(-)دولتی
 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

تاییدیه آموزش و 

 پرورش

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

امورتربیتی اداره کل 

 ومشاوره
 

مجوز تاسیس مرکز مشاوره دانش آموزی 

 ریردولتی(-)دولتی
 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان
 تأییدیه حراست

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل امورتربیتی 

 ومشاوره
 

 وزارت آموزش و پرورش مجوز تأسیس مراکز انتشارات مجازی
اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

تاییدیه آموزش و 

 پرورش

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل امورتربیتی 

 ومشاوره
 

 وزارت آموزش و پرورش مجوز تأسیس مراکز انتشارات مجازی
اداره کل آموزش و 

 پرورش استان
 تأییدیه حراست

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت آموزش و پرورش

امورتربیتی اداره کل 

 ومشاوره
 



 (دانشگاه شهید رجایی) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1145    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (دانشگاه شهید رجایی) وزارت آموزش و پرورش

 این عنوان مجوز نیازمند به

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور صدور گواهی مهارتی
تایید اطالعات 

 هویتی
  دانشگاه شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش الکترونیکیریر 

 صدور گواهی مهارتی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
  دانشگاه شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

  وزارت آموزش و پرورش صدور گواهی مهارتی
آموزش و تاییدیه 

 پرورش
  دانشگاه شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی



 (دانشگاه فرهنگیان) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1146    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (دانشگاه فرهنگیان) وزارت آموزش و پرورش

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور کوتاه مدت معلمان هایدوره
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 کوتاه مدت معلمان هایدوره
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

  وزارت آموزش و پرورش کوتاه مدت معلمان هایدوره
تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

صالحیت حرفه ای معلمان مدارس 

 ریردولتی
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

ریر 

 الکترونیکی
  فرهنگیاندانشگاه  وزارت آموزش و پرورش

صالحیت حرفه ای معلمان مدارس 

 ریردولتی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

صالحیت حرفه ای معلمان مدارس 

 ریردولتی
  وزارت آموزش و پرورش

تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

آموزشی حرفه ای مربوط  هایکارگاه

 به معلمان
 تایید مدارک تحصیلی  وزارت آموزش و پرورش

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

آموزشی حرفه ای مربوط  هایکارگاه

 به معلمان
 پرورشوزارت آموزش و 

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

آموزشی و حرفه ای  هایکارگاه

 دانشجو معلمان
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

آموزشی و حرفه ای  هایکارگاه

 دانشجو معلمان
 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور گواهی تدریس
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورشوزارت 



 (دانشگاه فرهنگیان) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1147    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

گواهی صالحیت حرفه ای مربیان 

 پیش دبستانی
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

گواهی صالحیت حرفه ای مربیان 

 پیش دبستانی
 

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

گواهی صالحیت حرفه ای مربیان 

 پیش دبستانی
  وزارت آموزش و پرورش

تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 گواهی آموزشی  وزارت آموزش و پرورش کارورزیگواهی نامه دوره 
ریر 

 الکترونیکی
 گواهی دوره دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

مجوز کارآفرینی در حوزه تأسیس 

 مراکز رشد و فناوری
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

ریر 

 الکترونیکی
  فرهنگیاندانشگاه  وزارت آموزش و پرورش

مجوز کارآفرینی در حوزه تأسیس 

 مراکز رشد و فناوری
 تایید مدارک تحصیلی  وزارت آموزش و پرورش

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

زبان خارجی کانون  هایمجوز کالس

 زبان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی
 دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

شناسنامه ملی 

 شرکت

زبان خارجی کانون  هایمجوز کالس

 زبان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان پرورشوزارت آموزش و 

زبان خارجی کانون  هایمجوز کالس

 زبان
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

زبان خارجی کانون  هایمجوز کالس

 زبان
 تایید مدارک تحصیلی  وزارت آموزش و پرورش

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مدرک دکتری
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش



 (دانشگاه فرهنگیان) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1148    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مدرک دکتری
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تحصیلیتایید مدارک 

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

  وزارت آموزش و پرورش مدرک دکتری
تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مدرک کاردانی
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورشوزارت 

 مدرک کاردانی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

  وزارت آموزش و پرورش مدرک کاردانی
تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورشوزارت 

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مدرک کارشناسی ارشد
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 مدرک کارشناسی ارشد
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 وزارت آموزش و پرورش مدرک کارشناسی ارشد
اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مدرک کارشناسی پیوسته
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 تایید مدارک تحصیلی  وزارت آموزش و پرورش مدرک کارشناسی پیوسته
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 مدرک کارشناسی پیوسته
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مدرک کارشناسی ناپیوسته
ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش



 (دانشگاه فرهنگیان) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1149    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مدرک کارشناسی ناپیوسته
علوم، تحقیقات و وزارت 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

  وزارت آموزش و پرورش مدرک کارشناسی ناپیوسته
تاییدیه حکم 

 کارگزینی

ریر 

 الکترونیکی
  دانشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش



 (دبیرخانه عالی آموزش و پرورش) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                             فصل سوم

 

 

    1152    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (دبیرخانه شورای عالی آموزش پرورش) وزارت آموزش و پرورش

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

اعطای دیپلم افتخاری به جانبازان انقالب اسالمی وجنگ 

 تحمیلی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
 

گواهی میزان 

 آسیب دیدگی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش
 

 مصوب هایانتخاب مدارس ماندگار بر اساس شاخص
وزارت آموزش و 

 پرورش
 

تایید صالحیت 

 فنی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش
 

 مصوب هایاساس شاخصانتخاب مدارس ماندگار بر 
وزارت آموزش و 

 پرورش
 

تایید مکان 

 منتخب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش
 

 مصوب هایانتخاب مدارس ماندگار بر اساس شاخص
وزارت آموزش و 

 پرورش
 

تاییدیه صالحیت 

 عمومی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

شورای دبیرخانه 

 عالی آموزش پرورش
 

صدور مجوز تاسیس مدرسه در رشته علوم ومعارف اسالمی 

دولتی وسایر نهادهای عمومی )وابسته  هایوابسته به  دستگاه

) 

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و  هادانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

 تایید صالحیت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش

تایید صالحیت 

 اولیه

صدور مجوز تاسیس مدرسه در رشته علوم ومعارف اسالمی وابسته 

 سایر نهادهای عمومی )وابسته ( های دولتی وبه دستگاه

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش
 

مدارس ریر انتفاعی ویژه اتباع خارجی متناسب با نظام 

 آموزشی یکی از کشورهای جهان
  وزارت امور خارجه

تاییدیه ضرورت 

 وجود مدرسه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش
 

اتباع خارجی متناسب با نظان مدارس ریر انتفاعی ویژه 

 آموزشی یکی از کشورهای جهان

وزارت آموزش و 

 پرورش
 

استعالم مجوز 

 تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش

اجازه تاسیس 

 مدرسه

مدارس ریر انتفاعی ویژه اتباع خارجی متناسب با نظان 

 آموزشی یکی از کشورهای جهان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش
 

مدارس ریر انتفاعی ویژه اتباع خارجی متناسب با نظان 

 آموزشی یکی از کشورهای جهان

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

دبیرخانه شورای 

 عالی آموزش پرورش
 



 (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

دستگاه تابعه عنوان 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

ها و مواد اعتبارنامه )تأییدیه( رسانه

 آموزشی

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

پروانه انجام فعالیتهای تولید محتوای 

 ها و مواد آموزشیرسانه
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

سازمان پژوهش و 

 برنامه ریزی آموزشی
  

استاندارد تجهیزات و تهیه فهرست 

 وسایل آموزشی

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

استعالم مجوز تهیه فهرست استاندارد 

 تجهیزات و وسایل آموزشی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

سازمان پژوهش و 

 برنامه ریزی آموزشی
  

المللی گواهینامه آموزشی بین
ICDL 

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی اطالعات هویتیتایید 

وزارت آموزش و 

 پرورش

سازمان پژوهش و 

 برنامه ریزی آموزشی
  

مجوز انجام فعالیتهای تولید 

 ها و مواد آموزشیمحتوای رسانه

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

پروانه انجام فعالیتهای تولید محتوای 

 ها و مواد آموزشیرسانه
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

سازمان پژوهش و 

 برنامه ریزی آموزشی
  



 (سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمیسازمان مدارس ) وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مراکز مجوز تاسیس مدارس و 

 آموزشی و پرورشی ریر دولتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

سازمان مدارس ریر دولتی و 

 توسعه مشارکتهای مردمی
  

مجوز تاسیس مدارس و مراکز 

 آموزشی و پرورشی ریر دولتی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

سازمان مدارس ریر دولتی و 

 توسعه مشارکتهای مردمی
  

مجوز تاسیس مدارس و مراکز 

 آموزشی و پرورشی ریر دولتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

عدم سوء  گواهی

 پیشینه کیفری
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

سازمان مدارس ریر دولتی و 

 توسعه مشارکتهای مردمی
  



 (نهضت سوادآموزیسازمان ) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان نهضت سوادآموزی) وزارت آموزش و پرورش

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

ایجاد وراه اندازی  مراکز 

 یادگیری  محلی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
   سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

ایجاد وراه اندازی  مراکز 

 یادگیری  محلی
   سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور کشوروزارت 

راه اندازی  مراکز  ایجاد و

 یادگیری  محلی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
   سازمان نهضت سوادآموزی پرورشوزارت آموزش و  ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

ایجاد وراه اندازی  مراکز 

 یادگیری  محلی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
   سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

ایجاد وراه اندازی  مراکز 

 محلییادگیری 

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
   سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

 هایواگذاری  فعالیت

 سوادآموزی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
   سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش الکترونیکی ریر اساسنامه شرکت

 هایواگذاری  فعالیت

 سوادآموزی
   سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی   وزارت آموزش و پرورش

 هایواگذاری  فعالیت

 سوادآموزی
   وزارت آموزش و پرورش

تاییدیه صالحیت 

 عمومی
   سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی



 (فکری کودکان و نوجوانانکانون پرورش ) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1154    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون ) وزارت آموزش و پرورش

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 هایصدور گواهی ثبت اسباب بازی

 داخلی و خارجی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

شناسنامه ملی 

 شرکت

 هایصدور گواهی ثبت اسباب بازی

 داخلی و خارجی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 هایصدور گواهی ثبت اسباب بازی

 داخلی و خارجی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

آموزش و وزارت 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 هایصدور گواهی ثبت اسباب بازی

 داخلی و خارجی
 وزارت آموزش و پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 ریر الکترونیکی ثبت اسباب بازی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 نمایشگاهصدور مجوز برگزاری 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

شناسنامه ملی 

 شرکت

 صدور مجوز برگزاری نمایشگاه
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 وزارت کشور صدور مجوز برگزاری نمایشگاه
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 نوجوانانکودکان و 
 

 صدور مجوز برگزاری نمایشگاه
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

مرکز امور اصناف و 

 بازرگانی ایران

مجوز برگزاری 

 نمایشگاه
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

صدور مجوز تأیید فرهنگی اسباب 

بازی و سرگرمی در فضاهای عمومی 

 خصوصی کودکان و مراکز

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

شناسنامه ملی 

 شرکت

صدور مجوز تأیید فرهنگی اسباب بازی و 

سرگرمی در فضاهای عمومی و مراکز 

 خصوصی کودکان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 



 (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1155    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

صدور مجوز تأیید فرهنگی اسباب 

بازی و سرگرمی در فضاهای عمومی 

 و مراکز خصوصی کودکان

 کشوروزارت 
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

صدور مجوز تأیید فرهنگی اسباب بازی و 

سرگرمی در فضاهای عمومی و مراکز 

 خصوصی کودکان

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 

تاییدیه آموزش و 

 پرورش
 الکترونیکیریر 

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 صدور مجوز تولید اسباب بازی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 مجوز تولید اسباب بازیصدور 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

شناسنامه ملی 

 شرکت

 وزارت کشور صدور مجوز تولید اسباب بازی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 وزارت آموزش و پرورش صدور مجوز تولید اسباب بازی
کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 ریر الکترونیکی ثبت اسباب بازی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 نوجوانانکودکان و 
 

 صدور مجوز تیزر تبلیغاتی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

شناسنامه ملی 

 شرکت

 صدور مجوز تیزر تبلیغاتی
سازمان ثبت اسناد و 

 کشور امالک

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

 وزارت کشور صدور مجوز تیزر تبلیغاتی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

فکری کانون پرورش 

 کودکان و نوجوانان
 



 (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1156    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 صدور مجوز واردات اسباب بازی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران

اطالعات اسناد 

 تجارت فرامرزی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 اظهارنامه گمرکی

 کشوروزارت  صدور مجوز واردات اسباب بازی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
 

آموزشی حرفه ای مربوط  هایکارگاه

 به معلمان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

پرورش فکری کانون 

 کودکان و نوجوانان
 



 (یزی آموزش نیروی انسانیمرکز برنامه ر) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1157    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (مرکز برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی) وزارت آموزش و پرورش

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

 عنوان دستگاه اصلی

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور ضمن خدمت هایابالغ ارزشیابی از دوره
تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

   وزارت آموزش و پرورش ضمن خدمت هایابالغ ارزشیابی از دوره
تاییدیه آموزش و 

 پرورش
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

تایید صالحیت مراکز و موسسات آموزشی 

 کوتاه مدت هایمجری آموزش
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش الکترونیکیریر 

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

تایید صالحیت مراکز و موسسات آموزشی 

 کوتاه مدت هایمجری آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

برنامه ریزی و مرکز 

 آموزش نیروی انسانی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور تاییدیه تحصیلی
تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

 تاییدیه تحصیلی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

تاییدیه صالحیت علمی و حرفه ای 

 فرهنگیان
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 انسانیآموزش نیروی 
  

تاییدیه صالحیت علمی و حرفه ای 

 فرهنگیان

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

ضمن  هایصدور ابالغ تدریس مدرسان دوره

 خدمت
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

ضمن  هایصدور ابالغ تدریس مدرسان دوره

 خدمت
   وزارت آموزش و پرورش

تاییدیه آموزش و 

 پرورش
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

و  مرکز برنامه ریزی

 آموزش نیروی انسانی
  



 (مرکز برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    1158    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

 عنوان دستگاه اصلی

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور فرم معلم
تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

 فرم معلم
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش الکترونیکیریر 

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

گواهی نامه نوع اول )گواهی نامه ضمن 

 خدمت(
   وزارت آموزش و پرورش

تاییدیه حکم 

 کارگزینی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

 سازمان ثبت احوال کشور کشور وزارت گواهی نامه نوع دوم
تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی گواهی آموزشی   وزارت آموزش و پرورش گواهی نامه نوع دوم
مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
 تاییدیه

علمی  هایانجمن هایمجوز اتحادیه

 آموزشی معلمان
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

 علمی و آموزشی معلمان هایمجوز انجمن
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هاکل ثبت شرکتاداره 

 مؤسسات ریر تجاری
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور علمی و آموزشی معلمان هایمجوز انجمن
تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

برنامه ریزی و مرکز 

 آموزش نیروی انسانی
  

   وزارت آموزش و پرورش علمی و آموزشی معلمان هایمجوز انجمن
تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  

   وزارت آموزش و پرورش علمی و آموزشی معلمان هایمجوز انجمن
 صالحیتتاییدیه 

 عمومی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

مرکز برنامه ریزی و 

 آموزش نیروی انسانی
  



 (مرکز سنجش و آموزش کشور) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    1159    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (مرکز سنجش و آموزش کشور) وزارت آموزش و پرورش

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 هایصدورتاییدیه تحصیلی وریز نمرات پایان تحصیالت دوره

 متوسطه )دیپلم( و پیش دانشگاهی،ابتدائی،راهنمائی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

آموزش و وزارت 

 پرورش

مرکز سنجش و 

 آموزش کشور
  

 یهایز نمرات پایان تحصیالت دوره صدورتاییدیه تحصیلی ور

 متوسطه )دیپلم( و پیش دانشگاهی،ابتدائی،راهنمائی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

مرکز سنجش و 

 آموزش کشور
  

 یهاریز نمرات پایان تحصیالت دوره صدورتاییدیه تحصیلی و

 متوسطه )دیپلم( و پیش دانشگاهی،ابتدائی،راهنمائی

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

مرکز سنجش و 

 آموزش کشور
  

 ،راهنمائی ،ابتدائی هایصدورگواهینامه پایان تحصیالت دوره

 متوسطه )دیپلم( و پیش دانشگاهی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

مرکز سنجش و 

 آموزش کشور
  

 ،راهنمائی ،ابتدائی هایصدورگواهینامه پایان تحصیالت دوره

 متوسطه )دیپلم( و پیش دانشگاهی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

مرکز سنجش و 

 آموزش کشور
  

 ،راهنمائی ،ابتدائی هایصدورگواهینامه پایان تحصیالت دوره

 متوسطه )دیپلم( و پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

مرکز سنجش و 

 آموزش کشور
  



 (مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی) آموزش و پرورشوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1162    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 آموزش و پرورش )مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی(وزارت 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

عکاسان وفیلم برداران حوزه خبرو نیز صدورمجوزبه ،صدورمجوزبه خبرنگاران

حقیق آنها یا برای آموزش  محققانی که موضوع پژوهش وت پژوهشگران و

 پرورش است یا درآموزش و وپرورش بوده و

 وزارت کشور
سازمان ثبت 

 احوال کشور

تایید 

اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

 مرکزاطالع رسانی و

 روابط عمومی
 

عکاسان وفیلم برداران حوزه خبرو نیز صدورمجوزبه ،صدورمجوزبه خبرنگاران

پژوهشگران ومحققانی که موضوع پژوهش وتحقیق آنها یا برای آموزش وپرورش 

 یا درآموزش وپرورش است بوده و

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و  هادانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

ایید مدارک ت

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

 مرکزاطالع رسانی و

 روابط عمومی
  



 ( مرکز امور یي  الملل و مدارس خارج از کشور) پرورشوزارت آموزش و  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                            فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (مدارس خارج ازکشور مرکزاموربین الملل ووزارت آموزش و پرورش )

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تایید وارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانش 

 آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور
  

تایید وارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانش 

 ایرانی مقیم خارج از کشورآموزان 

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور
  

تایید وارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانش 

 آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور
  

تایید وارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانش 

 آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی ترجمه گواهی شده  

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور
  

تایید وارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموزان 

 خارجی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور
  

مدارک تحصیلی دانش آموزان تایید وارزشیابی 

 خارجی

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور
  

تایید وارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموزان 

 خارجی
   وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه 

 اتباع خارجی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزاموربین الملل و

 مدارس خارج ازکشور
  



 ( دانش پژوهان جوان مرکزپرورش استعدادهای درخشان و) وزارت آموزش و پرورش برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز                       فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش )مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 سرویسعنوان 

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده
 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 وزارت کشور گواهی برگزیدگان جشنواره خوارزمی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزپرورش استعدادهای درخشان و

 پژوهان جواندانش 
  

   وزارت آموزش و پرورش گواهی برگزیدگان جشنواره خوارزمی
تاییدیه کسب 

 مقام
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزپرورش استعدادهای درخشان و

 دانش پژوهان جوان
  

 وزارت کشور طرح فراگیر قرآن کریم هایگواهی نامه
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزپرورش استعدادهای درخشان و

 دانش پژوهان جوان
  

   وزارت آموزش و پرورش طرح فراگیر قرآن کریم هایگواهی نامه
تاییدیه مراحل 

 اجرا
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزپرورش استعدادهای درخشان و

 دانش پژوهان جوان
  

فارغ التحصیالن مدارس  هایگواهی نامه

 استعدادهای درخشان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزپرورش استعدادهای درخشان و

 دانش پژوهان جوان
  

فارغ التحصیالن مدارس  هایگواهی نامه

 استعدادهای درخشان
   آموزش و پرورشوزارت 

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزپرورش استعدادهای درخشان و

 دانش پژوهان جوان
  

مدال آوران المپیادهای  هایگواهی

 علمی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 استعدادهای درخشان ومرکزپرورش 

 دانش پژوهان جوان
  

مدال آوران المپیادهای  هایگواهی

 علمی
   وزارت آموزش و پرورش

تاییدیه کسب 

 مقام
 وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

 مرکزپرورش استعدادهای درخشان و

 دانش پژوهان جوان
  



 ( معاونت آموزش ایتدایی) وزارت آموزش و پرورش جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش )معاونت آموزش ابتدایی(

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

گواهینامه اشتغال به تحصیل دانش 

 آموزان ابتدایی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
   معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

گواهینامه اشتغال به تحصیل دانش 

 آموزان ابتدایی
   وزارت آموزش و پرورش

تایید مدارک 

 تحصیلی
   معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی

گواهینامه پایان دوره اول و دوم 

 ابتدایی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
   معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ریر الکترونیکی



 ( معاونت پرورشی) وزارت آموزش و پرورش جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    1164    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (پرورشیوزارت آموزش و پرورش )معاونت 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور گواهینامه دانش آموزان منتخب 

اذان د گواهینامه قرآن  کشور)گواهینامه

 د گواهینامه مداحی(

وزارت آموزش و 

 پرورش
 حکم نفر اول کشوری  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت پرورشی

صدور گواهینامه دوره آموزشی ائمه 

 جماعات روحانی مدارس

وزارت آموزش و 

 پرورش
 گواهی آموزشی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
 معاونت پرورشی

داشتن گواهینامه دوره 

 قبل )مقدماتی(

صدور گواهینامه دوره آموزشی مدیران 

 طرح مبین ) اقامه نماز مدارس(

وزارت آموزش و 

 پرورش
 گواهی آموزشی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
 گواهی دوره آموزشی معاونت پرورشی

 تایید اطالعات هویتی احوال کشور سازمان ثبت وزارت کشور مجوز اردو و بازدید
ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت پرورشی

 مجوز اردو و بازدید
وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تاییدیه آموزش و 

 پرورش

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت پرورشی

 مجوز اردوگاه
وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تاییدیه آموزش و 

 پرورش

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت پرورشی

 مجوز اردوگاه

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان و یا 

 شهرستان

 مجوز میراث فرهنگی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت پرورشی

 اردوگاهمجوز 
سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
 معاونت پرورشی

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان



 ( معاونت تریيت یدنی و سالمت) وزارت آموزش و پرورش جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    1165    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش )معاونت تربیت بدنی و سالمت(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

استعالم اصلی 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور ورزشی هایکارت مربیگری و داوری رشته
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایکارت مربیگری و داوری رشته
وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایکارت مربیگری و داوری رشته

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایکارت مربیگری و داوری رشته
وزارت ورزش و 

 جوانان
  

سوابق 

ورزشکاری 

 حرفه ای

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایکارت مربیگری و داوری رشته
وزارت ورزش و 

 جوانان
 گواهی آموزشی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و

گواهی دوره 

 آموزشی

 ورزشی هایگواهی پایان دوره آموزشی رشته
وزارت آموزش و 

 پرورش

اداره کل آموزش و پرورش 

 استان

گواهی اشتغال 

 به تحصیل

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

مطالعاتی، آموزش و فرهنگی در  هایمجوز اجرای پروژه

اجتماعی: نرم افزار و محصوالت فرهنگی،  هایحوزه آسیب

 اردوها و خدمات مداخالت روانی اجتماعی،هاجشنواره

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

مطالعاتی، آموزش و فرهنگی در  هایمجوز اجرای پروژه

اجتماعی: نرم افزار و محصوالت فرهنگی،  هایحوزه آسیب

 اردوها و خدمات مداخالت روانی اجتماعی،هاجشنواره

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

مطالعاتی، آموزش و فرهنگی در  هایمجوز اجرای پروژه

اجتماعی: نرم افزار و محصوالت فرهنگی،  هایحوزه آسیب

 روانی اجتماعیاردوها و خدمات مداخالت ،هاجشنواره

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تاییدیه آموزش 

 و پرورش

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 بدنی وسالمت
  



 ( معاونت تریيت یدنی و سالمت) وزارت آموزش و پرورش جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از           فصل سوم

 

 

    1166    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

استعالم اصلی 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور ورزشی هایمجوز تاسیس کانون
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایمجوز تاسیس کانون

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایمجوز تاسیس کانون
وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تاییدیه آموزش 

 و پرورش

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایمجوز تاسیس کانون
وزارت ورزش و 

 جوانان
  

سوابق 

ورزشکاری 

 حرفه ای

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و
  

 ورزشی هایمجوز تاسیس کانون
وزارت ورزش و 

 جوانان

ورزش و جوانان ادارات کل 

 هااستان
 گواهی آموزشی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش

معاونت تربیت 

 سالمت بدنی و

گواهی آموزشی 

 هایرشته

 ورزشی



 ( معاونت متوسطه) وزارت آموزش و پرورش جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                               فصل سوم

 

 

    1167    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    امور اقتصادیمعاونت  -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش )معاونت متوسطه(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 سرویسعنوان 

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

صدور گواهی برای برگزیدگان مسابقات علمی و 

 عملی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

آموزش و وزارت 

 پرورش
   معاونت متوسطه

صدور گواهی برای برگزیدگان مسابقات علمی و 

 عملی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تاییدیه آموزش 

 و پرورش
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه

صدور گواهی پایان دوره تحصیلی متوسطه اول 

 )راهنمایی(
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه

صدور گواهی پایان دوره تحصیلی متوسطه اول 

 )راهنمایی(

وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه

 وزارت کشور صدور گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه

 صدور گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی
وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه

 وزارت کشور خاص هایصدور مجوز تاسیس هنرستان با رشته
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه

 خاص هایصدور مجوز تاسیس هنرستان با رشته
وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تاییدیه 

 تجهیزات
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه

 خاص هایصدور مجوز تاسیس هنرستان با رشته
وزارت آموزش و 

 پرورش
  

تاییدیه مکان 

 انتخابی
 ریر الکترونیکی

وزارت آموزش و 

 پرورش
   معاونت متوسطه



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدور اطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 



 های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیجدول اطالعات تجمیعی سرویس          فصل سوم 

 

    1169    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده دستگاه تابعه استعالم گیرنده

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه 

 اصلی استعالم گیرنده

درمان و آموزش  ،وزارت بهداشت
 پزشکی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
 ایران

 5 گواهی انسداد سرمایه

9 

539 

051 

 5 صورت جلسه هیات مؤسس 

نداشتن سابقه چک برگشتی رفع  
 سوءاثرنشده در شبکه بانکی کشور

5 

 0 0 صدور مجوز کار با اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

امالک سازمان ثبت اسناد و 
 کشور

 96 اساسنامه شرکت 
01 

 53 تایید مدارک ثبتی

سازمان نظام پزشکی جمهوری 
 اسالمی ایران

استعالم عدم محکومیت انتظامی از 
 سازمان نظام پزشکی

91 91 

 91 91 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشکیآموزش 

 99 استعالم گزارش کارشناسی

11 

 56 پروانه بهداشتی

 5 تاییدیه مکان انتخابی

 50 فنی ساختمان هایتاییدیه

 0 فنی ساختمان هایتاییدیه

 91 91 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان 
 رذا و
 دارو

اداره کل نظارت و 
تجهیزات  ارزیابی

 پزشکی

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری وزارت کشور 
1 

 0 0 تایید اطالعات هویتی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهای دریافتی برای صدور مجوز توسط جدول اطالعات تجمیعی سرویس          فصل سوم 

 

 

    1172    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده دستگاه تابعه استعالم گیرنده

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه 

 اصلی استعالم گیرنده

سازمان 
 رذا و
 دارو

اداره کل نظارت و 
ارزیابی دارو و مواد 

 مخدر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
 کشاورزی ایران

 5 5 گواهی فعالیت نمایندگی

66 051 

 5 5 فیش بانکی بانک

 51 51 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 1 گواهی عدم آلودگی  سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 5 آگهی روزنامه رسمی

91 
 53 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه جمهوری اسالمی ایراننیروی انتظامی 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 5 استعالم پروانه بهره برداری

50 

 5 استعالم مجوز تاسیس

 5 استعالم موافقت اصولی

 9 اعالم کمبود)فوریتی( (

 5 پروانه تولید

 9 پروانه مسئول فنی

تائید دبیرخانه شورای بررسی و تدوین  
 دارو )تک نسخه ای(

9 

 9 رای کمیسیون قانونی



 های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیجدول اطالعات تجمیعی سرویس          فصل سوم 

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده دستگاه تابعه استعالم گیرنده

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه 

 اصلی استعالم گیرنده

سازمان 
 رذا و
 دارو

اداره کل نظارت و 
ارزیابی دارو و مواد 

 مخدر

 9 گواهی ثبت دارو

66 

051 

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

سازمان 
 رذا و
 دارو

اداره کل نظارت و 
 هایارزیابی فرآورده

رذایی و آرایشی 
 بهداشتی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
 کشاورزی ایران

 9 9 گواهی فعالیت نمایندگی

15 

 9 9 فیش بانکی بانک

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 6 اساسنامه شرکت 
1 

 9 تایید ثبت عالمت تجاری

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
 ایران

 0 آگهی روزنامه رسمی
1 

 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

معاونت اجرایی ریاست 
 جمهوری

 5 5 گواهی تایید صالحیت

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

 5 استعالم گذرنامه
0 

 9 وضعیت نظام وظیفهاستعالم 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 9 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی

0 
 5 قبض انبار 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 5 استعالم پروانه بهره برداری

90 

 9 استعالم گزارش کارشناسی

 GMP 9استعالم گواهی 

 9 تاسیساستعالم مجوز 

 1 پروانه بهداشتی



 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهای دریافتی برای صدور مجوز توسط جدول اطالعات تجمیعی سرویس          فصل سوم 

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده دستگاه تابعه استعالم گیرنده

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه 

 اصلی استعالم گیرنده

سازمان 
 رذا و
 دارو

اداره کل نظارت و 
 هایارزیابی فرآورده

رذایی و آرایشی 
 بهداشتی

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 9 پروانه مسئول فنی

90 

15 

051 

 9 تایید امتیاز کاربرگ

 5 تأیید خط تولید 

 5 تایید سوابق حرفه ای

 5 تاییدیه حداقل امتیاز

تاییدیه داشتن حداقل دو سال حسن 
 سابقه واحد تولیدی در حوزه نظارتی

5 

تاییدیه داشتن حداقل موارد شکایتی 
 جزئی و نداشتن موارد شکایتی بحرانی

5 

 HACCP 5گواهی معتبر 

 5 مجوز فعالیت اقتصادی

 معدن و تجارتوزارت صنعت، 
 5 استعالم پروانه بهره برداری

9 
 5 استعالم مجوز تاسیس

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 50 50 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

سازمان 
 رذا و
 دارو

اداره کل نظارت و 
ارزیابی مکمل 

 طبیعی و طب سنتی

صنایع، معادن و اتاق بازرگانی، 
 کشاورزی ایران

 5 تایید ثبت برند اختصاصی
9 

61 

 9 گواهی ثبت نمایندگی

 59 59 فیش بانکی بانک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 1 اساسنامه شرکت

51 
 9 تایید ثبت عالمت تجاری

 1 9 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیجدول اطالعات تجمیعی سرویس          فصل سوم 

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده دستگاه تابعه استعالم گیرنده

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس

دریافتی  دستگاه 

 اصلی استعالم گیرنده

سازمان 
 رذا و
 دارو

اداره کل نظارت و 
ارزیابی مکمل 

 طبیعی و طب سنتی

 1 6 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

61 

051 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 5 پروانه تولید

3 

 9 تایید ثبت  فرآورده

 9 گواهی ثبت واردات مکمل تغذیه ای

 9 گواهی حالل

 5 موافقت کمیسیون قانونی تشخیص صالحیت

 0 0 گواهی ثبت نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 51 51 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 

سازمان 
 رذا و
 دارو

های مرکز آزمایشگاه
 رذا و دارو

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

    1174    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی( درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت،

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

اجازه بهره برداری بخش پزشکی هسته ای 

 بیمارستان

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

صدور شناسنامه 

 دستگاه پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

این سرویس توسط اداره کل 

تجهیزات پزشکی وزارت 

بهداشت،درمان و آموزش 

 پزشکی ارائه می شود.

اجازه بهره برداری بخش پزشکی هسته ای 

 بیمارستان

درمان و  وزارت بهداشت،

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

اجازه بهره برداری بخش پزشکی هسته ای 

 بیمارستان
   سازمان انرژی اتمی ایران

با صدور مجوز کار 

 اشعه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 اجازه بهره برداری بخش رادیوتراپی بیمارستان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

صدور شناسنامه 

 دستگاه پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

این سرویس توسط اداره 

کل تجهیزات پزشکی 

وزارت بهداشت،درمان و 

آموزش پزشکی ارائه 

 شود.می

 اجازه بهره برداری بخش رادیوتراپی بیمارستان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

   سازمان انرژی اتمی ایران اجازه بهره برداری بخش رادیوتراپی بیمارستان
صدور مجوز کار با 

 اشعه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1175    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

اجازه بهره برداری دستگاه سنگ شکن جهت 

 بخش بیمارستان

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

صدور شناسنامه 

 دستگاه پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

این سرویس توسط اداره 

کل تجهیزات پزشکی 

بهداشت،درمان و وزارت 

آموزش پزشکی ارائه 

 شود.می

اجازه بهره برداری دستگاه سنگ شکن جهت 

 بخش بیمارستان

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

اجازه بهره برداری دستگاه سنگ شکن جهت 

 بخش بیمارستان
   سازمان انرژی اتمی ایران

صدور مجوز کار با 

 اشعه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری  دفترکار بینائی سنجی
بهداشت، درمان و وزارت 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 تاییدیه مکان انتخابی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 دفترکار بینائی سنجی پروانه بهره برداری
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 دفترکار بینائی سنجیپروانه بهره برداری 
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

مدارک تایید 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 دفترکار بینائی سنجیپروانه بهره برداری 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت،  وزارت

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1176    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه بهره برداری  دفترکار بینائی سنجی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 بهره برداری  دفترکار بینائی سنجیپروانه 
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری بیمارستان
درمان و وزارت بهداشت، 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

 پروانه بهره برداری بیمارستان
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری بیمارستان
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ایمونولوژی وآلرژی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ایمونولوژی وآلرژی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1177    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ایمونولوژی وآلرژی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ایمونولوژی وآلرژی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی پوست 

 ومو

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

برداری درمانگاه تخصصی پوست پروانه بهره 

 ومو

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پوست  پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی

 ومو

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی پوست 

 ومو

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی داخلی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1178    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی داخلی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

 پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی داخلی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

آموزش درمان و 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی داخلی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی دیابت
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

 درمانگاه تخصصی دیابتپروانه بهره برداری 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی دیابت
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی دیابت
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1179    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ریروتهاجمی قلب وعروق

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ریروتهاجمی قلب وعروق

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 بهداشتیپروانه 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ریروتهاجمی قلب وعروق

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی 

 ریروتهاجمی قلب وعروق

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

آموزش درمان و 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری درمانگاه چند تخصصی درد
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

و آموزش  درمان

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

 پروانه بهره برداری درمانگاه چند تخصصی درد
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری درمانگاه چند تخصصی درد
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1182    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 درمانگاه چند تخصصی دردپروانه بهره برداری 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب و روان

وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکیآموزش 

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب و روان

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 
 پروانه بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

پروانه بهره برداری درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب و روان

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

بهداشتی و  مراکز

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

پروانه بهره برداری درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب و روان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ثبتیتایید مدارک  دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری درمانگاه دندانپزشکی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

بهداشت،  وزارت

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری درمانگاه دندانپزشکی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت،  وزارت

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه بهره برداری درمانگاه دندانپزشکی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 بهره برداریگزارش 

 پروانه بهره برداری درمانگاه دندانپزشکی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

پروانه بهره برداری درمانگاه شبانه روزی 

 عمومی

بهداشت، درمان و وزارت 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری درمانگاه شبانه روزی 

 عمومی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

پروانه بهره برداری درمانگاه شبانه روزی 

 عمومی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

پروانه بهره برداری درمانگاه شبانه روزی 

 عمومی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری سالمتکده طب سنتی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم دانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

آموزش  درمان و

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

 پروانه بهره برداری سالمتکده طب سنتی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه بهره برداری سالمتکده طب سنتی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 پروانه بهره برداری سالمتکده طب سنتی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و 

 مراقبتهای بالینی در منازل

بهداشت، درمان و وزارت 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و 

 مراقبتهای بالینی در منازل

و  سازمان ثبت اسناد

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و 

 مراقبتهای بالینی در منازل

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

 های علوم پزشکی ودانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 
 پروانه بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

 پروانه بهره برداری مرکز ارتوپدی فنی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 پروانه بهره برداری مرکز ارتوپدی فنی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت،  وزارت

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه بهره برداری مرکز تخصصی طب کار
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری مرکز تخصصی طب کار
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 
 پروانه بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

بهداشت، درمان وزارت 

 و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
 تائیدیه بهداشتی

 برداری مرکز تخصصی طب کارپروانه بهره 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 پروانه بهره برداری مرکز تخصصی طب کار
اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری مرکز جامع توانبخشی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 پروانه بهره برداری مرکز جامع توانبخشی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری مرکز خدمات آمبوالنس 

 خصوصی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 برداریگزارش بهره 

پروانه بهره برداری مرکز خدمات آمبوالنس 

 خصوصی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1184    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

سوء مصرف پروانه بهره برداری مرکز درمان 

 مواد

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 
 پروانه بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

پروانه بهره برداری مرکز درمان سوء مصرف 

 مواد

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری مرکز درمان سوء مصرف 

 مواد

و وزارت بهداشت، درمان 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

پروانه بهره برداری مرکز درمان سوء مصرف 

 مواد

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری مرکز طب پیشگیری و 

 ارتقاءسالمت

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 
 پروانه بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

پروانه بهره برداری مرکز طب پیشگیری و 

 ارتقاءسالمت

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 

های فنی تاییدیه

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری مرکز طب پیشگیری و 

 ارتقاءسالمت

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1185    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری مرکز طب پیشگیری و 

 ارتقاءسالمت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

های علوم پزشکی و دانشگاه

 درمانی -خدمات بهداشتی 
 پروانه بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 تائیدیه بهداشتی

 مرکز فیزیوتراپیپروانه بهره برداری 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری

 پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پروانه بهره برداری مرکزتصویر برداری 

MRI)،CT SCAN ،ماموگرافی، سفالومتری،

سنجش تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی 

 سونوگرافی( و

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

صدور شناسنامه 

 دستگاه پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

این سرویس توسط اداره 

کل تجهیزات پزشکی 

وزارت بهداشت،درمان و 

آموزش پزشکی ارائه 

 شود.می

پروانه بهره برداری مرکزتصویر برداری 

MRI)،CT SCAN ،ماموگرافی، سفالومتری،

سنجش تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی 

 سونوگرافی( و

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 گزارش بهره برداری



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1186    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری مرکزتصویر برداری 

MRI)،CT SCAN،  ،ماموگرافی، سفالومتری

سنجش تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی 

 وسونوگرافی(

   سازمان انرژی اتمی ایران
صدور مجوز کار با 

 اشعه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 مجوز تأسیس صرافی
بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

گواهی انسداد 

 سرمایه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 مجوز تأسیس صرافی
بانک مرکزی جمهوری 

 ایراناسالمی 
  

صورت جلسه هیات   

 مؤسس 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 مجوز تأسیس صرافی
بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
  

نداشتن سابقه چک  

برگشتی رفع 

سوءاثرنشده در شبکه 

 بانکی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

مجوز موافقت اصولی درمانگاه شبانه روزی 

 عمومی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش

 پزشکی

  

مجوز موافقت اصولی درمانگاه شبانه روزی 

 عمومی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1187    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

شبانه روزی مجوز موافقت اصولی درمانگاه 

 عمومی

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

مجوز موافقت اصولی درمانگاه شبانه روزی 

 عمومی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

 موافقت اصولی  سالمتکده طب سنتی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 تجاریمؤسسات ریر 
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی  سالمتکده طب سنتی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی  سالمتکده طب سنتی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش

 پزشکی

  

 موافقت اصولی بیمارستان
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1188    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی بیمارستان
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هاکل ثبت شرکت اداره

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی بیمارستان
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی بیمارستان
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی پزشکی هسته ای جهت بخش 

 بیمارستان

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

پزشکی هسته ای جهت بخش موافقت اصولی 

 بیمارستان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی پزشکی هسته ای جهت بخش 

 بیمارستان

نظام پزشکی سازمان 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1189    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت اصولی پزشکی هسته ای جهت بخش 

 بیمارستان

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

انتظامی نیروی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصص داخلی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

 ریر

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصص داخلی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 ها واداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصص داخلی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 درمانگاه تخصص داخلیموافقت اصولی 
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ایمونولوژی 

 وآلرژی

تحقیقات و وزارت علوم، 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ایمونولوژی 

 وآلرژی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاریو 
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1192    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ایمونولوژی 

 وآلرژی

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

 ریر

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ایمونولوژی 

 وآلرژی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

و آموزش درمان 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصصی پوست ومو
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصصی پوست ومو
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصصی پوست ومو
پزشکی  سازمان نظام

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصصی پوست ومو
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصصی دیابت
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی درمانگاه تخصصی دیابت
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه تخصصی دیابت
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 تخصصی دیابتموافقت اصولی درمانگاه 
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ریرتهاجمی 

 قلب وعروق

تحقیقات و وزارت علوم، 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ریرتهاجمی 

 قلب وعروق

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاریو 
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ریرتهاجمی 

 قلب وعروق

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه تخصصی ریرتهاجمی 

 قلب وعروق

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

 موافقت اصولی درمانگاه چند تخصصی درد
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی درمانگاه چند تخصصی درد
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه چند تخصصی درد
پزشکی  سازمان نظام

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه چند تخصصی درد
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب وروان

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب وروان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب وروان

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش

 پزشکی

  

موافقت اصولی درمانگاه چندتخصصی 

 مغزواعصاب وروان

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

 دندانپزشکی موافقت اصولی درمانگاه
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هاشرکتاداره کل ثبت 

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 این سرویس کامل است.

 موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

و آموزش  درمان

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی دستگاه سنگ شکن جهت 

 بخش بیمارستان

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی دستگاه سنگ شکن جهت 

 بیمارستانبخش 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت شرکتها و 

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی دستگاه سنگ شکن جهت 

 بخش بیمارستان

سازمان نظام پزشکی 

 اسالمی ایرانجمهوری 
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1194    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت اصولی دستگاه سنگ شکن جهت 

 بخش بیمارستان

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 ایرانجمهوری اسالمی 

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی دفترکار بینائی سنجی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی دفترکار بینائی سنجی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی از 

 سازمان نظام پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

و آموزش درمان 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی دفترکار بینائی سنجی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

افزایش بخش موافقت اصولی رادیوتراپی جهت 

 بیمارستان

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی رادیوتراپی جهت افزایش بخش 

 بیمارستان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی رادیوتراپی جهت افزایش بخش 

 بیمارستان

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1195    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت اصولی رادیوتراپی جهت افزایش بخش 

 بیمارستان

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی رادیولوژی وسونوگرافی جهت 

 بخش بیمارستان

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی رادیولوژی وسونوگرافی جهت 

 بخش بیمارستان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت،  وزارت

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی رادیولوژی وسونوگرافی جهت 

 بخش بیمارستان

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی رادیولوژی وسونوگرافی جهت 

 بخش بیمارستان

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 طب سنتیموافقت اصولی سالمتکده 
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز ارتوپدی فنی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1196    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی مرکز ارتوپدی فنی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز ارتوپدی فنی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

آموزش درمان و 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز ارتوپدی فنی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز جامع توانبخشی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز جامع توانبخشی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 ریر تجاری و مؤسسات
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز جامع توانبخشی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1197    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی مرکز جامع توانبخشی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز جراحی محدودو سرپایی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

 سرپایی موافقت اصولی مرکز جراحی محدودو
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

 موافقت اصولی مرکز جراحی محدودو سرپایی
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز جراحی محدودو سرپایی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز خدمات آمبوالنس 

 خصوصی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

آموزش درمان و 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1198    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت اصولی مرکز خدمات آمبوالنس 

 خصوصی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز خدمات آمبوالنس 

 خصوصی

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز خدمات آمبوالنس 

 خصوصی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز درمان سوءمصرف مواد
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

موسسات  ها ودانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز درمان سوءمصرف مواد
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز درمان سوءمصرف مواد
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1199    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی مرکز درمان سوءمصرف مواد
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز طب پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز طب پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز طب پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز طب پیشگیری و ارتقاء 

 سالمت

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سوء گواهی عدم 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1122    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی مرکز فیزیوتراپی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

 موافقت اصولی مرکز فیزیوتراپی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 مرکز فیزیوتراپیموافقت اصولی 
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکز فیزیوتراپی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

انتظامی  نیروی

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز مشاوره و ارائه خدمات 

 پرستاری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

مدارک تایید 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز مشاوره و ارائه خدمات 

 پرستاری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

موافقت اصولی مرکز مشاوره و ارائه خدمات 

 پرستاری

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت اصولی مرکز مشاوره و ارائه خدمات 

 پرستاری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

 موافقت اصولی مرکزتخصصی طب کار
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکزتخصصی طب کار
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکزتخصصی طب کار
سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 موافقت اصولی مرکزتخصصی طب کار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 MRI،CTموافقت اصولی مرکزتصویربرداری)

SCAN ماموگرافی، سفالومتری، سنجش ،

تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی 

 وسونوگرافی(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 MRI)،CTموافقت اصولی مرکزتصویربرداری

SCAN ماموگرافی، سفالومتری، سنجش ،

تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی 

 وسونوگرافی(

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم عدم 

محکومیت انتظامی 

از سازمان نظام 

 پزشکی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                       فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سرویسعنوان مجوز نیازمند به این 
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 MRI)،CTموافقت اصولی مرکزتصویربرداری

SCAN ماموگرافی، سفالومتری، سنجش ،

تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی 

 وسونوگرافی(

 قوه قضائیه جمهوری

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  

 MRI،CTموافقت اصولی مرکزتصویربرداری

SCAN ماموگرافی، سفالومتری، سنجش ،

رادیولوژی تراکم استخوان، پانوراکس، 

 وسونوگرافی(

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

  



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی



 رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار وتوس  یرای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجميعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1124    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

اشتغال اتباع 

 خارجی

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه

9 

1 

699 

 5 تاییدیه اماکن

 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 تاییدیه مکان از نظر بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 5 5 فیش بانکی بانک

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

سازمان 

آموزش فنی 

و حرفه ای 

 کشور

 9 9 فیش بانکی بانک

91 

 5 5 اساسنامه شرکت  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 9 آگهی روزنامه رسمی

6 
 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 9 تاییدیه اماکن 3

 9 گواهی عدم اعتیاد

 9 9 تاییدیه مکان از نظر بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار وتوس  یرای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجميعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1125    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان 

 بهزیستی

 15 15 فیش بانکی بانک

065 

699 

 03 03 اساسنامه شرکت  امالک کشورسازمان ثبت اسناد و 

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 93 آگهی روزنامه رسمی

13 
 11 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 19 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 99 تاییدیه اماکن 596

 15 گواهی عدم اعتیاد

 06 06 تاییدیه مکان از نظر بهداشت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 5 استعالم گزارش کارشناسی

1 
 1 تاییدیه حراست

 11 11 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 19 19 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

تامین سازمان 

 اجتماعی

 5 5 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
9 

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت امور 

 تعاون

 5 5 فیش بانکی بانک

3 
 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 آگهی روزنامه رسمی
9 

 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری



 رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار وتوس  یرای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجميعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1126    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

معاونت امور 

 تعاون

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه

9 

3 

699 

 5 تاییدیه اماکن

 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 تاییدیه مکان از نظر بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت 

توسعه کار 

آفرینی و 

 اشتغال

 9 9 فیش بانکی بانک

99 

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 9 آگهی روزنامه رسمی

6 
 0 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 1 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 9 تاییدیه اماکن 3

 9 گواهی عدم اعتیاد

 9 9 تاییدیه مکان از نظر بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 5 تاییدیه خدمت در زمینه اتباع خارجی

9 
 5 تأییدیه حکم بازنشستگی

 6 6 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 6 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار وتوس  یرای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجميعی سرویس                   فصل سوم

 

 

    1127    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

مجموع 
های سرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
های سرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

های مجموع سرویس
دریافتی  دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

معاونت روابط 

 کار

 3 3 فیش بانکی بانک

39 699 

 9 9 اساسنامه شرکت  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 5 اطالعات پستی  شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 51 روزنامه رسمیآگهی 

91 
 51 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 51 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 3 تاییدیه اماکن 91

 3 گواهی عدم اعتیاد

 3 3 تاییدیه مکان از نظر بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 51 51 تایید مدارک تحصیلی تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

 59 59 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 خارجی( اتباع )اشتغال وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    1128    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 خارجی( اتباع وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی )اشتغال

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

صدور و تمدید کارت 

 موقت اتباع افغانی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

کار و رفاه وزارت تعاون، 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

صدور و تمدید کارت 

 موقت اتباع افغانی
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

صدور و تمدید کارت 

 موقت اتباع افغانی

 وزارت علوم، تحقیقات و

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

صدور و تمدید کارت 

 موقت اتباع افغانی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 الکترونیکیریر  تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

صدور و تمدید کارت 

 موقت اتباع افغانی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

صدور و تمدید کارت 

 اتباع افغانیموقت 
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

صدور و تمدید کارت 

 موقت اتباع افغانی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

صدور و تمدید کارت 

 موقت اتباع افغانی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   اشتغال اتباع خارجی

 



 (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    1129    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ای کشور(رفاه اجتماعی )سازمان آموزش فنی و حرفه وزارت تعاون،کار و

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

دستگاه تابعه عنوان 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 کارگاهیجوارکارگاهی و بین 

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

آموزش فنی و  سازمان

 حرفه ای کشور
  

ایجاد مراکز کارآموزی 

 جوارکارگاهی و بین کارگاهی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

تاسیس آموزشگاه فنی و  پروانه

 حرفه ای آزاد

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  



 (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

دستگاه تابعه عنوان 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و 

 حرفه ای آزاد

جمهوری قوه قضائیه 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و 

 حرفه ای آزاد
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تعاون، کار و رفاه وزارت 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و 

 حرفه ای آزاد

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 کشورحرفه ای 
  

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و 

 حرفه ای آزاد

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و 

 آزادحرفه ای 

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و 

 حرفه ای آزاد
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و 

 حرفه ای آزاد

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

فنی و پروانه تاسیس آموزشگاه 

 حرفه ای آزاد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

و رفاه  وزارت تعاون، کار

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مهارت فنی کارگران ساختمانی
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
تحقیقات و وزارت علوم، 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  



 (فنی و حرفه ای کشورسازمان آموزش ) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از            فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

دستگاه تابعه عنوان 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 ای کشور حرفه
  

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مهارت فنی کارگران ساختمانی
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور
  

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 

 ای کشور حرفه
  



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول                                            فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (بهزیستیوزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی )سازمان 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکز روزانه توانبخشی مبتالیان به 

 اختالفات نافذ رشد

وزارت علوم، 

 فناوریتحقیقات و 

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

اعتبارنامه برای نماینده کارگران در 

 کارگاهها

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 آموزش روابط کار
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ساختمانی هایبررسی نقشه
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای 

 آزاد

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی 

 مشارل کارگاههای مشمول قانون کار

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 پروانه کار اتباع خارجی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و موسسات ریر دولتی  هاتاسیس انجمن

 و خیریه

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و موسسات ریر دولتی  هاتاسیس انجمن

 و خیریه
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات  تایید

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و موسسات ریر دولتی  هاتاسیس انجمن

 و خیریه

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

و موسسات ریر دولتی  هاتاسیس انجمن

 و خیریه

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و موسسات ریر دولتی  هاتاسیس انجمن

 و خیریه
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و موسسات ریر دولتی  هاتاسیس انجمن

 و خیریه

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و موسسات ریر دولتی  هاتاسیس انجمن

 و خیریه

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 تاسیس خانه سالمت دختران وزنان
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هاثبت شرکتاداره کل 

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 تاسیس خانه سالمت دختران وزنان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

و وزارت تعاون، کار 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور تاسیس خانه سالمت دختران وزنان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 تاسیس خانه سالمت دختران وزنان
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 تاسیس خانه سالمت دختران وزنان
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تاییدیه حراست سازمان تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 تاییدیه حراست سازمان بهزیستیسازمان 



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک تاسیس خانه سالمت دختران وزنان
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 تاسیس خانه سالمت دختران وزنان
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 الکترونیکیریر  گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 تاسیس خانه سالمت دختران وزنان

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مددکاری هایکلینیک واورژانستاسیس 

 اجتماعی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مددکاری هایتاسیس کلینیک واورژانس

 اجتماعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مددکاری هایتاسیس کلینیک واورژانس

 اجتماعی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

 مددکاری هایتاسیس کلینیک واورژانس

 اجتماعی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مددکاری هایتاسیس کلینیک واورژانس

 اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تاییدیه حراست سازمان تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 تاییدیه حراست سازمان سازمان بهزیستی

 مددکاری هایتاسیس کلینیک واورژانس

 اجتماعی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مددکاری هایتاسیس کلینیک واورژانس

 اجتماعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مددکاری هایتاسیس کلینیک واورژانس

 اجتماعی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

 وزارت تعاون، کار و

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

و مراکز خدمات  هاتاسیس مجتمع

 بهزیستی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مراقبتیتاسیس مراکز 

 توانبخشی بیماران روانی مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی اماکنتاییدیه 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،تاسیس مراکز مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

توانبخشی تاسیس مراکز مراقبتی و 

 سالمندان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

توانبخشی تاسیس مراکز مراقبتی و 

 سالمندان
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 سازمان بهزیستی

تاییدیه مکان مرکز از نظر از 

نظر فنی مهندسی توسط 

 کارشناس

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی

نیروی انتظامی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تاییدیه حراست سازمان تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 تاییدیه حراست سازمان سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 و خیابانی کودکان بی سرپرست
وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست و خیابانی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی 

 مزمن

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی 

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی 

 مزمن

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

بیماران روانی تاسیس مراکزحرفه آموزی 

 مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی 

 مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی 

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی مزمن
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی 

 مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران روانی 

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 روانیتاسیس مراکزحرفه آموزی بیماران 

 مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هاثبت شرکت اداره کل

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مراکزحرفه آموزی معلولین تاسیس 

 وبیماران روانی مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 الکترونیکیریر  تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 آموزی معلولین وتاسیس مراکزحرفه 

 بیماران روانی مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین 

 وبیماران روانی مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

و وزارت تعاون، کار 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزمراقبتی وتوانبخشی 

 معلولین

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست وخیابانی

ثبت اسناد  سازمان

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست وخیابانی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست وخیابانی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست وخیابانی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 بی سرپرست وخیابانیکودکان 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تاییدیه حراست سازمان تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 تاییدیه حراست سازمان سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست وخیابانی
 الکترونیکیریر  فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست وخیابانی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی 

 کودکان بی سرپرست وخیابانی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین 

 حرکتی -جسمی 

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

تاسیس مرکزحرفه آموزی معلولین جسمی 

 حرکتی -

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 هاتاسیس مهد کودک
سازمان ثبت اسناد 

 کشورو امالک 

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 هاتاسیس مهد کودک

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

کار و وزارت تعاون، 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور هاتاسیس مهد کودک
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 هاتاسیس مهد کودک
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

مدارک  تایید

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 هاتاسیس مهد کودک
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تاییدیه حراست سازمان تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 تاییدیه حراست سازمان سازمان بهزیستی

 هامهد کودکتاسیس 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک هاتاسیس مهد کودک
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 هاتاسیس مهد کودک

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 هاتاسیس مهد کودک

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 الکترونیکی ریر

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه 

دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و 

 شرکتهای دولتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

کار و  وزارت تعاون،

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 پناهگاهی معلوالن ذهنی هایخانه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 کشوروزارت  پناهگاهی معلوالن ذهنی هایخانه
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 پناهگاهی معلوالن ذهنی هایخانه
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 پناهگاهی معلوالن ذهنی هایخانه
وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک پناهگاهی معلوالن ذهنی هایخانه
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 پناهگاهی معلوالن ذهنی هایخانه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 پناهگاهی معلوالن ذهنی هایخانه

قضائیه قوه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

نیمه راهی  بیماران روانی  هایخانه

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

نیمه راهی  بیماران روانی  هایخانه

 مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

نیمه راهی  بیماران روانی  هایخانه

 مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

نیمه راهی  بیماران روانی  هایخانه

 مزمن

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

نیمه راهی  بیماران روانی  هایخانه

 مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

نیمه راهی  بیماران روانی  هایخانه

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

نیمه راهی  بیماران روانی  هایخانه

 مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

 گواهی عدم سوء

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 روادید ورود با حق کار
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 فعالیت مشاوره روابط کار
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

گواهی نامه ثبت و انجام انتخابات 

 صنفی کارگری و کارفرمایی هایانجمن

 سازمان ثبت اسناد

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و 

 اعتبار نامه اعضای آن

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کارگران  هایگواهینامه ثبت کانون

 استان وعالی،بازنشسته شهرستان

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکز اقامتی بلند مدت درمان مدار )
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 (tcاقامتی بلند مدت درمان مدار )مراکز 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکز اقامتی بلند مدت درمان مدار )

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 رسمی کشور روزنامه
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور (tcمراکز اقامتی بلند مدت درمان مدار )
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcاقامتی بلند مدت درمان مدار )مراکز 
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکز اقامتی بلند مدت درمان مدار )
وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک (tcمراکز اقامتی بلند مدت درمان مدار )
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکز اقامتی بلند مدت درمان مدار )

انتظامی نیروی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکز اقامتی بلند مدت درمان مدار )

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 کیفری پیشینه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مراکز گذری و سرپناه شبانه
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 گذری و سرپناه شبانهمراکز 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مراکز گذری و سرپناه شبانه
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مراکز گذری و سرپناه شبانه
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مراکز گذری و سرپناه شبانه
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مراکز گذری و سرپناه شبانه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 الکترونیکیریر  تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مراکز گذری و سرپناه شبانه

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی بانکیفیش    بانک مراکز گذری و سرپناه شبانه
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مراکز گذری و سرپناه شبانه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 شبانهمراکز گذری و سرپناه 

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکزاقامتی بلند مدت درمانمدار )

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور (tcمراکزاقامتی بلند مدت درمانمدار )
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcبلند مدت درمانمدار ) مراکزاقامتی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکزاقامتی بلند مدت درمانمدار )
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تاییدیه حراست اجتماعیسازمان تأمین 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 تاییدیه حراست سازمان سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک (tcمراکزاقامتی بلند مدت درمانمدار )
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکزاقامتی بلند مدت درمانمدار )
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 (tcمراکزاقامتی بلند مدت درمانمدار )

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سوء گواهی عدم 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 به سالمندان

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 به سالمندان

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 سالمندان به

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 به سالمندان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 به سالمندان

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

توانبخشی در منزل  مرکز ارائه خدمات

 به سالمندان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 به سالمندان
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 به سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل 

 سالمندانبه 

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز اقامتی میان مدت وابستگی به 

 مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز اقامتی میان مدت وابستگی به 

 مواد
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

اقامتی میان مدت وابستگی به مرکز 

 مواد

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز اقامتی میان مدت وابستگی به 

 مواد

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

مکان از  تاییدیه

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز اقامتی میان مدت وابستگی به 

 مواد
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز اقامتی میان مدت وابستگی به 

 مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز اقامتی میان مدت وابستگی به 

 مواد

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

جمهوری قوه قضائیه 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

وزارت بهداشت، درمان 

   و آموزش پزشکی
تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم بینا  ،مرکز توانبخشی خانواده

 و نابینا

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،توانبخشی خانوادهمرکز 

 شنوا و ناشنوا

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستی سازمان

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

کودک کم  ،مرکز توانبخشی خانواده

 شنوا و ناشنوا

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز جامع توانبخشی سالمندان
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز جامع توانبخشی سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 سالمندانمرکز جامع توانبخشی 

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 وزارت کشور مرکز جامع توانبخشی سالمندان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز جامع توانبخشی سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز جامع توانبخشی سالمندان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکز جامع توانبخشی سالمندان
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز جامع توانبخشی سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز جامع توانبخشی سالمندان

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 کیفریپیشینه 
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز حفاظت شده قضایی بیماران روانی 

 مزمن

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز حفاظت شده قضایی بیماران روانی 

 مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز حفاظت شده قضایی بیماران روانی 

 مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکز حفاظت شده قضایی بیماران روانی 

 مزمن

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکز حفاظت شده قضایی بیماران روانی 

 مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز حفاظت شده قضایی بیماران روانی 

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی اعتیادگواهی عدم 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز حفاظت شده قضایی بیماران روانی 

 مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز خدمات مشاوره ژنتیک

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکز خدمات مشاوره ژنتیک
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز خدمات مشاوره ژنتیک
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 خدمات مشاوره ژنتیکمرکز 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکز خدمات مشاوره ژنتیک
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکز خدمات مشاوره ژنتیک

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز خدمات مشاوره ژنتیک
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

روزانه آموزشی و توانبخشی مرکز 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سوء گواهی عدم 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی) باالی 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

 وزارت تعاون، کار و

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی) باالی 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50باالی معلوالن ذهنی) 

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی) باالی 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی) باالی 
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

توانبخشی مرکز روزانه آموزشی و 

 سال( 50معلوالن ذهنی) باالی 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی) باالی 

قوه قضائیه 

اسالمی جمهوری 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز روزانه توانبخشی سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 وزارت کشور مرکز روزانه توانبخشی سالمندان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز روزانه توانبخشی سالمندان
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز روزانه توانبخشی سالمندان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

و  وزارت تعاون، کار

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکز روزانه توانبخشی سالمندان
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز روزانه توانبخشی سالمندان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 الکترونیکیریر  گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی مبتالیان به 

 اختالفات نافذ رشد

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی مبتالیان به 

 اختالفات نافذ رشد
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی مبتالیان به 

 اختالفات نافذ رشد

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی مبتالیان به 

 اختالفات نافذ رشد
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1142    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مبتالیان به مرکز روزانه توانبخشی 

 اختالفات نافذ رشد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی مبتالیان به 

 اختالفات نافذ رشد

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

انتظامی  نیروی

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه مرکز 

 نخاعی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی

وزارت بهداشت، درمان 

 آموزش پزشکی و
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

معلوالن ضایعه مرکز روزانه توانبخشی 

 نخاعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه توانبخشی معلوالن ضایعه 

 نخاعی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه درمانی توانبخشی بیماران 

 روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه درمانی توانبخشی بیماران 

 روانی مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه درمانی توانبخشی بیماران 

 روانی مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه درمانی توانبخشی بیماران 

 روانی مزمن

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه درمانی توانبخشی بیماران 

 روانی مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز روزانه درمانی توانبخشی بیماران 

 روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکز روزانه درمانی توانبخشی بیماران روانی مزمن
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

 مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 سرپای درمان وابستگی به مواد مرکز
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

براماکن اداره نظارت 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستی سازمان

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپای درمان وابستگی به مواد

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپناه شبانه
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپناه شبانه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپناه شبانه

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکز سرپناه شبانه
 سازمان ثبت احوال

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپناه شبانه
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپناه شبانه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1144    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکز سرپناه شبانه

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکز سرپناه شبانه
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپناه شبانه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 الکترونیکی ریر گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز سرپناه شبانه

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مراقبتیمرکز شبانه روزی  

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1145    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

 توانبخشی بیماران روانی مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 کیفریپیشینه 
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی، درمانی و 

 توانبخشی مبتالیان به اختالفات نافذ رشد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

کار و وزارت تعاون، 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی  مراقبتی، درمانی و 

 توانبخشی مبتالیان به اختالفات نافذ رشد
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

توانبخشی مبتالیان به اختالفات نافذ 

 رشد

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

توانبخشی مبتالیان به اختالفات نافذ 

 رشد

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

توانبخشی مبتالیان به اختالفات نافذ 

 رشد

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

توانبخشی مبتالیان به اختالفات نافذ 

 رشد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

و  وزارت تعاون، کار

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1146    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

درمانی و  ،مرکز شبانه روزی  مراقبتی

توانبخشی مبتالیان به اختالفات نافذ 

 رشد

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

انتظامی  نیروی

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 توانبخشیمرکز شبانه روزی  مراقبتی و 

 سالمندان

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

از تاییدیه مکان 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

انتظامی  نیروی

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1147    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکز شبانه روزی  مراقبتی و توانبخشی 

 سالمندان

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سوء گواهی عدم 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن جسمی حرکتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن جسمی حرکتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 و توانبخشی مرکز شبانه روزی مراقبتی

 معلوالن جسمی حرکتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن جسمی حرکتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن جسمی حرکتی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن جسمی حرکتی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 توانبخشیمرکز شبانه روزی مراقبتی و 

 معلوالن جسمی حرکتی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1148    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن جسمی حرکتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن جسمی حرکتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن ذهنی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن ذهنی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن ذهنی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مراقبتی و توانبخشی مرکز شبانه روزی 

 معلوالن ذهنی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

تعاون، کار و  وزارت

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز شبانه روزی مراقبتی و توانبخشی 

 معلوالن ذهنی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1149    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 کاهش آسیب گذریمرکز 
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز کاهش آسیب گذری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

 استعالم وضعیت

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز کاهش آسیب گذری

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 کشوروزارت  مرکز کاهش آسیب گذری
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز کاهش آسیب گذری
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

 مرکز کاهش آسیب گذری
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز کاهش آسیب گذری

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکز کاهش آسیب گذری
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکز کاهش آسیب گذری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بهداشتی و مراکز 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1152    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکز کاهش آسیب گذری

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 نیروی انتظامیعمومی 
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 الکترونیکیریر  گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی 

 به مواد

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمان مدار  ریر اقامتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 درمانمدارریراقامتیمرکزاجتماع 
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکزاجتماع درمانمدارریراقامتی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمانمدارریراقامتی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 درمانمدارریراقامتیمرکزاجتماع 
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 ریر الکترونیکی تاییدیه حراست سازمان تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 تاییدیه حراست سازمان سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکزاجتماع درمانمدارریراقامتی
وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

 مرکزاجتماع درمانمدارریراقامتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکزاجتماع درمانمدارریراقامتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 روانی مزمنبیماران 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 مزمن بیماران روانی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1154    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 بیماران روانی مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

توانبخشی درمنزل به مرکزارائه خدمات 

 معلوالن جسمی حرکتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

توانبخشی درمنزل به مرکزارائه خدمات 

 معلوالن جسمی حرکتی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی

نیروی انتظامی 

اسالمی  جمهوری

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1155    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی

انتظامی  نیروی

جمهوری اسالمی 

 ایران

 

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن جسمی حرکتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

و  وزارت تعاون، کار

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

درمنزل به مرکزارائه خدمات توانبخشی 

 معلوالن ذهنی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1156    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزارائه خدمات توانبخشی درمنزل به 

 معلوالن ذهنی

قوه قضائیه 

اسالمی جمهوری 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزاقامتی میان مدت وابستگی به مواد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 وظیفهنظام 
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکزاقامتی میان مدت وابستگی به مواد
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1157    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه

نیروی انتظامی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

ذهنی ویژه  مرکزتوانبخشی معلوالن

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 بهداشتنظر 
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 بلع وتغذیه اختالالت دهانی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1158    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزتوانبخشی معلوالن ذهنی ویژه 

 اختالالت دهانی بلع وتغذیه

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

روانی مرکزجامع توانبخشی بیماران 

 مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن

وزارت بهداشت، درمان و 

   آموزش پزشکی
تاییدیه مکان از 

 بهداشتنظر 
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1159    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی بیماران روانی 

 مزمن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

معلوالن جسمی مرکزجامع توانبخشی 

 حرکتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

معلوالن جسمی مرکزجامع توانبخشی 

 حرکتی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1162    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزجامع توانبخشی معلوالن جسمی 

 حرکتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 توانبخشی معلوالن ذهنیمرکزجامع 
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزجامع توانبخشی معلوالن ذهنی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

انتظامی نیروی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 وزارت کشور مرکزخدمات مشاوره اجتماعی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   بهزیستیسازمان 



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

براماکن اداره نظارت 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و 

   آموزش پزشکی
تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک مرکزخدمات مشاوره اجتماعی
وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 مرکزخدمات مشاوره اجتماعی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 سازمان وظیفه عمومی

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                           فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

بهداشتی و مراکز 

 درمانی
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

مرکزروزانه توانبخشی حرفهای )کارگاه 

 حمایت شده (معلوالن

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 الکترونیکیریر 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان یهزیستی) رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                                            فصل سوم

 

 

    1164    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 این سرویسعنوان مجوز نیازمند به 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مهارت فنی کارگران ساختمانی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی

 شرکت تعاونیموافقت نامه تشکیل 
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   سازمان بهزیستی



 (سازمان تامي  اجتماعی) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از         فصل سوم

 

 

    1165    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی )سازمان تامین اجتماعی(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

واسط عنوان دستگاه 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 مرکز جامع توانبخشی سالمندان
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

تعاون، کار و رفاه وزارت 

 اجتماعی
   سازمان تامین اجتماعی

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی 

 سال( 50معلوالن ذهنی )زیر 

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   سازمان تامین اجتماعی

 



 (معاونت امور تعاون) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    1166    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی )معاونت امور تعاون(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی کشورروزنامه رسمی 

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

تشکیل موافقت نامه 

 شرکت تعاونی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات آموزش  هادانشگاه

 عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی
 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

رفاه وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

موافقت نامه تشکیل 

 شرکت تعاونی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
   معاونت امور تعاون

 

 



 (معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ه ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادر                  فصل سوم

 

 

    1167    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (توسعه کارآفرینی و اشتغالوزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی )معاونت 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پروانه کار اتباع خارجی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 پروانه کار اتباع خارجی
قوه قضائیه جمهوری 

 ایراناسالمی 
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 وزارت کشور پروانه کار اتباع خارجی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

توسعه کار معاونت 

 آفرینی و اشتغال
  

 پروانه کار اتباع خارجی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 پروانه کار اتباع خارجی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 پروانه کار اتباع خارجی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 فیش بانکی   بانک پروانه کار اتباع خارجی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 پروانه کار اتباع خارجی
نیروی انتظامی 

 ایرانجمهوری اسالمی 

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 پروانه کار اتباع خارجی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 روادید ورود با حق کار
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 اشتغال آفرینی و
  



 (معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال) ورفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1168    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 روادید ورود با حق کار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 وزارت کشور روادید ورود با حق کار
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 هویتیتایید اطالعات 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 روادید ورود با حق کار
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 روادید ورود با حق کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 روادید ورود با حق کار

وزارت بهداشت، 

آموزش درمان و 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 فیش بانکی   بانک روادید ورود با حق کار
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 ورود با حق کارروادید 
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 روادید ورود با حق کار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 ایرانجمهوری اسالمی 

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

مجوز فعالیت دفتر کفالت، اقامت و 

اشتغال ریر دولتی ) کمیته کفالت، 

 اقامت و اشتغال(

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

مجوز فعالیت دفتر کفالت، اقامت و 

اشتغال ریر دولتی ) کمیته کفالت، 

 اقامت و اشتغال(

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  



 (معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1169    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز فعالیت دفتر کفالت، اقامت و 

اشتغال ریر دولتی ) کمیته کفالت، 

 اقامت و اشتغال(

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

اداره کل اشتغال اتباع 

 خارجی

تاییدیه خدمت در 

 زمینه اتباع خارجی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

مجوز فعالیت دفتر کفالت، اقامت و 

اشتغال ریر دولتی ) کمیته کفالت، 

 اقامت و اشتغال(

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی

ریر 

 الکترونیکی

و وزارت تعاون، کار 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال

تصویر حکم بازنشستگی از 

 دستگاههای زیر مجموعه

اطالع رسانی و خدمات  ،مراکز مشاوره

 کارآفرینی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

اطالع رسانی و خدمات  ،مراکز مشاوره

 کارآفرینی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

اطالع رسانی و خدمات  ،مراکز مشاوره

 کارآفرینی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

اطالع رسانی و خدمات  ،مراکز مشاوره

 کارآفرینی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 مشارل خانگی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 وزارت کشور مشارل خانگی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 مشارل خانگی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 مشارل خانگی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  



 (معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال) ورفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                  فصل سوم

 

 

    1172    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی 

 ریردولتی داخلی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی 

 ریردولتی داخلی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی 

 داخلیریردولتی 

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

معاونت توسعه کار 

 آفرینی و اشتغال
  

 



 (عاونت روای  کارم) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی )معاونت روابط کار(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   کارمعاونت روابط 

 اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فیش بانکی   بانک اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاهها
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 نماینده کارگران در کارگاههااعتبارنامه برای 
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 آموزش روابط کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) اجتماعیوزارت تعاون،کار ورفاه  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 آموزش روابط کار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور روابط کارآموزش 
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 آموزش روابط کار
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

و  وزارت تعاون، کار

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 آموزش روابط کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 آموزش روابط کار

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فیش بانکی   بانک آموزش روابط کار
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 آموزش روابط کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد بهداشتی و درمانیمراکز 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 آموزش روابط کار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 ساختمانی هایبررسی نقشه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 ساختمانی هایبررسی نقشه
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 رسمی کشور روزنامه

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور ساختمانی هایبررسی نقشه
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 ساختمانی هایبررسی نقشه
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 ساختمانی هایبررسی نقشه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 ساختمانی هایبررسی نقشه
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فیش بانکی   بانک ساختمانی هایبررسی نقشه
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 ساختمانی هایبررسی نقشه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 ساختمانی هایبررسی نقشه
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشارل 

 کارگاههای مشمول قانون کار

انتظامی  نیروی

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشارل 

 کارگاههای مشمول قانون کار

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 کشورروزنامه رسمی 

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشارل 

 کارگاههای مشمول قانون کار
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشارل 

 کارگاههای مشمول قانون کار

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) اجتماعیوزارت تعاون،کار ورفاه  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1174    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

طبقه بندی مشارل پروانه دفتر مشاوره فنی 

 کارگاههای مشمول قانون کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشارل 

 قانون کارکارگاههای مشمول 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشارل 

 کارگاههای مشمول قانون کار
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشارل 

 کارگاههای مشمول قانون کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

مشاوره فنی طبقه بندی مشارل پروانه دفتر 

 کارگاههای مشمول قانون کار

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 اجرایی و شرکتهای دولتیخدمات به دستگاههای 

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی
 ثبت احوال کشور سازمان وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

 تایید مدارک

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1175    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 شرکتهای دولتیخدمات به دستگاههای اجرایی و 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

تایید صالحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده 

 خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

صالحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات 

 ایمنی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

صالحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات 

 ایمنی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات صالحیت 

 ایمنی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

صالحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات 

 ایمنی

قوه قضائیه جمهوری 

 ایراناسالمی 

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فعالیت مشاوره روابط کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فعالیت مشاوره روابط کار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) اجتماعیوزارت تعاون،کار ورفاه  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1176    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 احوال کشورسازمان ثبت  وزارت کشور فعالیت مشاوره روابط کار
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فعالیت مشاوره روابط کار
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   روابط کارمعاونت 

 فعالیت مشاوره روابط کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فعالیت مشاوره روابط کار

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فیش بانکی   بانک فعالیت مشاوره روابط کار
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فعالیت مشاوره روابط کار

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 فعالیت مشاوره روابط کار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

کار و  وزارت تعاون،

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران

شرکت پست 

جمهوری اسالمی 

 ایران
 اطالعات پستی   

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایانجمن هایگواهی ثبت و انتخابات کانون

صنفی کارگری و کارفرمایی استان، سراسری و 

 عالی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1177    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 هایانجمن هایگواهی ثبت و انتخابات کانون

صنفی کارگری و کارفرمایی استان، سراسری و 

 عالی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

تعاون، کار و وزارت 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

هماهنگی  هایگواهی ثبت وانتخابات کانون

 و عالی هاشوراهای اسالمی کار استان

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایگواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن

 صنفی کارگری و کارفرمایی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایانجام انتخابات انجمنگواهی نامه ثبت و 

 صنفی کارگری و کارفرمایی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایگواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن

 صنفی کارگری و کارفرمایی
 سازمان ثبت احوال کشور کشوروزارت 

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایگواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن

 صنفی کارگری و کارفرمایی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایگواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن

 صنفی کارگری و کارفرمایی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

کار و وزارت تعاون، 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایگواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن

 صنفی کارگری و کارفرمایی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایانجام انتخابات انجمنگواهی نامه ثبت و 

 صنفی کارگری و کارفرمایی
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

 هایگواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن

 صنفی کارگری و کارفرمایی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) اجتماعیوزارت تعاون،کار ورفاه  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1178    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 هایگواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن

 صنفی کارگری و کارفرمایی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

گواهی نامه ثبت و گواهی انجام انتخابات مجامع 

 نماینده کارگران استان و عالی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه 
   معاونت روابط کار

گواهی نامه ثبت و گواهی انجام انتخابات مجامع 

 نماینده کارگران استان و عالی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

اعتبار نامه گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و 

 اعضای آن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و اعتبار نامه 

 اعضای آن

قوه قضائیه جمهوری 

 ایراناسالمی 
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و اعتبار نامه 

 اعضای آن
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعی رفاه
   معاونت روابط کار

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و اعتبار نامه 

 اعضای آن

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

اسالمی کار و اعتبار نامه گواهینامه ثبت شوراهای 

 اعضای آن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و اعتبار نامه 

 اعضای آن

بهداشت، وزارت 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و اعتبار نامه 

 اعضای آن
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   کار معاونت روابط



 (معاونت روای  کار) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1179    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و اعتبار نامه 

 اعضای آن

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

گواهینامه ثبت شوراهای اسالمی کار و اعتبار نامه 

 اعضای آن

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایگواهینامه ثبت کانون

 استان وعالی،شهرستان

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایگواهینامه ثبت کانون

 استان وعالی،شهرستان

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایگواهینامه ثبت کانون

 استان وعالی،شهرستان
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایثبت کانونگواهینامه 

 استان وعالی،شهرستان

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایگواهینامه ثبت کانون

 وعالیاستان ،شهرستان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایگواهینامه ثبت کانون

 استان وعالی،شهرستان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تاییدیه مکان از 

 نظر بهداشت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایگواهینامه ثبت کانون

 استان وعالی،شهرستان
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار

کارگران بازنشسته  هایکانونگواهینامه ثبت 

 استان وعالی،شهرستان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 (معاونت روای  کار) اجتماعیوزارت تعاون،کار ورفاه  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1182    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

کارگران بازنشسته  هایگواهینامه ثبت کانون

 عالی استان و ،شهرستان

قضائیه جمهوری قوه 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
   معاونت روابط کار



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی

 



 کشاورزیوزارت جهاد توسط  برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

ادارات کل 

 دامپزشکی استانها

 6 6 نامهتایید اجاره  اتحادیه مشاورین امالک

65 159 

 1 1 فیش بانکی بانک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 3 تایید مدارک ثبتی

51 
 6 تایید اجاره نامه

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

9 
 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 تجارت فرامرزیاطالعات اسناد  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 5 تایید کمیسیون دارو و درمان

59 

 1 تایید مدارک تحصیلی

 9 قرنطینه ای-رعایت ضوابط بهداشتی 

 5 مجوز بهداشتی

موافقت کمیسیون مرکزی دارو و درمان 

 هاو آزمایشگاه
5 

 وزارت جهاد کشاورزی

 9 عضویت در سامانه یکپارچه قرنطیه

55 

 5 احراز مالکیت کاال

 GMPفایل اطالعاتی و گواهی تولید 

 کارخانه
5 

 5 دامپزشکی نامهموافقت



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط  برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

ادارات کل 

 دامپزشکی استانها

 وزارت جهاد کشاورزی

 9 استعالم گزارش کارشناسی

55 
65 

159 

 5 استعالم بیمه نامه

 5 استعالم سوابق تلفات

 5 پروانه تولید

 5 تاییدیه تامین نیاز کشور

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

سازمان امور 

 اراضی

 5 5 فیش بانکی بانک

99 

 9 9 تایید مدارک ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 رعایت ضوابط زیست محیطیتاییدیه 

 5 استعالم مجوز تاسیس 9

 5 استعالم موافقت اصولی

 هاو دهیاری هاسازمان شهرداری
 9 استعالم مجوز تاسیس

0 
 9 استعالم موافقت اصولی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 9 استعالم مجوز تاسیس
0 

 9 موافقت اصولیاستعالم 

 5 5 استعالم تامین آب شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 وزارت جهاد کشاورزی
موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک 

 قانون حفظ کاربری
5 9 



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1184    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

سازمان امور 

 اراضی

 وزارت جهاد کشاورزی

استعالم دریافت مجوز تغییر کاربری 

واستعالم اراضی جهت صدور مجوز 

 ساخت و بهره برداری

9 9 

99 

159 

 وزارت راه و شهرسازی

 5 استعالم موافقت اصولی

 5 استعالم مجوز تاسیس 0

 9 اطالعات جغرافیایی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 9 استعالم موافقت اصولی

0 
 9 استعالم مجوز تاسیس

 وزارت نفت
 9 استعالم موافقت اصولی

0 
 9 استعالم مجوز تاسیس

 وزارت نیرو
 5 استعالم موافقت اصولی

9 
 5 استعالم مجوز تاسیس

سازمان 

تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

 9 9 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

95 

 9 9 فیش بانکی بانک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 تایید مدارک ثبتی

 9 تایید اجاره نامه 6

 9 اساسنامه شرکت

 5 5 استعالم مجاز بودن تولید سازمان حفاظت محیط زیست کشور



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط  برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1185    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

سازمان 

تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 طبیعی جمهوری اسالمی ایران
 0 0 استعالم گزارش کارشناسی

95 

159 

 9 9 آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانقوه قضائیه 

 0 0 استعالم سابقه کار و فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزارت جهاد کشاورزی

تأییدیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 

 جهاد کشاورزی
5 

 5 استعالم آزمایش خاک 0

 5 استعالم آزمایش آب

 5 گواهی آموزشی

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 وزارت نیرو
 5 استعالم مجوز بهره برداری آب

9 
 5 استعالم تامین آب

سازمان جنگلها، 

مراتع و 

 آبخیزداری کشور

 5 5 استعالم اسناد حمل وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت جهاد کشاورزی 0

تاییدیه دفتر امور مراتع سازمان 

 مراتع و آبخیزداری کشور هاجنگل
5 

9 

 5 مجوز حمل

 5 5 فیش بانکی بانک



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1186    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

سازمان حفظ 

 نباتات

 5 5 استعالم خروج مجوزهای قبلی از مرز وزارت امور اقتصادی و دارایی

1 

159 

 5 5 تایید مدارک ثبتی کشورسازمان ثبت اسناد و امالک 

 5 5 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 5 5 استعالم گزارش کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی

سازمان 

دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 و دارایی وزارت امور اقتصادی
 5 استعالم اسناد وارداتی

9 

9 
 5 استعالم  مقصد نهایی بار

 5 5 استعالم مجوز بهداشتی حوزه دام و محصوالت دامی وزارت جهاد کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

 5 5 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

15 

 5 5 فیش بانکی بانک

 امالک کشورسازمان ثبت اسناد و 

 9 اساسنامه شرکت

59 
 9 اطالعات جغرافیایی

 5 تایید اجاره نامه

 1 تایید مدارک ثبتی

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات 

 زمین یا ملک
9 

0 

 9 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط  برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1187    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

سازمان شیالت 

 ایران

 5 5 پایان کار هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

15 159 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات 

 زمین یا ملک
9 9 

 9 9 استعالم تامین آب شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 شوراهای اسالمی شهر و روستا
 5 اطالعات جغرافیایی

9 
 5 تاییدیه استفاده از آب

 5 5 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

0 
 9 دفترچه تردد شناور

 0 0 استعالم بیمه نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 پروانه بهداشتی درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، 

 وزارت جهاد کشاورزی

 9 استعالم آزمایش آب

99 

 5 استعالم پروانه تاسیس
 استعالم دریافت مجوز تغییر کاربری و
استعالم اراضی جهت صدور مجوز 

 ساخت و بهره برداری
9 

 0 استعالم گزارش کارشناسی

 9 اراضیاستعالم مشخصات 



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1188    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

سازمان شیالت 

 ایران

 وزارت جهاد کشاورزی

 9 پروانه بهداشتی

99 

15 

159 

 5 تاییدیه حقابه بر بودن از رودخانه و یا نهر

 9 دفترچه پروانه صید

 0 گواهی آموزشی

نقشه محل تاسیس و بهره برداری از 

 استخرهای خرد
9 

 وزارت راه و شهرسازی
 9 مجاز بودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک استعالم

0 
 9 پروانه بهره برداری شناور

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 وزارت نیرو

 9 استعالم مجوز بهره برداری آب

 9 استعالم تامین برق 6

 9 گزارش کارشناسی استعالم

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

 5 5 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

53 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 طبیعی جمهوری اسالمی ایران
 5 5 تاییدیه نظام مهندسی کشاورزی

 50 5 اساسنامه مصوب مجمع وزارت جهاد کشاورزی



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط  برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1189    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

مرکزی سازمان 

 تعاون روستایی

 وزارت جهاد کشاورزی

 5 اسامی هیات موسس

50 
53 

159 

 5 استعالم آیین نامه داخلی

 5 استعالم سابقه کار و فعالیت

استعالم عدم عضویت متقاضی در 

 تعاونی مشابه
6 

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات 

 مدیره
5 

 5 صورتجلسه مجمع

حاضران در جلسه مجمع  لیست

 عمومی موسس
5 

 5 مدارک عضویت اعضاء

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت آب و 

 خاک و صنایع

 5 5 عامل هایاستعالم از بانک بانک

50 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 5 تایید مدارک ثبتی

9 
 5 اساسنامه شرکت

 5 5 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی محیط زیست کشور سازمان حفاظت

 5 5 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1192    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

معاونت آب و 

 خاک و صنایع

 وزارت جهاد کشاورزی

 5 استعالم موافقت اصولی

6 

50 

159 

 9 استعالم مجوز تاسیس

 9 استعالم پروانه بهره برداری

 5 5 اطالعات جغرافیایی وزارت راه و شهرسازی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 5 5 کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

993 

 5 5 استعالم تأیید اطالعات مرغ تخم گذار میهناتحادیه مرکزی 

 51 51 فیش بانکی بانک

 9 9 پروفرما بخش خصوصی

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 اساسنامه شرکت

99 
 3 اطالعات جغرافیایی

 9 تایید ثبت عالمت تجاری

 50 تایید مدارک ثبتی

 کشور سازمان حفاظت محیط زیست

استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات 

 زمین یا ملک
5 

59 

 59 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی

 1 1 استعالم  پایان کار ساختمان هاو دهیاری هاسازمان شهرداری



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط  برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

معاونت امور 

 تولیدات دامی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

فعالیت و مشخصات استعالم مجاز بودن 

 زمین یا ملک
1 1 

993 159 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 طبیعی جمهوری اسالمی ایران

 51 استعالم گزارش کارشناسی

 5 استعالم موافقت اصولی 51

 5 پروانه بهداشتی

شرکت آب و فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 1 استعالم تامین آب
91 

 59 استعالم مجوز بهره برداری آب

 1 1 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 6 6 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 تایید صالحیت وارد کننده

 9 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی 0

 5 استعالم اسناد وارداتی

 5 5 مجوز بهداشتی و امنیت رذایی کاال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت جهاد کشاورزی

 50 استعالم پروانه بهره برداری

31 

 5 استعالم تامین برق

 5 استعالم تاییدیه کشور مبدا واردات

مرکز استعالم دارا بودن ضوابط فنی 

 اصالح نژاد دام کشور
5 



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 وزارت جهاد کشاورزی

 1 استعالم درخواست متقاضی

31 

993 159 

الم استع استعالم دریافت مجوز تغییر کاربری و

 اراضی جهت صدور مجوز ساخت و بهره برداری
3 

 5 استعالم گزارش کارشناسی

فعالیت و مشخصات استعالم مجاز بودن 

 زمین یا ملک
55 

استعالم مجوز بهداشتی حوزه دام و 

 محصوالت دامی
1 

 51 استعالم مجوز تاسیس

 5 استعالم مشخصات اراضی

 53 استعالم موافقت اصولی

 1 پروانه بهداشتی

 5 أتاییدیه بهداشتی کشور مبد

 تجارتوزارت صنعت، معدن و 
 5 کارت بازرگانی

9 
 5 استعالم پروانه بهره برداری

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 وزارت نیرو
 6 استعالم تامین برق

1 
 5 استعالم مجوز بهره برداری آب



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط  برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

 معاونت بازرگانی
 وزارت جهاد کشاورزی

 5 استعالم مجوز تاسیس
9 

1 

159 

 9 بهره برداریاستعالم پروانه 

 9 9 کارت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 معاونت باربانی

 5 5 کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

51 

 5 5 هااستعالم عدم بدهی به بانک بانک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 5 تایید مدارک ثبتی

9 
 5 شرکتاساسنامه 

 5 5 اطالعات جغرافیایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
 طبیعی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 استعالم تاییدیه استاندارد

 5 5 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت جهاد کشاورزی

 9 استعالم پروانه بهره برداری

1 
 5 استعالم مجوز تاسیس

 5 استعالم آزمایش خاک

 5 استعالم آزمایش آب



 وزارت جهاد کشاورزیتوسط برای صدور مجوز  دریافتیهای جدول اطالعات تجمیعی سرویس                        فصل سوم 
 

 

    1194    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت جهاد کشاورزی

دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
تایعه استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
 استعالم گيرنده

 معاونت باربانی

 5 5 کارت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

51 

159 

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 معاونت زراعت

 5 5 کارت بازرگانی کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

51 

 9 9 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 5 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 9 9 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 9 اسناد وارداتیاستعالم  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1195    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 استانها( دامپزشکی کل ) ادارات وزارت جهاد کشاورزی

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 کوبی دامپزشکی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی فیش بانکی بانک کشاورزی ایران بانک

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 حق تمبرصدورپروانه

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 کوبی دامپزشکی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی فیش بانکی بانک کشاورزی ایران بانک

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 دامپزشکیکوبی 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 کوبی دامپزشکی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 تعهد نامه محضری

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 کوبی دامپزشکی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 کوبی دامپزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

کپی اخرین مدرک تحصیلی 

 دامپزشکی

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 کوبی دامپزشکی

ثبت اسناد و سازمان 

 امالک کشور
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه 

 کوبی دامپزشکی

اتحادیه مشاورین 

 امالک
 جهاد کشاورزیوزارت  ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

 پروانه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

علوم  هایدانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

موافقت 

کمیسیون 

مرکزی دارو و 

درمان و 

 هاآزمایشگاه

 کشاورزیوزارت جهاد  ریر الکترونیکی
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1196    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 پروانه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

علوم  هایدانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 مدرک دکتری دامپزشکی

 پروانه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

 وزارت کشور پروانه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 

 سندمالکیت یا اجاره نامه

 پروانه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 -سندمالکیت یا اجاره نامه 

مدرک دکتری دامپزشکی 

 چهار نفر

 پروانه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 -سندمالکیت یا اجاره نامه 

دامپزشکی مدرک دکتری 

 چهار نفر

 پروانه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی
اتحادیه مشاورین 

 امالک
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 -سندمالکیت یا اجاره نامه 

مدرک دکتری دامپزشکی 

 چهار نفر

 پروانه تاسیس بیمارستان

نیروی انتظامی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

گواهی پایان خدمت سربازی 

 دامپزشکان

 پروانه تاسیس بیمارستان
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی الکترونیکیریر 

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

 پروانه تاسیس بیمارستان
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 تعهد نامه محضری



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1197    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 کشوروزارت  پروانه تاسیس بیمارستان
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سند مالکیت یا اجاره نامه

 پروانه تاسیس بیمارستان

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

دامپزشکی ادارات کل 

 استانها

مدرک دکتری دامپزشکی 

 چهار نفر

 پروانه تاسیس بیمارستان
اتحادیه مشاورین 

 امالک
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سند مالکیت یا اجاره نامه

 پروانه تاسیس بیمارستان
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه اسناد رسمی دفاتر

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سند مالکیت یا اجاره نامه

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی فیش بانکی کشاورزی ایرانبانک  بانک
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 حق تمبرصدورپروانه

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی فیش بانکی بانک کشاورزی ایران بانک
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

مدارک تایید 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 تعهد نامه محضری



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1198    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

کپی اخرین مدرک تحصیلی 

 دامپزشکی

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 کپی شناسنامه

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی بانکیفیش  بانک کشاورزی ایران بانک
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

فیش بانکی محل 

 ریال591111درمانگاه

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

گواهی پایان خدمت سربازی 

 دامپزشک

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سند مالکیت یا اجاره نامه



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1199    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

اتحادیه مشاورین 

 امالک
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سند مالکیت یا اجاره نامه

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی،  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی،  هاینیمه صنعتی، دام

 عشایری،حیوانات خانگی و باغ وحش(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سند مالکیت یا اجاره نامه

پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی 

 دامپزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

علوم  هایدانشگاه

پزشکی و خدمات 

 درمانی -بهداشتی 

تایید کمیسیون 

 دارو و درمان
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

تایید کمسیون دارو و درمان 

 اداره کل

پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی 

 دامپزشکی

اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی 

 دامپزشکی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 کشاورزیوزارت جهاد  ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 -سندمالکیت یا اجاره نامه 

مدرک دکتری دامپزشکی 

 چهار نفر

پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی 

 دامپزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

مدرک تحصیلی کپی آخرین 

 دامپزشکی

پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی 

 دامپزشکی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی 

 دامپزشکی

مشاورین اتحادیه 

 امالک
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1122    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه ساخت دارو و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

تاییدیه امکانات تولید 

مکانات تولید  -کارخانه  

کارخانه فایل اطالعاتی و 

 آزمایشات الزم

خام  هایصادرات دام زنده و فراورده

 دامی نهاده و خوراک

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان
عضویت در سامانه 

 یکپارچه قرنطیه
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

گواهی بهداشتی حمل دام زنده و 

( و هامواد ژنتیکی، مواد اولیه )نهاده

 دامی هایخوراک دام، فراورده

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

رعایت ضوابط 

-بهداشتی 

 قرنطینه ای

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی
دامپزشکی ادارات کل 

 استانها
  

گواهی بهداشتی حمل دام زنده و 

( و هامواد ژنتیکی، مواد اولیه )نهاده

 دامی هایخوراک دام، فراورده

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی مجوز بهداشتی  

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

گواهی بهداشتی حمل دام زنده و 

( و هامواد ژنتیکی، مواد اولیه )نهاده

 دامی هایخوراک دام، فراورده

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

احراز مالکیت 

 کاال
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

گواهی بهداشتی محموله ترانزیت دام 

زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه 

 ،( و خوراک آماده دامها)نهاده

 دامی هایفراورده

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

رعایت ضوابط 

-بهداشتی 

 قرنطینه ای

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

گواهی بهداشتی محموله ترانزیت دام 

( هازنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه )نهاده

 دامی هایفراورده ،خوراک آماده دام و

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

عضویت در 

سامانه یکپارچه 

 قرنطیه

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 گواهی ثبت محصوالت واردات
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

فایل اطالعاتی و 

گواهی تولید 

GMP کارخانه 

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

گواهی فروش دارو و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

گواهی عدم 

 اعتیاد
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

کل دامپزشکی  ادارات

 استانها
  

گواهی فروش دارو و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 

 ثبتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

گواهی فروش دارو و مواد مصرفی 

 دامپزشکی
 کشوروزارت 

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

گواهی فروش دارو و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

تایید مدارک 

 تحصیلی
 کشاورزیوزارت جهاد  ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 -سندمالکیت یا اجاره نامه 

مدرک دکتری دامپزشکی 

 چهار نفر

گواهی فروش دارو و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

گواهی فروش دارو و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

اتحادیه مشاورین 

 امالک
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
 سندمالکیت یا اجاره نامه

 مجوز بهداشتی جوجه ریزی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

 نامهموافقت

 دامپزشکی
 وزارت جهاد کشاورزی الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

موافقت اداره دامپزشکی در 

 سامانه طیور

 مجوز بهداشتی جوجه ریزی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

بازدید کارشناسی و اعالم 

 رفع نواقص واحد

 مجوز بهداشتی جوجه ریزی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

استعالم بیمه 

 نامه
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

استعالم بیمه نامه و سوابق 

 تلفات



 استانها( دامپزشکی کل وزارت جهاد کشاورزی) ادارات جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مجوز بهداشتی جوجه ریزی
جهاد وزارت 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

استعالم سوابق 

 تلفات
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

استعالم بیمه نامه و سوابق 

 تلفات

 مجوز صادرات
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی پروانه تولید

کل دامپزشکی ادارات 

 استانها
  

 مجوز صادرات
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان

تاییدیه تامین 

 نیاز کشور
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  

خام  هایواردات دام زنده و فراورده

 دامی نهاده و خوراک دامی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی
  

رعایت ضوابط 

-بهداشتی 

 قرنطینه ای

 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی
ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 -رعایت الزامات بهداشتی 

قرنطینه ای ازسوی 

 مبداء کشور واردکننده و

 کاال

ورود و ترخیص دام، خوراک دام، 

دامی، دارو و تجهیزات و  هایفراورده

 مواد مصرفی دامپزشکی

امور اقتصادی وزارت 

 و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 

 تجارت فرامرزی
 وزارت جهاد کشاورزی ریر الکترونیکی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها
  



 (سازمان امور اراضیوزارت جهاد کشاورزی)  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1121    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )سازمان امور اراضی( وزارت جهاد کشاورزی

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان 

دستگاه تابعه 

سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

 فیش بانکی بانک ملی ایران بانک

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

درصد قیمت روز اراضی 11واریز 

مذکور با احتساب زمین و بارهای 

 پس از تغییر کاربری

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 

 شهرستان

 اطالعات جغرافیایی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی
 نقشه عرصه محل اجرای طرح

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

 استعالم موافقت اصولی شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

جهاد وزارت 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 

 شهرستان

 استعالم موافقت اصولی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 استعالم موافقت اصولی هاشهرداری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط



 (اراضیسازمان امور وزارت جهاد کشاورزی)  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1124    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان 

دستگاه تابعه 

سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 
 9و بارها مشمول عوارض ماده 

قانون حفظ کاربری  اصالحی
 اراضی زراعی و بارها

سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان و یا 

 شهرستان

 استعالم موافقت اصولی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

یا جواز تاسیس موافقت اصولی 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

شرکت آب و فاضالب 

 استان و یا شهرستان
 استعالم تامین آب امور آب منطقه ای

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

ت جهاد وزار

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 موافقت اصولیاستعالم  اداره امور بازرگانی استان

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

 استعالم مجوز تاسیس شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 زراعی و بارهااراضی 

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 

 شهرستان

 استعالم مجوز تاسیس

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

 مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 استعالم مجوز تاسیس هاشهرداری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط



 (سازمان امور اراضیوزارت جهاد کشاورزی)  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1125    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان 

دستگاه تابعه 

سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان و یا 

 شهرستان

 استعالم مجوز تاسیس

تلفیق 

کی و الکترونی

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 استعالم مجوز تاسیس بازرگانی استاناداره امور 

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 ی و بارهااراضی زراع

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی اداره کل ثبت امالک

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

سند مالکیت یا گواهی اداره 

اسناد و امالک مشعر به مالکیت 

یا احکام قطعیت یافته از محاکم 

 قضایی دال بر مالکیت

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

وزارت جهاد 

 کشاورزی
 سازمان امور اراضی کشور

موافقت کمیسیون تبصره 

یک ماده یک قانون حفظ 

 کاربری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 سازمان امور

 اراضی
  

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی 

 9و بارها مشمول عوارض ماده 

اصالحی قانون حفظ کاربری 

 اراضی زراعی و بارها

وزارت جهاد 

 کشاورزی
 سازمان امور اراضی کشور

استعالم دریافت مجوز 

تغییر کاربری واستعالم 

اراضی جهت صدور مجوز 

 ساخت و بهره برداری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 الکترونیکی ریر

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

نظریه جهاد کشاورزی مبنی بر 

 تشخیص اراضی



 (اراضیسازمان امور وزارت جهاد کشاورزی)  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1126    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان 

دستگاه تابعه 

سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و یا 

 شهرستان

بط تاییدیه رعایت ضوا

 زیست محیطی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی
  

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 

 شهرستان

 اطالعات جغرافیایی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی
 نقشه عرصه محل اجرای طرح

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

 استعالم مجوز تاسیس شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

جهاد وزارت 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و یا 

 شهرستان

 سیساستعالم مجوز تا

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان و یا 

 شهرستان

 استعالم مجوز تاسیس

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 استعالم مجوز تاسیس اداره امور بازرگانی استان

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط



 (سازمان امور اراضیوزارت جهاد کشاورزی)  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1127    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان 

دستگاه تابعه 

سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

 وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و 

 فاضالب کشور
 استعالم مجوز تاسیس

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایسوی دستگاه صادره  از

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 استعالم مجوز تاسیس هاشهرداری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

تاسیس موافقت اصولی یا جواز 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

 استعالم موافقت اصولی شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

جواز تاسیس موافقت اصولی یا 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت
قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

سازمان حفاظت 
 محیط زیست کشور

ادارات کل حفاظت 
محیط زیست استان و یا 

 شهرستان
 استعالم موافقت اصولی

تلفیق 
الکترونیکی و 
 ریر الکترونیکی

جهاد وزارت 
 کشاورزی

سازمان امور 
 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 
ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

دشگری استان و یا گر

 شهرستان

 استعالم موافقت اصولی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

های صادره  از سوی دستگاه

 ربطذی

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 استعالم موافقت اصولی اداره امور بازرگانی استان

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

 وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و 

 فاضالب کشور
 استعالم موافقت اصولی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایصادره  از سوی دستگاه

 ربط



 (اراضیسازمان امور وزارت جهاد کشاورزی)  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1128    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان 

دستگاه تابعه 

سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 استعالم موافقت اصولی هاشهرداری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

موافقت اصولی یا جواز تاسیس 

ذی  هایگاهصادره  از سوی دست

 ربط

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

سند مالکیت یا گواهی اداره 

اسناد و امالک مشعر به مالکیت 

یا احکام قطعیت یافته از محاکم 

 قضایی دال بر مالکیت

اجرای فعالیت تبصره  نامهموافقت

قانون حفظ کاربری  5ماده  0

 اراضی زراعی و بارها

وزارت جهاد 

 کشاورزی
 سازمان امور اراضی کشور

استعالم دریافت مجوز 

تغییر کاربری واستعالم 

مجوز اراضی جهت صدور 

 ساخت و بهره برداری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور 

 اراضی

نظریه جهاد کشاورزی مبنی بر 

 تشخیص اراضی

 



 (آموزش و ترویج کشاورزیسازمان تحقيقات، ) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1129    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

تابعه  عنوان دستگاه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 تولید بذر و نهال
قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تولید بذر و نهال
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 اجتماعیسازمان تأمین 

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم سابقه کار موثر حداقل 

سال مدیر فنی و کارشناسان  1

 فنی شرکت

 فیش بانکی بانک ملی ایران بانک تولید بذر و نهال
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور تولید بذر و نهال
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم مدارک هویتی 

 کارشناسان فنی شرکت

 تولید بذر و نهال
تحقیقات و وزارت علوم، 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم مدرک تحصیلی مدیر 

 فنی و کارشناسان فنی شرکت

 وزارت نیرو تولید بذر و نهال
شرکت مدیریت منابع آب 

 ایران

بهره  استعالم مجوز

 برداری آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 وزارت نیرو تولید بذر و نهال
شرکت مدیریت منابع آب 

 ایران
 استعالم تامین آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تولید بذر و نهال
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 تایید مدارک ثبتی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
 استعالم مالکیت زمین 

 تولید بذر و نهال
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تولید بذر و نهال
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست استان و یا شهرستان

استعالم مجاز بودن 

 تولید

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم مجاز بودن تولید اسپان 

 قارچ خوراکی



 (ویج کشاورزیسازمان تحقيقات، آموزش و تر) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

تابعه  عنوان دستگاه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 تولید بذر و نهال
سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی 
 جمهوری اسالمی ایران

  
استعالم گزارش 

 کارشناسی
 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

بررسی وضعیت زمین و امکانات 

 مجوز تولیدموجود جهت صدور 

 تولید بذر و نهال
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک تولید بذر و نهال
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تولید بذر و نهال

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
 بررسی امکانات فرآوری بذر

 بذر و نهالتولید 

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

بررسی وضعیت زمین و امکانات 

 موجود جهت صدور مجوز تولید

 کشاورزیوزارت جهاد  تولید بذر و نهال
معاونت بهبود تولیدات 

 گیاهی

تأییدیه معاونت بهبود 

تولیدات گیاهی جهاد 

 کشاورزی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تولید بذر و نهال
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم سابقه کار موثر حداقل 

سال مدیر فنی و کارشناسان  9

 فنی شرکت

 تولید بذر و نهال

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 جمهوری اسالمی ایران
  

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

بررسی وضعیت زمین جهت 

 احداث و صدور مجوز نهالستان



 (سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

تابعه  عنوان دستگاه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 استعالم آزمایش خاک مربوطه هایآزمایشگاه وزارت جهاد کشاورزی تولید بذر و نهال
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

 تولید بذر و نهال
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

سال سابقه کار موثر 9استعالم 

مدیر فنی و کارشناسان فنی 

 شرکت

 استعالم آزمایش آب مربوطه هایآزمایشگاه کشاورزیوزارت جهاد  تولید بذر و نهال
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
 سازمان تأمین اجتماعی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

 وزارت جهاد

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم سابقه کار موثر حداقل 

سال مدیر فنی و کارشناسان  1

 فنی شرکت

مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 ترویج کشاورزیو 

استعالم مدارک هویتی 

 کارشناسان فنی شرکت

مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

 فیش بانکی بانک ملی ایران بانک
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم مدرک تحصیلی مدیر 

 فنی و کارشناسان فنی شرکت

مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 ثبتیتایید مدارک  دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم مدارک مربوط به مکان 

استقرار شرکت )اجاره نامه یا 

 سند مالکیت(



 (ویج کشاورزیسازمان تحقيقات، آموزش و تر) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

تابعه  عنوان دستگاه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی
  

کنترل و مجوز 

نظارت بذر و 

 نهال

 وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج 

 کشاورزی

 گواهی آموزشی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

آموزشی  هایاستعالم دوره

 مرتبط

مجوز کنترل و 
نظارت بذر و 

 نهال

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت جهاد 

 کشاورزی
سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم مدارک مربوط به مکان 
استقرار شرکت )اجاره نامه یا 

 سند مالکیت(
مجوز کنترل و 

نظارت بذر و 

 نهال

 تایید اجاره نامه   اتحادیه مشاورین امالک
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش 

 و ترویج کشاورزی

استعالم مدارک مربوط به مکان 

استقرار شرکت )اجاره نامه یا 

 سند مالکیت(

 



 (سازمان جنگلها، مراتع و آیخيزداری کشور) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از         فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور(

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه 

سرویس اصلی 
 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

صادرات محصوالت 

 فرعی جنگل و مرتع

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 استعالم اسناد حمل

 تلفیق الکترونیکی و

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان جنگلها، 

مراتع و آبخیزداری 

 کشور

 مجوز حمل

مجوز حمل و بهره 

برداری از معادن در 

 اراضی ملی 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

، هاسازمان جنگل

مراتع و آبخیزداری 

 کشور

تاییدیه دفتر امور مراتع 

مراتع و  هاسازمان جنگل

 آبخیزداری کشور

 تلفیق الکترونیکی و

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان جنگلها، 

آبخیزداری مراتع و 

 کشور
  

مجوز حمل و بهره 

برداری از معادن در 

 اراضی ملی 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

، هاسازمان جنگل

مراتع و آبخیزداری 

 کشور

 مجوز حمل
 تلفیق الکترونیکی و

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان جنگلها، 

مراتع و آبخیزداری 

 کشور

گواهی حمل صادره از اداره 

طبیعی و کل منابع 

 آبخیزداری استان

مجوز حمل و بهره 

برداری از معادن در 

 اراضی ملی 

 فیش بانکی    بانک 
 تلفیق الکترونیکی و

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان جنگلها، 

مراتع و آبخیزداری 

 کشور
  

 



 (سازمان حفظ نباتات) وزارت جهاد کشاورزی برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز                فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )سازمان حفظ نباتات(

عنوان مجوز 
نیازمند به این 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 
واسط استعالم 

 دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 
تابعه سرویس 

 گیرنده
 توضیحات سرویس

قرنطینه گیاهی 

 برای ترانزیت

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

استعالم خروج 

مجوزهای قبلی از 

 مرز

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان حفظ 

 نباتات
  

قرنطینه گیاهی 

 برای واردات 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان حفظ 

 نباتات

محضری واردکننده و گلخانه  هایتعهدنامه

 دار یا کشاورز 

قرنطینه گیاهی 

 برای واردات 

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان حفظ 

 نباتات
  

قرنطینه گیاهی 

 برای واردات 

بازرگانی، صنایع، اتاق 

معادن و کشاورزی 

 ایران
 کارت بازرگانی  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان حفظ 

 نباتات
  

قرنطینه گیاهی 

 برای واردات 
 وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفظ 

 نباتات

استعالم گزارش 

 کارشناسی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

جهاد وزارت 

 کشاورزی

سازمان حفظ 

 نباتات

 این سرویس -تاییدیه گلخانه قرنطینه  

توسط سازمان حفظ نباتات استان صادر 

 گرددمی

 



 (سازمان دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از         فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )سازمان دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

 واسط استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

حوزه دام و محصوالت 

 دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

حوزه دام و محصوالت 

 دامی

گواهی بهداشتی محموله ترانزیت دام زنده و 

( و خوراک هامواد ژنتیکی، مواد اولیه )نهاده

 دامی هایفراورده ،آماده دام

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 اسناد وارداتیاستعالم 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

گواهی بهداشتی محموله ترانزیت دام زنده و 

( و خوراک هامواد ژنتیکی، مواد اولیه )نهاده

 دامی هایفراورده ،آماده دام

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

استعالم  مقصد نهایی 

 بار

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران
  

 

 



 (سازمان شيالت ایران) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )سازمان شیالت ایران(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

فرم تکمیل شده توسط مهندس ناظر 

براتمام عملیات ساختمانی و فنی مبنی 

 نصب تاسیسات و تجهیزات

بهره برداری آبزی 

 پروری

و  هاسازمان شهرداری

 هادهیاری
 ریرالکترونیکی پایان کار شهرداری تهران

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
 ریرالکترونیکی پروانه بهداشتی  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی گواهی آموزشی سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

گواهی شرکت در دوره تکمیلی 

 پرورش ماهی

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی گواهی آموزشی سازمان شیالت ایران کشاورزیوزارت جهاد 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 گواهی شرکت در دوره تکمیلی

بهره برداری آبزی 

 پروری
 سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی

نقشه محل تاسیس و بهره 

 برداری از استخرهای خرد
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 ممهور به مهر مهندس ناظر

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی گواهی آموزشی سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 گواهی دوره آموزشی ترویجی

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی تایید اطالعات هویتی کشورسازمان ثبت احوال  وزارت کشور

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی پروانه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

و وزارت علوم، تحقیقات 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریرالکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
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    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

بهره برداری آبزی 

 پروری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

شرکت آب و فاضالب 

 استان و یا شهرستان
 ریرالکترونیکی استعالم تامین آب منطقه ایامور آب 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 استعالم مشخصات مالک

آبزی بهره برداری 

 پروری
 امور آب منطقه ای وزارت نیرو

استعالم مجوز بهره برداری 

 آب
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

شرکت آب و فاضالب استان و یا 

 شهرستان

بهره برداری آبزی 

 پروری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی اطالعات جغرافیایی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 مدارک مربوط به مالکیت زمین

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی استعالم آزمایش آب مربوطه هایآزمایشگاه کشاورزیوزارت جهاد 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست استان و یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری
 وزارت نیرو

شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران
 ریرالکترونیکی استعالم تامین برق

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری
 سازمان امور اراضی کشور وزارت جهاد کشاورزی

استعالم دریافت مجوز 

تغییر کاربری واستعالم 

اراضی جهت صدور مجوز 

 ساخت و بهره برداری

 ریرالکترونیکی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری
 ریرالکترونیکی استعالم مشخصات اراضی سازمان امور اراضی کشور وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

استعالم اراضی جهت صدور 

 مجوز ساخت و بهره براری
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    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

بهره برداری آبزی 

 پروری

سازمان میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان و یا 

 شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک
 یونیکریرالکتر

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری
 وزارت راه و شهرسازی

ادارات کل راه و شهرسازی 

 استان و یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

بهره برداری آبزی 

 پروری

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی
 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

پروانه بهره برداری 

 صیادی
 ریرالکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

پروانه بهره برداری 

 صیادی
 ریرالکترونیکی دفترچه پروانه صید سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

ابزار و ادوات صید، محدوده صید، 

 کد صیدگاه، کد روش صید

پروانه بهره برداری 

 صیادی

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریرالکترونیکی دفترچه تردد شناور  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

پروانه بهره برداری 

 صیادی
 ریرالکترونیکی پروانه بهره برداری شناور سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

پروانه بهره برداری 

 صیادی

امور اقتصادی و وزارت 

 دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریرالکترونیکی استعالم بیمه نامه

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

بیمه _بیمه گذار هایشرکت

مسولیت)بیمه تامین اجتماعی 

 برای صیاد(

پروانه بهره برداری 

 صیادی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریرالکترونیکی استعالم بیمه نامه

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

 بیمه بدنه_بیمه گذار هایشرکت

 شناور

پروانه بهره برداری 

 صیادی
 ریرالکترونیکی استعالم پروانه تاسیس سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
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    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 ریرالکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی پروانه تاسیس صیادی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 ریرالکترونیکی دفترچه پروانه صید سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی پروانه تاسیس صیادی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

ابزار و ادوات صید، محدوده صید، 

 کد صیدگاه، کد روش صید

 پروانه تاسیس صیادی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریرالکترونیکی دفترچه تردد شناور  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 ریرالکترونیکی پروانه بهره برداری شناور سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی پروانه تاسیس صیادی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 پروانه تاسیس صیادی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریرالکترونیکی استعالم بیمه نامه

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

بیمه _بیمه گذار  هایشرکت

)بیمه تامین اجتماعی  مسولیت

 برای صیاد(

 پروانه تاسیس صیادی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریرالکترونیکی استعالم بیمه نامه

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

 بیمه بدنه_بیمه گذار هایشرکت

 شناور

 ریرالکترونیکی پروانه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور وزارت جهاد کشاورزی تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 ریرالکترونیکی گواهی آموزشی سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 گواهی دوره آموزشی ترویجی

 تاسیس آبزی پروری
شرکت آب و فاضالب 

 استان و یا شهرستان
 ریرالکترونیکی استعالم تامین آب امور آب منطقه ای

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 استعالم مشخصات مالک

 امور آب منطقه ای وزارت نیرو تاسیس آبزی پروری
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

شرکت آب و فاضالب استان و یا 

 شهرستان
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    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس آبزی پروری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی اطالعات جغرافیایی اسناد رسمیدفاتر 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 مدارک مربوط به مالکیت زمین

 ریرالکترونیکی استعالم آزمایش آب مربوطه هایآزمایشگاه وزارت جهاد کشاورزی پروریتاسیس آبزی 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست استان و یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 وزارت نیرو تاسیس آبزی پروری
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران
 ریرالکترونیکی استعالم تامین برق

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 سازمان امور اراضی کشور وزارت جهاد کشاورزی تاسیس آبزی پروری

مجوز  استعالم دریافت

تغییر کاربری واستعالم 

اراضی جهت صدور مجوز 

 ساخت و بهره برداری

 ریرالکترونیکی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 ریرالکترونیکی استعالم مشخصات اراضی سازمان امور اراضی کشور وزارت جهاد کشاورزی تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

استعالم اراضی جهت صدور 

 مجوز ساخت و بهره براری

 تاسیس آبزی پروری
سازمان میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگری

ادارات کل سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان و 

 یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 وزارت راه و شهرسازی تاسیس آبزی پروری
ادارات کل راه و شهرسازی 

 استان و یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 ریرالکترونیکی جغرافیایی اطالعات  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  



 (سازمان شيالت ایران) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی تاسیس آبزی پروری
نقشه محل تاسیس و بهره 

 برداری از استخرهای خرد
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 ممهور به مهر مهندس ناظر

 ریرالکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروریتاسیس آبزی 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 ریرالکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریرالکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 ریرالکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریرالکترونیکی آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه   مشاورین امالکاتحادیه  تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 کشاورزیوزارت جهاد  تاسیس آبزی پروری
اداره کل جهاد کشاورزی 

 هااستان

تاییدیه حقابه بر بودن از 

 رودخانه و یا نهر
 ریرالکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

تاییدیه از سازمان کشاورزی 

مبنی بر حقابه بر بودن از 



 (سازمان شيالت ایران) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از             فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

رودخانه و یا نهر از طریق دفاتر 

 جزء جمع

 ریرالکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی سهامی آب منطقه ای شرکت وزارت نیرو تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

بازدید کارشناس و ارائه گزارش و 

 ثبت در پرونده 

 ریرالکترونیکی استعالم گزارش کارشناسی شرکت سهامی آب منطقه ای وزارت نیرو تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

شیالت سازمان 

 ایران

مطالعه و بررسی پرونده توسط 

 کارشناس حقوقی

 تاسیس آبزی پروری
شوراهای اسالمی شهر و 

 روستا
 ریرالکترونیکی تاییدیه استفاده از آب  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

تاییدیه مبنی بر استفاده از آب جهت 

 ساله اخیر 1اراضی ارائه شده در 

 ریرالکترونیکی فیش بانکی   بانک تاسیس آبزی پروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 تاسیس آبزی پروری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
 استعالم سند مالکیت

 تاسیس آبزی پروری
اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور
 ریرالکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران

ارائه تعهدنامه محضری در 

 خصوص تغییرات آبدهی

 تاسیس آبزی پروری
سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی
 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان شیالت 

 ایران
  

 



 (سازمان مرکزی تعاون روستایی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )سازمان مرکزی تعاون روستایی(

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

تاسیس شرکت  

 کشت و صنعت
 وزارت کشور

سازمان ثبت 

 احوال کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 روستاییتعاون 
  

تاسیس اتحادیه 

شرکت تعاونی 

کشاورزی منطقه 

 ای 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

استعالم عدم 

عضویت متقاضی 

 در تعاونی مشابه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

در  - 5در مورد این مجوز باید این موارد را نیز در نظر گرفت: 

محدوده جغرافیایی و حوزه فعالیت تعیین شده تعاونی مشابهی 

اعضاء  - 9-تعداد متقاضیان حداقل هفت نفر باشد - 9نباشد

فعال در  - 0-متقاضی ساکن روستا و حوزه فعالیت تعاونی باشد

 بخش کشاورزی وفعالیتهای روستایی باشند.

تاسیس اتحادیه 

تعاونی  هایشرکت

 روستایی منطقه ای

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

استعالم عدم 

عضویت متقاضی 

 در تعاونی مشابه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

 - 5:  در مورد این مجوز باید این موارد را نیز در نظر گرفت: 

تعاونی در محدوده جغرافیایی و حوزه فعالیت تعیین شده 

 - 9-تعداد متقاضیان حداقل هفت نفر باشد - 9مشابهی نباشد

 - 0-اعضاء متقاضی ساکن روستا و حوزه فعالیت تعاونی باشد

 فعال در بخش کشاورزی وفعالیتهای روستایی باشند.

تاسیس اتحادیه 

تعاونی  هایشرکت

 روستایی منطقه ای

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

ستعالم عدم ا

عضویت متقاضی 

 در تعاونی مشابه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

در  - 5در مورد این مجوز باید این موارد را نیز در نظر گرفت: 

محدوده جغرافیایی و حوزه فعالیت تعیین شده تعاونی مشابهی 

اعضاء  - 9-باشدتعداد متقاضیان حداقل هفت نفر  - 9نباشد

فعال در  - 0-متقاضی ساکن روستا و حوزه فعالیت تعاونی باشد

تکمیل جدول -1بخش کشاورزی وفعالیتهای روستایی باشند.

 شاخصهای امکان سنجی

تاسیس اتحادیه 

تعاونی  هایشرکت

کشاورزی منطقه 

 ای

 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل جهاد 

کشاورزی 

 هااستان

 استعالم سابقه کار

 و فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

( عضو، 61تولیدکنندگان کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل )

( عضو، 01منابع طبیعی با حداقل ) خدمات بخش کشاورزی و

یک به  ( عضو؛ هر1نمایندگان وزارت جهادکشاورزی با حداقل )

 استان. تأیید سازمان جهاد کشاورزی

 



 (سازمان مرکزی تعاون روستایی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

تاسیس اتحادیه 

تعاونی  هایشرکت

کشاورزی منطقه 

 ای

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

  

تاییدیه نظام 

مهندسی 

 کشاورزی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

به  ( عضو،9کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل )

مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی و منابع  تأیید سازمان نظام

 طبیعی استان.

تاسیس اتحادیه 

شرکتهای تعاونی 

 روستایی منطقه ای

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

استعالم عدم 

عضویت متقاضی 

 در تعاونی مشابه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

در  - 5در مورد این مجوز باید این موارد را نیز در نظر گرفت: 

محدوده جغرافیایی و حوزه فعالیت تعیین شده تعاونی مشابهی 

اعضاء  - 9-تعداد متقاضیان حداقل هفت نفر باشد - 9نباشد

فعال در  - 0-متقاضی ساکن روستا و حوزه فعالیت تعاونی باشد

 تهای روستایی باشند.فعالی بخش کشاورزی و

تاسیس اتحادیه 

شرکتهای تعاونی 

کشاورزی منطقه 

 ای

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

استعالم عدم 

عضویت متقاضی 

 در تعاونی مشابه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

 تایید سازمان-مشابهاستعالم عدم عضویت متقاضی در تعاونی 

تایید فعالیت در موضوع تعاونی -تعاون روستایی شهرستان

در مورد این مجوز باید  -توسط جهاد کشاورزی حوزه فعالیت 

در محدوده جغرافیایی و  - 5این موارد را نیز در نظر گرفت: 

تعداد  - 9حوزه فعالیت تعیین شده تعاونی مشابهی نباشد

اعضاء متقاضی ساکن  - 9-شدمتقاضیان حداقل هفت نفر با

فعال در بخش  - 0-روستا و حوزه فعالیت تعاونی باشد 

 فعالیتهای روستایی باشند کشاورزی و

تاسیس اتحادیه 

شرکتهای تعاونی 

کشاورزی منطقه 

 ای

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

استعالم عدم 

عضویت متقاضی 

 در تعاونی مشابه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

در  - 5در مورد این مجوز باید این موارد را نیز در نظر گرفت: 

محدوده جغرافیایی و حوزه فعالیت تعیین شده تعاونی مشابهی 

اعضاء  - 9-تعداد متقاضیان حداقل هفت نفر باشد - 9نباشد

فعال در  - 0-باشدمتقاضی ساکن روستا و حوزه فعالیت تعاونی 

 فعالیتهای روستایی باشند بخش کشاورزی و



 (سازمان مرکزی تعاون روستایی) وزارت جهاد کشاورزی ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره                           فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

تاسیس سازمان 

نظام صنفی 

 کشاورزی استان

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

استعالم آیین نامه 

 داخلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
 واداره جلسات شورای مرکزیآیین نامه داخلی نحوه تشکیل 

تاسیس شرکت 

 کشت و صنعت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
  

تاسیس شرکت 

 کشت و صنعت
 وزارت کشور

سازمان ثبت 

 احوال کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
  

تاسیس نظام صنفی 

کشاورزی 

 شهرستان

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

مدارک عضویت 

 اعضاء

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
( 51حداقل  یا فرد صنفیواحد   )  

تاسیس نظام صنفی 

کشاورزی 

 شهرستان

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
 صورتجلسه مجمع 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
  

تاسیس نظام صنفی 

کشاورزی 

 شهرستان

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

صورتجلسه تعیین 

سمت اعضای 

 هیات مدیره 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
 نفر( 1صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره  ) 

تاسیس نظام صنفی 

کشاورزی 

 شهرستان

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

لیست حاضران در 

جلسه مجمع 

 عمومی موسس 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
  

تاسیس نظام صنفی 

کشاورزی 

 شهرستان

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

اساسنامه مصوب  

 مجمع  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 روستاییتعاون 
  



 (سازمان مرکزی تعاون روستایی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                          فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

تاسیس نظام صنفی 

کشاورزی 

 شهرستان

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی

اسامی هیات 

 موسس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
  

شرکت سهامی 

 زراعی
 وزارت کشور

سازمان ثبت 

 احوال کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی
  

 



 (معاونت آب و خاک و صنایع) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )معاونت آب و خاک و صنایع(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

   بانک
 هایاستعالم از بانک

 عامل

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری پرورش 

 دامپروری

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور تولیدات 

 دامی
 ریر الکترونیکی استعالم موافقت اصولی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع

استعالم موافقت اصولی و پروانه تاسیس و 

فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

بهره برداری پرورش 

 دامپروری

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور تولیدات 

 دامی
 ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع

موافقت اصولی و پروانه تاسیس و استعالم 

فرم تقاضای صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 معاونت آب و خاک و

 صنایع
 استعالم مجوز تاسیس

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

آب و معاونت 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

 معاونت آب و خاک و

 صنایع

استعالم پروانه بهره 

 برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

اسناد سازمان ثبت 

 و امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 

 شهرستان

 اطالعات جغرافیایی
 تلفیق الکترونیکی

 الکترونیکیو ریر 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
 مشخص کردن محل اجرای طرح



 (معاونت آب و خاک و صنایع) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

بهره برداری صنایع 
تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

توسعه صنایع تبدیلی و 

تکمیلی بخش 

 کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و خاک 

 وصنایع
 استعالم مجوز تاسیس

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

 و توسعه صنایع تبدیلی

تکمیلی بخش 

 کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و خاک 

 وصنایع

استعالم پروانه بهره 

 برداری 

 تلفیق الکترونیکی

 و ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

بهره برداری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی بخش 

 کشاورزی

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی
 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت آب و 

 خاک و صنایع
  

 



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول                    فصل سوم

 

 

    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یدات دامی(وزارت جهاد کشاورزی )معاونت امور تول

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 بهره برداری پرورش دامپروری

سازمان نظام 

مهندسی 

کشاورزی و منابع 

جمهوری  طبیعی

 اسالمی ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  تاییدیه مهندس 

ناظر فنی مبنی بر اتمام 

عملیات ساختمانی و نصب 

 تاسیسات و تجهیزات

 بهره برداری پرورش دامپروری

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم  پایان کار 

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

اصولی و  استعالم موافقت

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1112    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

اصل موافقت اصولی و پروانه 

 تاسیس

 پرورش دامپروریبهره برداری 

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

فرم تکمیل شده توسط 

مهندس ناظر فنی مبنی بر 

اتمام عملیات ساختمانی و 

 نصب تاسیسات و تجهیزات

 برداری پرورش دامپروریبهره 

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم  پایان کار 

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

فرم تکمیل شده پایان کار 

 ساختمان

 بهره برداری پرورش دامپروری

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی 

اسالمی  جمهوری

 ایران

 پروانه بهداشتی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

پروانه بهره برداری مجتمع 

 پرورش گاو شیری

 بهره برداری پرورش دامپروری

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش دامپروری

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم گزارش بازدید 

نظام کارشناسی سازمان 

 مهندسی کشاورزی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 فیش بانکی   بانک بهره برداری پرورش دامپروری
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 هایاستعالم واریز فیش

 مربوطه

 بهره برداری پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش دامپروری

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 گزارش بازدید کارشناسی

 فیش بانکی   بانک بهره برداری پرورش دامپروری
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

امور معاونت 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش دامپروری

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 فیش بانکی بانک ملی ایران بانک بهره برداری پرورش دامپروری
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش دامپروری

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 فیش بانکی   بانک دامپروریبهره برداری پرورش 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 واریزی هایرائه تصویر فیش

 بهره برداری پرورش دامپروری

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 دامی تولیدات
  

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

 برداری پرورش سایر پرندگان )طیور( بهره
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  تاییدیه مهندس 

ناظر فنی مبنی بر اتمام 

عملیات ساختمانی و نصب 

 تاسیسات و تجهیزات

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم  پایان کار 

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1111    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

دامپزشکی سازمان 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 دامیتولیدات 
 استعالم پروانه بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

پروانه بهره برداری پرورش 

 شترمرغ

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

فرم تکمیل شده توسط 

مهندس ناظر فنی مبنی بر 

اتمام عملیات ساختمانی و 

 نصب تاسیسات و تجهیزات

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم  پایان کار 

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

فرم تکمیل شده پایان کار 

 ساختمان

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

موافقت اصولی و پروانه اصل 

 تاسیس

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 استعالم گزارش کارشناسی هاشهرداری
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

فرم تکمیل شده پایان کار 

 ساختمان

 )طیور(بهره برداری پرورش سایر پرندگان 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 کارشناسیاستعالم گزارش   
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم گزارش بازدید 

کارشناسی سازمان نظام 

 مهندسی کشاورزی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1114    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 فیش بانکی   بانک بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 هایاستعالم واریز فیش

 مربوطه

 فیش بانکی    بانک بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 هایاستعالم واریز فیش

 مربوطه

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

  
استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 گزارش بازدید کارشناسی

 فیش بانکی   بانک )طیور( بهره برداری پرورش سایر پرندگان
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1115    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان نظام 

مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

مهندسی سازمان نظام 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 گزارش بازدید کارشناسی

 بهره برداری پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 خدماتیواحدهای 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

و فرم تقاضای  پروانه تاسیس

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

مجوز بهداشتی استعالم 

 حوزه دام و محصوالت دامی

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم  پایان کار 

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1116    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی 

منابع طبیعی و 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  تاییدیه مهندس 

ناظر فنی مبنی بر اتمام 

عملیات ساختمانی و نصب 

 تاسیسات و تجهیزات

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

امور  معاونت

 تولیدات دامی
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 فیش بانکی   بانک بهره برداری پرورش مرغ اجداد
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 هایاستعالم واریز فیش

 مربوطه

 مرغ اجدادبهره برداری پرورش 

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 گزارش کارشناسیاستعالم   
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم گزارش بازدید 

کارشناسی سازمان نظام 

 مهندسی کشاورزی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1117    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش مرغ اجداد

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

برداری صدور پروانه بهره 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 بهره برداری پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجوز بهداشتی 

 دامیحوزه دام و محصوالت 

 بهره برداری پرورش مرغ مادر

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم  پایان کار 

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش مرغ مادر

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  تاییدیه مهندس 

ناظر فنی مبنی بر اتمام 

عملیات ساختمانی و نصب 

 تاسیسات و تجهیزات

 بهره برداری پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 تاسیساستعالم مجوز 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1118    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری پرورش مرغ مادر

سازمان نظام 

مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 استعالم موافقت اصولی    
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 فیش بانکی   بانک بهره برداری پرورش مرغ مادر
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 هایاستعالم واریز فیش

 مربوطه

 بهره برداری پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری پرورش مرغ مادر

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و 

منابع طبیعی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم گزارش بازدید 

کارشناسی سازمان نظام 

 مهندسی کشاورزی

 بهره برداری پرورش مرغ مادر

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 فیش بانکی    بانک بهره برداری پرورش مرغ مادر
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 هایاستعالم واریز فیش

 مربوطه

 سایر پرندگان طیوربهره برداری 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1119    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 بهره برداری سایر پرندگان طیور
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 بهره برداری سایر پرندگان طیور

نظام  سازمان

مهندسی کشاورزی 

و منابع طبیعی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گزارش کارشناسی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  تاییدیه مهندس 

ناظر فنی مبنی بر اتمام 

عملیات ساختمانی و نصب 

 تاسیسات و تجهیزات

 بهره برداری سایر پرندگان طیور

سازمان 

و  هاشهرداری

 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم  پایان کار 

 ساختمان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 بهره برداری سایر پرندگان طیور
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی و 

پروانه تاسیس و فرم تقاضای 

صدور پروانه بهره برداری 

 تکمیل شده توسط متقاضی

 تاسیس پرورش دامپروری

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

گردشگری استان و 

 یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت نیرو تاسیس پرورش دامپروری
شرکت مدیریت 

 شبکه برق ایران
 استعالم تامین برق

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1142    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پرورش دامپروریتاسیس 

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 استعالم تامین آب امور آب منطقه ای
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

جهاد وزارت 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  نقشه موقعیت 

 زمینی و محل اجرای پروژه 

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی 

تاسیس صادره از سازمان 

 نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی  

 وارائه طرح توجیهی و فنی

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

تایید مدارک مربوط به 

 مالکیت زمین



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش دامپروری

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 دامپروریتاسیس پرورش 

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان 

 و یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجاز بودن فعالیت و 

 مشخصات زمین یا ملک

 وزارت نیرو تاسیس پرورش دامپروری
شرکت آب و 

 فاضالب

استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی
اداره کل منابع طبیعی 

 و آبخیزداری کشور

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور اراضی 

 کشور

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

، هاسازمان جنگل

آبخیزداری مراتع و 

 کشور

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

امور معاونت 

 تولیدات دامی

پروانه بهداشتی تاسیس 

صادره از سازمان نظام 

 دامپزشکی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

  
استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت نیرو تاسیس پرورش دامپروری
شرکت مدیریت 

 شبکه برق ایران
 استعالم تامین برق

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

امور  معاونت

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان
  

استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 تامین آباستعالم  امور آب منطقه ای
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

مدارک مربوط به مالکیت 

 زمین

 دامپروریتاسیس پرورش 
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

نقشه موقعیت زمینی و محل 

 اجرای پروژه

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
 جغرافیاییاطالعات  دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  نقشه موقعیت 

 زمینی و محل اجرای پروژه 



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1141    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش دامپروری

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 الکترونیکی استعالم تامین آب امور آب منطقه ای
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 دامی تولیدات
  

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

تایید مدارک مربوط به 

 مالکیت زمین

 تاسیس پرورش دامپروری

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 منطقه ایامور آب 
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب
 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

 ریر

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1144    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش دامپروری

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

گردشگری استان و 

 یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

 کشور

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 اصل موافقت اصولی

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

امور  معاونت

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت کشور تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 هویتیتایید اطالعات 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1145    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم نقشه محل مورد نظر 

ممهور به برای اجرای طرح 

 مهر منهدس ناظر

 تاسیس پرورش دامپروری

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم موافقت اصولی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی و 

موافقت اصولی صادره 

 سازمان نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان
 پروانه بهداشتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی 

تاسیس صادره از سازمان 

 نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش دامپروری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان
 استعالم موافقت اصولی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

بهداشتی و استعالم پروانه 

موافقت اصولی صادره 

 سازمان نظام دامپزشکی

 وزارت کشور تاسیس پرورش دامپروری
اداره کل ثبت احوال 

 استان
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

ادارات کل حفاظت محیط 

استان و یا شهرستان زیست 

استعالم مجاز بودن فعالیت  -

 و مشخصات زمین یا ملک



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1146    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش دامپروری

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش دامپروری

سازمان حفاظت 

زیست محیط 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

ادارات کل حفاظت محیط 

 زیست استان و یا شهرستان

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

استان و یا 

 شهرستان

 مجوز تغییراستعالم دریافت 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

پروانه بهداشتی استعالم 

تاسیس صادره از سازمان 

 نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم موافقت اصولی  

 وارائه طرح توجیهی و فنی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1147    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

گردشگری استان و 

 یا شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت نیرو تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
شرکت مدیریت 

 شبکه برق ایران
 استعالم تامین برق

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 استعالم تامین آب امور آب منطقه ای
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  نقشه موقعیت 

 زمینی و محل اجرای پروژه 

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

تایید مدارک مربوط به 

 مالکیت زمین

 پرندگان )طیور(تاسیس پرورش سایر 

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

استان و یا 

 شهرستان

 استعالم تامین برق
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1148    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 پرورش سایر پرندگان )طیور(تاسیس 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان امور اراضی 

 کشور
 استعالم مشخصات اراضی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم اراضی جهت صدور 

 مجوز ساخت و بهره برداری

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

امور اراضی سازمان 

 کشور

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

 کشور

مجاز بودن فعالیت استعالم 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 دامیتولیدات 

پروانه بهداشتی تاسیس 

صادره از سازمان نظام 

 دامپزشکی

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

میراث سازمان 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

  
استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت نیرو تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
شرکت مدیریت 

 شبکه برق ایران
 استعالم تامین برق

ریر 

 الکترونیکی

جهاد وزارت 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

مدارک مربوط به مالکیت 

 زمین



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1149    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 )طیور(تاسیس پرورش سایر پرندگان 
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

نقشه موقعیت زمینی و محل 

 اجرای پروژه

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

، هاسازمان جنگل

مراتع و آبخیزداری 

 کشور

بودن فعالیت استعالم مجاز 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 موافقت اصولیاصل 

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان
  

استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 استعالم تامین آب ایامور آب منطقه 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 اصل موافقت اصولی

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

مدارک مربوط به مالکیت 

 زمین



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1152    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

ثبت اداره کل 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت کشور تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم نقشه محل مورد نظر 

برای اجرای طرح ممهور به 

 مهر منهدس ناظر

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم موافقت اصولی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی و 

صادره موافقت اصولی 

 سازمان نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش سایر پرندگان )طیور(

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

ادارات کل حفاظت محیط 

زیست استان و یا شهرستان 

استعالم مجاز بودن فعالیت  -

 و مشخصات زمین یا ملک

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

 استان و یا

 شهرستان

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

استان و یا 

 شهرستان

مجاز بودن فعالیت استعالم 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی 

تاسیس صادره از سازمان 

 نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 واستعالم موافقت اصولی 

 ارائه طرح توجیهی و فنی

 تاسیس پرورش مرغ اجداد

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

گردشگری استان و یا 

 شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 وزارت نیرو مرغ اجدادتاسیس پرورش 
شرکت مدیریت 

 شبکه برق ایران
 استعالم تامین برق

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 استعالم تامین آب امور آب منطقه ای
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم  نقشه موقعیت 

 زمینی و محل اجرای پروژه 

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
اسناد سازمان ثبت 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

تایید مدارک مربوط به 

 مالکیت زمین

 تاسیس پرورش مرغ اجداد

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
سازمان ثبت اسناد 

 کشورو امالک 

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت کشور تاسیس پرورش مرغ اجداد
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1151    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 ثبتیتایید مدارک 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم نقشه محل مورد نظر 

برای اجرای طرح ممهور به 

 مهر منهدس ناظر

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم موافقت اصولی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی و 

موافقت اصولی صادره 

 سازمان نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش مرغ اجداد

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 وزارت کشور تاسیس پرورش مرغ اجداد
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 اطالعات هویتیتایید 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 برای اشخاص حقیقی

 تاسیس پرورش مرغ اجداد
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 برای اشخاص حقوقی

 تاسیس پرورش مرغ اجداد

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ اجداد

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

 ریر

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

ادارات کل حفاظت محیط 

زیست استان و یا شهرستان 

استعالم مجاز بودن فعالیت  -

 و مشخصات زمین یا ملک



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1154    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

 کشور

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 شخصات زمین یا ملکو م

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پروانه بهداشتی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی 

تاسیس صادره از سازمان 

 نظام دامپزشکی

 تاسیس پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم موافقت اصولی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

 استعالم موافقت اصولی  و

 ارائه طرح توجیهی و فنی

 تاسیس پرورش مرغ مادر
جهاد  وزارت

 کشاورزی

مدیریت امور اراضی 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم دریافت مجوز تغییر 

کاربری واستعالم اراضی 

جهت صدور مجوز ساخت و 

 بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت نیرو تاسیس پرورش مرغ مادر
شرکت مدیریت 

 شبکه برق ایران
 استعالم تامین برق

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 استعالم تامین آب امور آب منطقه ای
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 اطالعات جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1155    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش مرغ مادر

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

ادارات کل سازمان 

میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و 

گردشگری استان و 

 شهرستانیا 

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر

شرکت آب و 

فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم مجوز بهره برداری 

 آب

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

تایید مدارک مربوط به 

 مالکیت زمین

 تاسیس پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

منابع  اداره کل

طبیعی و آبخیزداری 

استان و یا 

 شهرستان

استعالم مجاز بودن فعالیت 

 و مشخصات زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 وزارت کشور تاسیس پرورش مرغ مادر
اداره کل ثبت احوال 

 استان
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم نقشه محل مورد نظر 

برای اجرای طرح ممهور به 

 مهر منهدس ناظر



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1156    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تاسیس پرورش مرغ مادر

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

نظام استعالم وضعیت 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم موافقت اصولی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی و 

موافقت اصولی صادره 

 سازمان نظام دامپزشکی

 وزارت کشور تاسیس پرورش مرغ مادر
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 اطالعات هویتیتایید 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

ستعالم اهراز هویت متقاضی 

 حقیقی یا حقوقی

 تاسیس پرورش مرغ مادر
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

ستعالم اهراز هویت متقاضی 

 حقیقی یا حقوقی

 تاسیس پرورش مرغ مادر

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 تاسیس پرورش مرغ مادر

سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

ادارات کل حفاظت محیط 

زیست استان و یا شهرستان 

استعالم مجاز بودن فعالیت  -

 و مشخصات زمین یا ملک



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1157    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 گوساله نر وشتر ،صادرات تلیسه
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

اعالم نام صادر کننده برای 

واردات و ارسال مجوز 

 صادرات

 گوساله نر وشتر ،صادرات تلیسه
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

اداره امور بازرگانی 

 استان
 بازرگانیکارت 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 گوساله نر وشتر ،صادرات تلیسه
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم درخواست متقاضی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم درخواست متقاضی 

 وزارت جهادکشاورزیاز 

 )مرکز اصالح نژاد دام(،

 صادرات گوشت مرغ

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم شماره ثبت و برند 

شرکت ثبتی منحصرا به 

 منظور صادرات گوشت مرغ

 صادرات گوشت مرغ
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم درخواست متقاضی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم در خواست متقاضی 

از طریق اتحادیه مرکزی 

مررداران گوشتی از معاونت 

 امور تولیدات دامی

 صادرات گوشت مرغ
ثبت اسناد سازمان 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت عالئم 

 تجاری
 تایید ثبت عالمت تجاری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم شماره ثبت و برند 

شرکت ثبتی منحصرا به 

 منظور صادرات گوشت مرغ

صادرات محصوالت دام و طیور ) تخم مرغ 

 خوراکی(

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 تایید صالحیت وارد کننده 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

صادرات محصوالت دام و طیور ) تخم مرغ 

 خوراکی(

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت عالئم 

 تجاری
 تایید ثبت عالمت تجاری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم برند ثبت شده برای 

 صادرات تخم مرغ

صادرات محصوالت دام و طیور ) تخم مرغ 

 خوراکی(
اتحادیه مرکزی مرغ 

 تخم گذار میهن
 استعالم تأیید اطالعات  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم تأیید فرم جهت 

 صدور  مجوزها



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1158    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

صادرات محصوالت دام و طیور ) تخم مرغ 

 خوراکی(
 پروفرما   بخش خصوصی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

صادرات محصوالت دام و طیور ) تخم مرغ 

 خوراکی(

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

دام و طیور ) تخم مرغ نطفه  هایصادرات نهاده

تخم مرغ نطفه دار مادر تخم  -دار مادر گوشتی 

تخم مرغ  -تخم مرغ نطفه دار گوشتی  -گذار 

جوجه یکروزه مادر  -نطفه دار تخم گذار 

 -جوجه یکروزه مادر تخم گذار  -ی گوشت

جوجه یکروزه تخم  -جوجه یکروزه گوشتی 

 گذار (

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

تاییدیه بهداشتی کشور 

 مبداء 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم تاییدیه بهداشتی 

نظر سازمان کشور مبداء از 

 دامپزشکی

دار مادر های دام و طیور )تخم مرغ نطفهصادرات نهاده

تخم مرغ  -گذار تخم مرغ نطفه دار مادر تخم -گوشتی

 -گذار تخم مرغ نطفه دار تخم -نطفه دار گوشتی

جوجه یکروزه مادر  -جوجه یکروزه مادر گوشتی

جوجه یکروزه  -جوجه یکروزه گوشتی -گذار تخم

 گذار(تخم

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم درخواست متقاضی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم درخواست متقاضی 

از معاونت امور تولیدات دامی 

جهت واردات گوشت مرغ 

 منجمد

دام و طیور ) تخم مرغ نطفه  هایصادرات نهاده

تخم مرغ نطفه دار مادر تخم  -دار مادر گوشتی 

تخم مرغ  -تخم مرغ نطفه دار گوشتی  -گذار 

جوجه یکروزه مادر  -نطفه دار تخم گذار 

 -جوجه یکروزه مادر تخم گذار  -گوشتی 

جوجه یکروزه تخم  -جوجه یکروزه گوشتی 

 گذار (

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

رک جمهوری گم

 اسالمی ایران

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

صدور نام وارد کننده برای 

ارسال -9اجازه صادرات 

 مجوز واردات



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1159    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 صدور شناسنامه بهره برداران زنبورداری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

 امالک
 تایید مدارک ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم نقشه محل مورد نظر 

برای اجرای طرح ممهور به 

 مهر منهدس ناظر

 وزارت کشور صدور شناسنامه بهره برداران زنبورداری
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

جهاد وزارت 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 صدور شناسنامه بهره برداران زنبورداری
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 زنبورداریصدور شناسنامه بهره برداران 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 صدور شناسنامه بهره برداران زنبورداری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 پروانه بهداشتی 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهداشتی 

تاسیس صادره از سازمان 

 نظام دامپزشکی

 صدور شناسنامه بهره برداران زنبورداری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم گزارش کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

سرویسهای دریافتی برای 

صدور مجوز استعالم ثبت نام 

در سامانه بهره برداران وزرات 

جهاد کشاورزی و تاییدیه  

راستی آزمایی توسط 

 کارشناسان

 صدور شناسنامه بهره برداران زنبورداری
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1162    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 صدور شناسنامه بهره برداران زنبورداری
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم موافقت اصولی  
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 دامیتولیدات 

استعالم پروانه بهداشتی و 

موافقت اصولی صادره 

 سازمان نظام دامپزشکی

 مجوز تغییر مجوز کاربری طرحهای دام و طیور
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم درخواست متقاضی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

متقاضی استعالم درخواست 

و اخذ استعالم از مراجع 

 ذیصالح

 مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم پروانه بهره برداری  

( مالکیت/مشارکت واحد 5

( مالکیت / 9مرغ مادر  

مشارکت واحد جوجه کشی   

( مالکیت/مشارکت کارخانه 9

( مالکیت /مشارکت 0خوراک 

 واحد پرورش مرغ گوشتی

 مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم مجوز تاسیس
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

پروانه تاسیس و بهره برداری 

 کشتارگاه صنعتی

 مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان
 استعالم مجوز تاسیس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

پروانه تاسیس و بهره برداری 

 کشتارگاه صنعتی

 مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
جهاد وزارت 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم پروانه بهره برداری 
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

پروانه تاسیس و بهره برداری 

 کشتارگاه صنعتی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 استان
 استعالم پروانه بهره برداری 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

پروانه تاسیس و بهره برداری 

 کشتارگاه صنعتی

 واردات اسپرم
وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران
 استعالم اسناد وارداتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 مجوز واردات

 واردات اسپرم
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 واردات اسپرم

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

 ایرانکشاورزی 
 کارت بازرگانی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم شماره ثبت 

 شرکت/بهره برداری،

 کد/شناسه ملی

 واردات اسپرم
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم دارا بودن ضوابط 

فنی مرکز اصالح نژاد دام 

 کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 واردات اسپرم

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
  

 واردات اسپرم

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 روزنامه رسمیآگهی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم شماره ثبت 

 شرکت/بهره برداری،

 کد/شناسه ملی



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 واردات اسپرم
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

اداره امور بازرگانی 

 استان
 استعالم پروانه بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

امور معاونت 

 تولیدات دامی

استعالم شماره ثبت 

 شرکت/بهره برداری،

 کد/شناسه ملی

واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه بوقلمون 

 گوشتی و شترمرغ

وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم مجوز بهداشتی 

 حوزه دام و محصوالت دامی

واردات جوجه یکروزه مادر گوشتی و 

جوجه یکروزه ،تخمگذار،جوجه یکروزه گوشتی

دار اجداد و مادرگوشتی تخم مرغ نطفه،تخمگذار

دار گوشتی و تخم گذار و تخم مرغ نطفهو 

 گذارتخم

وزارت بهداشت، 

آموزش درمان و 

 پزشکی

 سازمان رذا و دارو
مجوز بهداشتی و امنیت 

 رذایی کاال

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

این سرویس توسط اداره کل 

های نظارت و ارزیابی فرآورده

رذایی و آرایشی بهداشتی 

 شودسازمان رذا و دارو صادر می

و  واردات جوجه یکروزه مادر گوشتی

جوجه یکروزه ،تخمگذار،جوجه یکروزه گوشتی

تخم مرغ نطفه دار اجداد و ،تخمگذار

مادرگوشتی و تخم گذار و تخم مرغ نطفه دار 

 گوشتی و تخم گذار

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 ت دامیتولیدا

استعالم پروانه بهره برداری 

 معتبر در زمینه فوق الذکر

 گوساله نر و ،تلیسه -واردات دام زنده ) اسب 

 گوسفند برای اصالح نژاد(

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 استعالم پروانه بهره برداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 دامیتولیدات 

استعالم پروانه بهره برداری 

 معتبر در زمینه صنعت طیور



 (معاونت امور توليدات دامی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1161    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 واردات محصوالت دام و طیور )گوشت قرمز(
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم درخواست متقاضی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم درخواست متقاظی 

از سازمان دامپزشکی کشور و 

استعالم تاییدیه کشور مبدا 

واردات تعهد به توزیع بر 

اساس نظارت سازمان 

 دامپزشکی

 پروفرما  بخش خصوصی واردات محصوالت دام و طیور )گوشت قرمز(
ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی
 

 قرمز(واردات محصوالت دام و طیور )گوشت 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم تاییدیه کشور مبدا 

 واردات

ریر 

 الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت امور 

 تولیدات دامی

استعالم تاییدیه کشور مبدا 

واردات تعهد به توزیع بر 

اساس نظارت سازمان 

 دامپزشکی

 



 (معاونت یازرگانی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                     فصل سوم

 

 

    1164    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )معاونت بازرگانی(

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس سرویسعنوان 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 وزارت جهاد کشاورزی تلیسه نژاد هلشتالین
معاونت امور تولیدات 

 دامی

استعالم مجوز 

 تاسیس

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
   معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

 تلیسه نژاد هلشتالین
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

سازمان توسعه تجارت 

 ایران
 کارت بازرگانی

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
   معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت جهاد کشاورزی صادرات آالیش خوراکی مرغ
معاونت امور تولیدات 

 دامی

استعالم پروانه 

 بهره برداری 

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
   معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

واردات محصوالت ویژه در 

 بخش کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

سازمان توسعه تجارت 

 ایران
 کارت بازرگانی

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
   معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

محصوالت ویژه در واردات 

 بخش کشاورزی
 معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

استعالم پروانه 

 بهره برداری 

تلفیق الکترونیکی و ریر 

 الکترونیکی
   معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

 



 (معاونت یاغبانی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1165    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت جهاد کشاورزی )معاونت باغبانی(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

 واسط استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه تاسیس مرکز بهداشتی درمانی 

صنعتی، نیمه  هایدامپزشکی)ویژه دامداری

روستایی، عشایری،حیوانات  هایصنعتی، دام

 خانگی و باغ وحش(

بهداشت، درمان  وزارت

 و آموزش پزشکی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی

کپی اخرین مدرک تحصیلی 

 دامپزشکی

خانه و پرورش قارچ )مجتمع تاسیس گل

 ای(گلخانه
 معاونت باربانی وزارت جهاد کشاورزی

استعالم پروانه بهره 

 برداری
 ریر الکترونیکی

جهاد  وزارت

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی

اصل پروانه بهره برداری 

گلخانه ای و یا واحدهای 

پرورش قارچ خوراکی از 

 متقاضی

خانه و پرورش قارچ )مجتمع تاسیس گل

 ای(گلخانه
 ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس معاونت باربانی وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی

پروانه تاسیس گلخانه اصل 

ای و یا واحدهای پرورش 

 قارچ خوراکی

ش قارچ )مجتمع تاسیس گلخانه و پرور

 ای(گلخانه
   بانک

استعالم عدم بدهی به 

 هابانک
 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

خانه و پرورش قارچ )مجتمع تاسیس گل

 ای(گلخانه
 وزارت جهاد کشاورزی

 هایآزمایشگاه

 مربوطه
 ریر الکترونیکی استعالم آزمایش خاک

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
 نتیجه ی آزمون خاک

خانه و پرورش قارچ )مجتمع تاسیس گل

 ای(گلخانه

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 ریر الکترونیکی اطالعات جغرافیایی  
جهاد وزارت 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی

مدارک مربوط به شناسایی 

 محل

مجتمع تاسیس گلخانه و پرورش قارچ )

 ای(گلخانه
 وزارت جهاد کشاورزی

 هایآزمایشگاه

 مربوطه
 ریر الکترونیکی استعالم آزمایش آب

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
 نتیجه ی آزمون اب



 (معاونت یاغبانی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1166    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

 واسط استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

)مجتمع خانه و پرورش قارچ تاسیس گل

 ای(گلخانه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

خانه و پرورش قارچ )مجتمع تاسیس گل

 ای(گلخانه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اره کل ثبت اد

ها و مؤسسات شرکت

 تجاریریر

 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

خانه و پرورش قارچ )مجتمع تاسیس گل

 ای(گلخانه

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه  
 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

 های)ومجتمعتاسیس گلخانه وپرورش قارچ 

 گلخانه ای(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی
 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

 تولید بذر و نهال
معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

سازمان ملی 

 استاندارد ایران

استعالم تاییدیه 

 استاندارد
 ریر الکترونیکی

جهاد  وزارت

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی

 هایداشتن استاندارد

مناسب جهت تاسیسات و 

 تجهیزات

 صادرات آالیش خوراکی مرغ
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران
 کارت بازرگانی

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

 نهال و مواد رویشی استواردات بذر،قلمه، 
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و  هادانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

 وزارت کشور واردات بذر،قلمه، نهال و مواد رویشی است
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 الکترونیکیریر  تایید اطالعات هویتی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

 واردات بذر،قلمه، نهال و مواد رویشی است
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  



 (معاونت یاغبانی) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از         فصل سوم

 

 

    1167    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

 واسط استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 واردات بذر،قلمه، نهال و مواد رویشی است
بازرگانی، صنایع، اتاق 

 ریر الکترونیکی کارت بازرگانی   معادن و کشاورزی ایران
وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  

 معاونت باربانی وزارت جهاد کشاورزی واردات محصوالت ویژه در بخش کشاورزی
استعالم پروانه بهره 

 برداری

تلفیق 

الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

معاونت 

 باربانی
  



 (معاونت زراعت) وزارت جهاد کشاورزی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1168    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (زراعتوزارت جهاد کشاورزی )معاونت 

 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

بهره برداری صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی بخش کشاورزی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

بهره برداری صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی بخش کشاورزی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

بهره برداری صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی بخش کشاورزی
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

تاسیس گلخانه وپرورش قارچ 

 گلخانه ای( های)ومجتمع

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

واردات محصوالت ویژه در بخش 

 کشاورزی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

واردات محصوالت ویژه در بخش 

 کشاورزی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

واردات محصوالت ویژه در بخش 

 کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 استعالم اسناد وارداتی

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

واردات محصوالت ویژه در بخش 

 کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
 استعالم اسناد وارداتی

ریر 

 الکترونیکی
 معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

استعالم مجوز 

 واردات

واردات محصوالت ویژه در بخش 

 کشاورزی
 تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

واردات محصوالت ویژه در بخش 

 کشاورزی

اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی ایران
 کارت بازرگانی  

ریر 

 الکترونیکی
   معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی



 

 

 

 

 

های مورد نیاز صدور اطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت راه و شهرسازی

 



 راه و شهرسازیوزارت یافتی برای صدور مجوز توسط جدول اطالعات تجمیعی سرویس های در                          فصل سوم

 

 

    1172    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت راه و شهرسازی دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 عنوان سرویس دهندهدستگاه استعالم 

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دریافتی 

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 ادارات کل راه و شهرسازی

 5 5 اجاره نامهتایید  اتحادیه مشاورین امالک

96 

591 

 1 1 فیش بانکی بانک

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 1 اساسنامه شرکت

 5 تایید اجاره نامه 1

 5 تایید مدارک ثبتی

 9 9 تایید صالحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 5 5 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه
9 

 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 اطالعات جغرافیایی وزارت راه و شهرسازی

 0 0 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شهرسازی اداره کل راه و 

 استان تهران

 5 5 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

95 
 0 0 فیش بانکی بانک

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 5 اساسنامه شرکت
6 

 5 تایید اجاره نامه



 راه و شهرسازیوزارت جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط                           فصل سوم

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت راه و شهرسازی دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 عنوان سرویس دهندهدستگاه استعالم 

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دریافتی 

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 

 گيرنده

اداره کل راه و شهرسازی 

 استان تهران

 0 تایید مدارک ثبتی

95 

591 

 5 5 استعالم پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران

 0 استعالم وضعیت نظام وظیفه
6 

 9 گواهی عدم اعتیاد

 9 9 اطالعات جغرافیایی وزارت راه و شهرسازی

 0 0 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 6 هویتیتایید اطالعات  وزارت کشور

مهندسی  هایدفتر سازمان

 حرفه ای هایو تشکل
 5 5 5 فیش بانکی بانک

 سازمان بنادر و دریانوردی

 5 5 فیش بانکی بانک

99 

 51 51 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی

 ایران
 9 9 آگهی روزنامه رسمی

 9 9 اظهارنامه مالیاتی اقتصادی و داراییوزارت امور 

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 90 5 5 تاییدیه تضمین معتبر



 راه و شهرسازیوزارت جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط                           فصل سوم

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت راه و شهرسازی دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 عنوان سرویس دهندهدستگاه استعالم 

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دریافتی 

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای

 5 5 تایید اجاره نامه امالک اتحادیه مشاورین

90 591 

 بانک
 1 فیش بانکی

6 
 5 گواهی عدم بدهی مالی

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 9 اساسنامه شرکت

 5 تایید اجاره نامه 6

 9 تایید مدارک ثبتی

سازمان حفاظت محیط زیست 

 کشور

مجوزاستقرارصنایع و واحدهای 

 خدماتی
5 5 

 5 5 تأییدیه محل فعالیت هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 کشور
 5 5 عدم اعالم تخلف قاچاق

قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 ایران

 5 آگهی روزنامه رسمی
9 

 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 5 تأییدیه محل فعالیت 1

 9 گواهی عدم اعتیاد



 راه و شهرسازیوزارت جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط                           فصل سوم

 

 

    1171    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت راه و شهرسازی دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 عنوان سرویس دهندهدستگاه استعالم 

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دریافتی 

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای

 9 9 قطعی مالیاتیاستعالم عدم بدهی  وزارت امور اقتصادی و دارایی

90 

591 

وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

استعالم مفاصاحساب بیمه تامین 

 اجتماعی
5 5 

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

سازمان هواپیمایی 

 کشوری

 9 9 فیش بانکی بانک

6 

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 5 اساسنامه شرکت
9 

 5 تایید مدارک ثبتی

اسالمی قوه قضائیه جمهوری 

 ایران
 5 5 آگهی روزنامه رسمی

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

شرکت راه آهن جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 9 9 اساسنامه شرکت

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران 1

نیروی انتظامی جمهوری 

 ایران اسالمی

 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه
9 

 5 گواهی عدم اعتیاد



 راه و شهرسازیوزارت جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط                           فصل سوم

 

 

    1174    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت راه و شهرسازی دستگاه اصلی استعالم گیرنده :

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 عنوان سرویس دهندهدستگاه استعالم 

تعداد 

 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دریافتی 

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده

مجموع 

 هایسرویس

دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 

 گيرنده

مرکز تحقیقات راه، مسکن 

 و شهرسازی

سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور
 5 5 اساسنامه شرکت

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 591 9

 5 5 فیش بانکی بانک

 

 



 (و شهرسازی راه کل )ادارات شهرسازی وزارت راه و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    1175    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 راه و شهرسازی ( کل وزارت راه وشهرسازی )ادارات

 نیازمند به این سرویسعنوان مجوز 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

ماده  0پروانه اشتغال به کار حقوقی ) تبصره 

55) 

سازمان ثبت اسناد 

 امالک کشورو 
 و هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

ماده  0پروانه اشتغال به کار حقوقی ) تبصره 

55) 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 تایید صالحیت  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی

گواهی تأیید صالحیت در 

مورد  هایرشته/ رشته

 درخواست

ماده  0تبصره پروانه اشتغال به کار حقوقی )

55) 
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و 

 نظارت(

اسناد  سازمان ثبت

 و امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و 

 نظارت(

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و 

 نظارت(

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و پروانه 

 نظارت(

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و 

 نظارت(

اتحادیه مشاورین 

 امالک
 تایید اجاره نامه  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و 

 نظارت(
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

)طراحی و پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی 

 نظارت(

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 تایید صالحیت  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
 گواهی تأیید صالحیت



 (و شهرسازی راه کل )ادارات وزارت راه وشهرسازی سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول                                   فصل سوم

 

 

    1176    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 نیازمند به این سرویسعنوان مجوز 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و 

 نظارت(

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
  

تایید مدارک 

 ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی )طراحی و 

 نظارت(
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 پروانه اشتغال به کار کاردانی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 وزارت کشور پروانه اشتغال به کار کاردانی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 کاردانی پروانه اشتغال به کار
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 فیش بانکی   بانک پروانه اشتغال به کار کاردانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 پروانه اشتغال به کار کاردانی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

گواهی عدم 

 اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 پروانه اشتغال به کار کاردانی )شخص حقیقی(
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 وزارت کشور پروانه اشتغال به کار کاردانی )شخص حقیقی(
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 فیش بانکی   بانک پروانه اشتغال به کار کاردانی )شخص حقیقی(
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

 پروانه اشتغال به کار معمار تجربی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

 اهاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  



 (و شهرسازی راه کل )ادارات وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                  فصل سوم

 

 

    1177    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 نیازمند به این سرویسعنوان مجوز 

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 فیش بانکی   بانک پروانه اشتغال به کار معمار تجربی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی 

 طراح و ناظر

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی 

 طراح و ناظر
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
  

پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی 

 طراح و ناظر

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور
 تایید صالحیت  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی

گواهی تأیید صالحیت در 

مورد  هایرشته/ رشته

 درخواست

شهرکهای  -حفاری -ساخت و ساز شخصی

ایجاد پایگاههای امداد جاده ای و  - صنعتی

 امداد خودرو در حریم راهها

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 

 شهرستان

اطالعات 

 جغرافیایی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

ادارات کل راه و 

 شهرسازی
 کروکی

 



 (و شهرسازی استان تهران راه کل )ادارات وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                          فصل سوم

 

 

    1178    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ( استان تهران راه و شهرسازی کل وزارت راه وشهرسازی )ادارات

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
 اصلیعنوان دستگاه 

 استعالم دهنده
عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

 وزارت راه و شهرسازی استعالم مالکیتی و حقوقی حاشیه راهها
ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 
 شهرستان

اطالعات 
 جغرافیایی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
 ملک gpgنقشه 

 وزارت راه و شهرسازی استعالم مالکیتی و حقوقی حاشیه راهها
ادارات کل راه و 

شهرسازی استان و یا 
 شهرستان

اطالعات 
 جغرافیایی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
 کروکی

 پروانه اشتغال به کار
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم 
وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه اشتغال به کار
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 پروانه اشتغال به کار
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

کل راه و اداره 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 فیش بانکی   بانک پروانه اشتغال به کار
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 پروانه اشتغال به کار انبوه سازان مسکن و ساختمان
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
مدارک  تایید

 تحصیلی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و 
 ساختمان ) پایه ارشد(

سازمان ثبت اسناد و 
   امالک کشور

تایید مدارک 
 ثبتی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی )پیمان مدیریت(
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم 
وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 حقوقی )پیمان مدیریت(پروانه اشتغال به کار سازنده 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید اجاره 
 نامه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
   شهرسازی استان تهران



 (و شهرسازی استان تهران راه کل )ادارات وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                          فصل سوم

 

 

    1179    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
 اصلیعنوان دستگاه 

 استعالم دهنده
عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

 پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی )پیمان مدیریت(
اتحادیه مشاورین 

   امالک
تایید اجاره 

 نامه
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی )پیمان مدیریت(
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 اشتغال به کار سازنده حقوقی )پیمان مدیریت(پروانه 
سازمان ثبت اسناد و 

   امالک کشور
تایید مدارک 

 ثبتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 فیش بانکی   بانک پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی )پیمان مدیریت(
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت راه و
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی و یا اشخاص 
حقوقی دارای گواهینامه صالحیت  پیمانکاری از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

 جمهوری

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 و هااداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 
 شرکت

ریر  
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

پروانه اشتغال به کار کنترل و بازرسی ) شخص 
 حقوقی(

سازمان ثبت اسناد و 
   امالک کشور

تایید مدارک 
 ثبتی

 ریر الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی 
   استان تهران

 پروانه اشتغال به کار معمار تجربی
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم 
وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 کشورسازمان ثبت احوال  وزارت کشور پروانه اشتغال به کار معمار تجربی
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 پروانه اشتغال به کار معمار تجربی
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

راه و اداره کل 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 پروانه اشتغال به کار معمار تجربی
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

 مراکز بهداشتی و درمانی
گواهی عدم 

 اعتیاد
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  



 (و شهرسازی استان تهران راه کل )ادارات وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                          فصل سوم

 

 

    1182    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
 اصلیعنوان دستگاه 

 استعالم دهنده
عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور کشوروزارت  پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 دریافت مجوز سازنده حقیقی )پیمان مدیریت(
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم 
وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور دریافت مجوز سازنده حقیقی )پیمان مدیریت(
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 حقیقی )پیمان مدیریت(دریافت مجوز سازنده 
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
تایید مدارک 

 تحصیلی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 فیش بانکی   بانک دریافت مجوز سازنده حقیقی )پیمان مدیریت(
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت راه و
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 دریافت مجوز سازنده حقیقی )پیمان مدیریت(
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

 مراکز بهداشتی و درمانی
گواهی عدم 

 اعتیاد
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

 -شهرکهای صنعتی  -حفاری -ساخت و ساز شخصی
ایجاد پایگاههای امداد جاده ای و امداد خودرو در 

 حریم راهها
 وزارت راه و شهرسازی

اداره راه منطقه ساخت و 
 ساز شخصی

اطالعات 
 جغرافیایی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
 کروکی

 -شهرکهای صنعتی  -حفاری -ساخت و ساز شخصی
ایجاد پایگاههای امداد جاده ای و امداد خودرو در 

 حریم راهها
 فیش بانکی   بانک

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران
  

   سازمان نظام مهندسی مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی
استعالم پروانه 
 اشتغال به کار

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران

پروانه اشتغال به 
کار مهندسی 

 معتبر همه شرکاء



 (و شهرسازی استان تهران راه کل )ادارات وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                          فصل سوم

 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
 اصلیعنوان دستگاه 

 استعالم دهنده
عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
استان شهرسازی 
 تهران

  

 مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 دفاتر اسناد رسمی

تایید مدارک 
 ثبتی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت راه و 
 شهرسازی

اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

 تهران

مشارکت نامه 
 رسمی ثبت شده



 (های حرفه ای)دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                             فصل سوم

 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (های حرفه ایهای مهندسی و تشکلدفتر سازمانوزارت راه وشهرسازی )

مجوز نیازمند به این عنوان 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

پروانه اشتغال سازندگان 

 مسکن و ساختمان
 وزارت راه و شهرسازی الکترونیکیریر  فیش بانکی   بانک

مهندسی و  هایدفتر سازمان

 حرفه ای هایتشکل
  



 ()سازمان ینادر و دریانوردی وزارت راه وشهرسازی توس های مورد نياز یرای صدور مجوز جدول سرویس                     فصل سوم
 

 

    1181    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان بنادر و دریانوردی) شهرسازی وزارت راه و

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

پروانه فعالیت شرکتهای حمل صدور 

 ونقل بین المللی کاال
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز آب رسانی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 شهرسازیوزارت راه و  ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز بارشماری در بنادر کشور
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز بارشماری در بنادر کشور
تحقیقات وزارت علوم، 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز تخلیه و بارگیری
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 راه و شهرسازیوزارت  ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز خدمات پشتیبانی کانتینر
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز خدمات راهنمایی کشتیها
اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز خدمات راهنمایی کشتیها
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 بندری کاال هایمجوز راهبری پایانه
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 بندری کاال هایمجوز راهبری پایانه
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امور مالیاتی کشور

اظهارنامه 

 مالیاتی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 بندری کاال هایمجوز راهبری پایانه
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 وزارت راه و شهرسازی الکترونیکیریر 

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 بندری کاال هایمجوز راهبری پایانه
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  



 ()سازمان ینادر و دریانوردی های مورد نياز یرای صدور مجوزهای صادره از وزارت راه وشهرسازیجدول سرویس          فصل سوم
 

 

    1184    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

برداری جهت مجوز ساخت و بهره 

 و تاسیسات دریایی هاسازه

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز سوخت رسانی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز سوخت رسانی
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

 مجوز شرکتهای رواصی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

خدمات انتقال  هایمجوز فعالیت شرکت

 مواد نفتی ازکشتی به کشتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

خدمات انتقال  هایمجوز فعالیت شرکت

 مواد نفتی ازکشتی به کشتی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امور مالیاتی کشور

اظهارنامه 

 مالیاتی
 وزارت راه و شهرسازی الکترونیکیریر 

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

خدمات انتقال  هایمجوز فعالیت شرکت

 مواد نفتی ازکشتی به کشتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

خدمات انتقال  هایفعالیت شرکتمجوز 

 مواد نفتی ازکشتی به کشتی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

نمایندگی  هایمجوز فعالیت شرکت

 کشتیرانی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  

نمایندگی  هایمجوز فعالیت شرکت

 کشتیرانی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت راه و شهرسازی الکترونیکیریر 

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
  



 ()سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1185    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (جاده ایسازمان راهداری و حمل و نقل ) وزارت راه وشهرسازی

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

حمل و نقل داخلی  هایپروانه فعالیت شرکت

 کاال

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

انه فعالیت شرکتهای حمل ونقل تعویض پرو

 المللی کاالبین
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایجادهحمل و نقل 
  

انه فعالیت شرکتهای حمل ونقل تمدید پرو

 المللی کاالبین

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
ا هاداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر  

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

ونقل انه فعالیت شرکتهای حمل تمدید پرو

 المللی کاالبین

ستاد مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز کشور
 عدم اعالم تخلف قاچاق  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

انه فعالیت شرکتهای حمل ونقل تمدید پرو

 المللی کاالبین
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

انه فعالیت شرکتهای حمل ونقل تمدید پرو

 المللی کاالبین

وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

تعویض برگ لغو ،دستور العمل صدور و تمدید

فعالیت )کارت هوشمند(رانندگان حمل ونقل بار 

 مسافر برون شهری وروستایی و

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایجادهحمل و نقل 
  

تعویض برگ لغو ،دستور العمل صدور و تمدید

فعالیت )کارت هوشمند(رانندگان حمل ونقل بار 

 مسافر برون شهری وروستایی و

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

تعویض برگ لغو ،العمل صدور و تمدیددستور 

فعالیت )کارت هوشمند(رانندگان حمل ونقل بار 

 ومسافر برون شهری وروستایی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و  هادانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

 تایید مدارک تحصیلی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  



 ()سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1186    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تعویض برگ لغو ،دستور العمل صدور و تمدید

فعالیت )کارت هوشمند(رانندگان حمل ونقل بار 

 مسافر برون شهری وروستایی و

 فیش بانکی   بانک
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

تعویض برگ لغو ،دستور العمل صدور و تمدید

هوشمند(رانندگان حمل ونقل بار فعالیت )کارت 

 مسافر برون شهری وروستایی و

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

صدور پروانه عبور و اجازه نامه حمل محصوالت 

 ترافیکی
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

انه فعالیت شرکتهای حمل ونقل صدور پرو

 المللی کاالبین

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایجادهحمل و نقل 
  

انه فعالیت شرکتهای حمل ونقل صدور پرو

 المللی کاالبین

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 تاییدیه تضمین معتبر  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده

تأییدیه مبنی بر 

سپردن تضمیمات 

الزم به اتاق 

 بازرگانی

ور مجوز تأسیس شرکت حمل ونقل صد

 المللی کاالبین

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

روزنامه رسمی 

 کشور
 آگهی روزنامه رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

 صدور مجوز فعالیت امداد خودرو
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 اداره کل ثبت
و  هاشرکت

مؤسسات ریر 
 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایهحمل و نقل جاد
  



 ()سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه وشهرسازی های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس               فصل سوم

 

 

    1187    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل مسافربری 

 داخلی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و  هاشرکت

مؤسسات ریر 

 تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل مسافربری 

 داخلی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

و نقل مسافربری مجوز تاسیس شرکت حمل 

 داخلی

اتحادیه مشاورین 

 امالک
 تایید اجاره نامه  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایدهحمل و نقل جا
  

مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل مسافربری 

 داخلی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره راهنمایی و 

 رانندگی
 تأییدیه محل فعالیت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل مسافربری 

 داخلی

 هاسازمان شهرداری

 هاو دهیاری
 تأییدیه محل فعالیت  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

حمل و نقل مسافربری مجوز تاسیس شرکت 

 داخلی

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی

استعالم مفاصاحساب 

 بیمه تامین اجتماعی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده

گواهی عدم بدهی 

 بیمه

مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل مسافربری 

 داخلی
 گواهی عدم بدهی مالی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل مسافربری 

 داخلی

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 اینقل جادهحمل و 
  

مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل مسافربری 

 داخلی

وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم بدهی  

 قطعی  مالیاتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  



 ()سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1188    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز فعالیت ) کارت هوشمند ( رانندگان بین 

 شهری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

مجوز فعالیت ) کارت هوشمند ( رانندگان بین 

 شهری
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 هویتیتایید اطالعات 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

مجوز فعالیت ) کارت هوشمند ( رانندگان بین 

 شهری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 اینقل جاده حمل و
  

مجوز فعالیت ) کارت هوشمند ( رانندگان بین 

 شهری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

رانندگی بین مجوز فعالیت)کارت هوشمند( 

 شهری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

مجوز فعالیت)کارت هوشمند( رانندگی بین 

 شهری
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 اطالعات هویتیتایید 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  

)کارت هوشمند( رانندگی بین  مجوز فعالیت

 شهری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و  هادانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

 تایید مدارک تحصیلی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

راهداری و سازمان 

 ایحمل و نقل جاده
  

)کارت هوشمند( رانندگی بین  مجوز فعالیت

 شهری
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

زمان راهداری و سا

 ایحمل و نقل جاده
  

)کارت هوشمند( رانندگی بین  مجوز فعالیت

 شهری

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 مراکز بهداشتی و

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده
  



 ()سازمان هواپيمایی کشوری شهرسازی وزارت راه و جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    1189    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (سازمان هواپیمایی کشوری) راه وشهرسازیوزارت 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی

عنوان 

 سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تائید و اعمال اصالحات در برنامه زمانبندی  ،بررسی

( وسایل پرنده و مهرنمودن  M.Sتعمیرات دوره ای )

 مدارک و کتب مربوط

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 روزنامه رسمی کشور

آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان هواپیمایی 

 کشوری
  

تائید و اعمال اصالحات در برنامه زمانبندی  ،بررسی

( وسایل پرنده و مهرنمودن  M.Sتعمیرات دوره ای )

 مدارک و کتب مربوط

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری

تایید مدارک 

 ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان هواپیمایی 

 کشوری
  

تجدید نظر و اعمال اصالحات در نمودار  ،بررسی

 تشکیالتی هر یک از بهره برداران هوایی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان هواپیمایی 

 کشوری
  

تجدید نظر و اعمال اصالحات در نمودار  ،بررسی

 تشکیالتی هر یک از بهره برداران هوایی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان هواپیمایی 

 کشوری
  

تجدید نظر و اعمال اصالحات در نمودار  ،بررسی

 تشکیالتی هر یک از بهره برداران هوایی
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان هواپیمایی 

 کشوری
  

 فیش بانکی   بانک مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری
ریر 

 الکترونیکی

وزارت راه و 

 شهرسازی

هواپیمایی سازمان 

 کشوری
  



 ()شرکت راه آه  جمهوری اسالمی ایران وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    1192    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران) وزارت راه وشهرسازی

به این عنوان مجوز نیازمند 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای 

 حمل و نقل ریلی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هاداره کل ثبت شرکتا

 مؤسسات ریر تجاری
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

شرکت راه آهن 

 جمهوری اسالمی ایران
  

مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای 

 حمل و نقل ریلی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 وزارت راه و شهرسازی الکترونیکیریر 

شرکت راه آهن 

 جمهوری اسالمی ایران
  

مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای 

 حمل و نقل ریلی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

شرکت راه آهن 

 جمهوری اسالمی ایران
  

مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای 

 حمل و نقل ریلی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

شرکت راه آهن 

 جمهوری اسالمی ایران
  

مجوز ثبت عنوان حمل و نقل ریلی 

 بار در اساسنامه شرکت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

شرکت راه آهن 

 جمهوری اسالمی ایران
  



 ()مرکز تحقيقات راه، مسک  و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 قیقات راه، مسکن و شهرسازی(حوزارت راه وشهرسازی )مرکز ت

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

اصلی  عنوان دستگاه

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

فنی  هایصدور گواهینامه

 مصالح ساختمانی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری

اساسنامه 

 شرکت
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

مرکز تحقیقات راه، مسکن 

 و شهرسازی
  

فنی  هایصدور گواهینامه

 مصالح ساختمانی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی

مرکز تحقیقات راه، مسکن 

 و شهرسازی
  

فنی  هایصدور گواهینامه

 مصالح ساختمانی
 وزارت راه و شهرسازی ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک

مرکز تحقیقات راه، مسکن 

 و شهرسازی
  



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 معدن و تجارتمجوزهای وزارت صنعت، 

 



 جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت              فصل سوم

 

 

    1191    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

 سازمان توسعه تجارت ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 9 9 کارت بازرگانی

53 

995 

 5 5 فیش بانکی بانک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 5 اساسنامه شرکت 

9 
 5 تایید مدارک ثبتی

 5 5 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 5 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
 5 5 مجوز صادرات

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 ورود کاالاستعالم ثبت سفارش 

51 

 9 استعالم گزارش کارشناسی

استعالم مصوبه کارگروه توسعه صادرات 

 استان
5 

 9 تاییدیه کارگروه توسعه صادرات استان

 9 استانی هایمعرفی نامه واحد

 5 5 تایید اطالعات هویتی   وزارت کشور

سازمان صنایع کوچک و 

 شهرکهای صنعتی ایران
 90 1 9 اساسنامه شرکت  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



 جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت              فصل سوم

 

 

    1194    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

سازمان صنایع کوچک و 

 شهرکهای صنعتی ایران

 9 تایید مدارک ثبتی

90 995 

 9 9 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

 5 استعالم اعتبار قراداد 

0 
 5 استعالم رعایت حرائم

 5 استعالم عدم تخلف ساختمانی

 5 استعالم مجوز تاسیس

 5 5 تاییدیه نقشه محل  ساخت سازمان نظام مهندسی ساختمان

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 جلسه نقل و انتقالاستعالم صورت  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
استعالم مفاصاحساب بیمه تامین 

 اجتماعی
5 5 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

استعالم  پایان کار ساختمان ویژه 

 شهرکهای صنعتی
9 

51 

 9 استعالم اصالح جواز تاسیس

 9 استعالم پروانه بهره برداری 

 5 استعالم رعایت حرائم

 9 استعالم گزارش کارشناسی

 9 نپیشی هایاستعالم گواهی تسویه بدهی



 مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارتجدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور               فصل سوم

 

 

    1195    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

سازمان صنایع کوچک و 

 شهرکهای صنعتی ایران
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 استعالم مجوز تاسیس

51 90 

995 

 5 اطالعات جغرافیایی

 5 تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان

تائیدیه معاونت عمران و محیط زیست 

 صنعت معدن تجارت
5 

تائیدیه واحد فنی و حقوقی و اخذ مجوز 

 سازمان در موارد خاص
9 

 شرکت بازرگانی دولتی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 5 5 کارت بازرگانی

55 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 اساسنامه شرکت 

 5 تایید اجاره نامه 0

 9 تایید مدارک ثبتی

 5 5 آگهی روزنامه رسمی  قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 مالیاتیاستعالم عدم بدهی  قطعی   وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 

 دخانیات کشور
 90 5 5 استعالم  جواز کسب اتاق اصناف ایران



 جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت              فصل سوم

 

 

    1196    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 

 دخانیات کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 9 9 کارت بازرگانی

90 

995 

 5 5 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

 5 5 تاییدیه تضمین معتبر بانک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 اساسنامه شرکت 

1 
 9 تایید اجاره نامه

 5 تایید ثبت عالمت تجاری

 9 تایید مدارک ثبتی

 9 9 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 0 آگهی روزنامه رسمی 

1 
 0 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 5 5 استعالم تاییدیه استاندارد معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 9 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه   نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 استعالم عدم بدهی  قطعی  مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 استعالم تعزیراتی و گزارش محلی وزارت دادگستری

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مرکز ملی فرش ایران
 9 اساسنامه شرکت 

9 95 
 5 ثبتیتایید مدارک 



 مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارتجدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور               فصل سوم

 

 

    1197    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

 مرکز ملی فرش ایران

 5 5 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

95 

995 

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 0 0 استعالم وضعیت نظام وظیفه   نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 تایید مدارک تحصیلی پرورشوزارت آموزش و 

 5 5 گواهی آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 استعالم اشتغال

9 
 9 گواهی آموزشی

 5 5 تایید مدارک تحصیلی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 0 0 تایید اطالعات هویتی  وزارت کشور

معاونت امور اقتصادی و 

 بازرگانی
 5 5 5 گواهی عدم ساخت داخل  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 معاونت امور صنایع

 6 6 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

51 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 پروفرما 

0 

 5 استعالم بررسی تولید داخلی 

 5 فنیاطالعات 

اعالم نیاز واحد به بکارگیری ماشین آالت 

 مستعمل
5 



 جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت              فصل سوم

 

 

    1198    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

معاونت امور معادن و صنایع 

 معدنی

 1 1 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

51 

995 

 5 5 استعالم پیوست مجوز حمل  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 3 3 هویتیتایید اطالعات  وزارت کشور

معاونت آموزش، پژوهش و 

 فناوری

 5 5 فیش بانکی بانک

51 

 5 5 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 9 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 9 9 آگهی روزنامه رسمی  قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 اظهارنامه مالیاتی  امور اقتصادی و داراییوزارت 

 5 5 استعالم لیست حقوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

مستندات الزم جهت جواز استعالم 

 تاسیس مرکز پژوهشی 
5 

6 

 9 استعالم پروانه بهره برداری



 مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارتجدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور               فصل سوم

 

 

    1199    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

معاونت آموزش، پژوهش و 

 فناوری
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

استعالم مدارک ارائه شده به مرکز توسعه 

فناوری و صنایع پیشرفته و ارزیابی بعمل 

آمده از ماهیت تکنولوژیکی درخواست طرح 

تولیدی صنعتی و معدنی توسط مرکز توسعه 

فناوری و صنایع پیشرفته و ابالغ و ارسال 

 تاییدیه به سازمانهای مربوط

5 6 

51 

995 

  5 گواهی آموزشی

  5 گواهی تحقیق و توسعه 

 معاونت طرح و برنامه

 5 5 تایید مدارک تحصیلی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

65 

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 1 صنایع و واحدهای خدماتی مجوزاستقرار

59 
 1 محل استقرار طرحموافقت اولیه 

 اسالمی ایرانقوه قضائیه جمهوری 
 1 آگهی روزنامه رسمی

6 
 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 3 3 استعالم تاییدیه استاندارد معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 وزارت راه و شهرسازی

 5 استعالم تاییدیه استاندارد

 5 استعالم گزارش کارشناسی 9

 5 تاییدیه محل استقرار



 جدول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت              فصل سوم

 

 

    1422    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه تایعه استعالم 
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده گيرنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

 معاونت طرح و برنامه

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 داد راستعالم اعتبار قرا

3 

65 995 

 9 استعالم پروانه بهره برداری

 9 استعالم گزارش کارشناسی

 5 استعالم موافقت اصولی

 5 / متقاضیانتایید صالحیت متقاضی 

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 وزارت نفت

های نفتی و استعالم قرارداد فروش فرآورده

 5 پاالیشگاهی 

استعالم مدارک و مستندات تامین  3

 خوراک و سوخت
9 

 1 موافقت اولیه تامین گاز 

 وزارت نیرو

 1 موافقت اولیه تامین آب 

51 
 0 موافقت اولیه تامین برق 

استعالم موافقت اولیه تامین زیرساختهای 

 الزم 
5 



 (های صنعتی ایرانصنایع کوچک و شهرک )سازمان معدن وتجارت، وزارت صنعت های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس                               فصل سوم

 

 

    1421    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های صنعتی ایران(تجارت )سازمان صنایع کوچک و شهرک معدن و ،وزارت صنعت

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه عنوان 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 هااجازه تجمیع قرارداد
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 

پایان کار استعالم 
ساختمان ویژه 

 شهرکهای صنعتی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

سازمان صنایع کوچک و  استعالم از
 شهرکهای صنعتی ایران

 هااجازه تجمیع قرارداد
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 

استعالم اصالح 
 جواز تاسیس

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی ایران

 هاتجمیع قرارداداجازه 
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 واحد فنی و حقوقی

تائیدیه واحد فنی 
و حقوقی و اخذ 
مجوز سازمان در 

 موارد خاص

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی ایران

 هاتفکیک قرارداداجازه 
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 

پایان کار استعالم 
ساختمان ویژه 

 شهرکهای صنعتی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی ایران

 هااجازه تفکیک قرارداد
معدن وزارت صنعت، 
 و تجارت

 
استعالم اصالح 

 جواز تاسیس
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی ایران

 هااجازه تفکیک قرارداد
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای 

 ایرانصنعتی 

استعالم رعایت 
 حرائم

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم رعایت حرایم برای قراردادهای 
 تفکیکی

 هااجازه تفکیک قرارداد
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 واحد فنی و حقوقی

تائیدیه واحد فنی 
و حقوقی و اخذ 

سازمان در مجوز 
 موارد خاص

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی ایران



 (های صنعتی ایرانصنایع کوچک و شهرک )سازمان معدن وتجارت، وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1421    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه عنوان 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

اجازه نقل و انتقال موضوع 
 قرارداد

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم صورت 
نقل و جلسه 

 انتقال
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

اجازه نقل و انتقال موضوع 
 قرارداد

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 واحد فنی و حقوقی
استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
شهرکهای صنعتی و 

 ایران

تاییدیه واحد فنی و حقوقی اعتبار داشتن 
استعالم سازمان صنایع کوچک و  -قرارداد 

 شهرکهای صنعتی استان

اجازه نقل و انتقال موضوع 
 قرارداد

وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 
 اجتماعی

استعالم 
مفاصاحساب بیمه 

 تامین اجتماعی
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

اجازه نقل و انتقال موضوع 
 قرارداد

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 تنظیم صورت جلسه نقل و انتقالاستعالم 

پروانه بهره برداری شهرک 
یا ناحیه صنعتی /توسعه 
 شهرک یا ناحیه صنعتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 
استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

اصالحی  CPMتائیدیه برنامه عملیاتی و 
تائیدیه  )یا اصالحیه آن در صورت نیاز(،

عمرانی تا حد واگذاری،  هایانجام پروژه
وسط شرکت 99گذاری تقیمت تائیدیه
پیش نویس پروانه بهره برداری و  استانی،

مصوبه هیات مدیره شرکت استانی، اخذ 
استعالم از  -تائیدیه معاونت عمران 

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
 ستانا

پروانه بهره برداری شهرک 
یا ناحیه صنعتی /توسعه 
 شهرک یا ناحیه صنعتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 
استعالم گزارش 

 کارشناسی
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

فاز یک طراحی از ستاد و فاز دو تائیدیه 
استعالم از -استانیطراحی از شرکت 

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
 استان



 (های صنعتی ایرانصنایع کوچک و شهرک )سازمان معدن وتجارت، وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    1421    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه عنوان 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری شهرک 
یا ناحیه صنعتی /توسعه 
 شهرک یا ناحیه صنعتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 
استعالم مجوز 

 تاسیس
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی استان

پروانه بهره برداری شهرک 
یا ناحیه صنعتی /توسعه 
 شهرک یا ناحیه صنعتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 
اطالعات 
 جغرافیایی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

کسر کلیه  و UTMنقشه با مختصات 
 حرایم قانونی

پروانه بهره برداری شهرک 
یا ناحیه صنعتی /توسعه 
 شهرک یا ناحیه صنعتی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست کشور

 
مجوزاستقرارصنایع 

و واحدهای 
 خدماتی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

پروانه تاسیس شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت 
ها و شرکت

مؤسسات ریر 
 تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

 

پروانه تاسیس شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

صنعت، معدن وزارت 
 و تجارت

 
استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

اسعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی استان

پروانه تاسیس شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 
صالحیت تایید 

متقاضی / 
 متقاضیان

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

اسعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی استان

پروانه تاسیس شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 ریر الکترونیکی یثبت تایید مدارک دفاتر اسناد رسمی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 استعالم  صورت وضعیت واگذاری اراضی

پروانه تاسیس شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 

تائیدیه معاونت 
عمران و محیط 
زیست صنعت 
 معدن تجارت

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

اسعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی استان



 (های صنعتی ایرانصنایع کوچک و شهرک )سازمان معدن وتجارت، وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                              فصل سوم

 

 

    1424    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه عنوان 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه تاسیس شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 کترونیکیریر ال
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

پروانه تاسیس شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

سازمان حفاظت 
 محیط زیست کشور

 
مجوزاستقرارصنایع 

و واحدهای 
 خدماتی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

گواهی پایان کار ساختمان 
 واحد صنعتی

و  هاسازمان شهرداری
 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم اعتبار 

 قراداد
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

گواهی پایان کار ساختمان 
 واحد صنعتی

و  هاسازمان شهرداری
 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم رعایت 

 حرائم
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

گواهی پایان کار ساختمان 
 واحد صنعتی

و  هاسازمان شهرداری
 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم عدم 

 تخلف ساختمانی
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

گواهی پایان کار ساختمان 
 واحد صنعتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 
استعالم گواهی 

 هایتسویه بدهی
 پیشین

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

استعالم از شرکت شهرکهای صنعتی 
 استانها

گواهی پایان کار ساختمان 
 واحد صنعتی

و  هاسازمان شهرداری
 هادهیاری

 هاشهرداری
استعالم مجوز 

 تاسیس
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 تصویر مجوز احداث

مجوز / تمدید مجوز ساخت 
 و ساز واحد صنعتی

وزارت صنعت، معدن 
 تجارتو 

 
استعالم گواهی 

 هایتسویه بدهی
 پیشین

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 

مجوز / تمدید مجوز ساخت 
 و ساز واحد صنعتی

سازمان نظام مهندسی 
 ساختمان

 
تاییدیه نقشه محل  

 ساخت
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 استعالم از سازمان نظام مهندسی



 (های صنعتی ایرانصنایع کوچک و شهرک )سازمان معدن وتجارت، وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از               فصل سوم

 

 

    1425    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه عنوان 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز توسعه شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت 
ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
شهرکهای صنعتی و 

 ایران
 

مجوز توسعه شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 
استعالم پروانه 

 بهره برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران

اسعالم از سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی استان

شهرک یا  مجوز توسعه
 ناحیه صنعتی ریردولتی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک 
و شهرکهای صنعتی 

 ایران
 استعالم  صورت وضعیت واگذاری اراضی

مجوز توسعه شهرک یا 
 ناحیه صنعتی ریردولتی

قضائیه جمهوری قوه 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک و 
 شهرکهای صنعتی ایران

 

 



 (شرکت یازرگانی دولتی ایران) معدن وتجارت،وزارت صنعت رد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مو                     فصل سوم

 

 

    1426    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (شرکت بازرگانی دولتی ایرانمعدن وتجارت ) ،وزارت صنعت

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز پخش کاال)شرکتهای 
 (سراسری و منطقه ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

و  هااداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
شرکت بازرگانی دولتی 

   ایران

مجوز پخش کاال)شرکتهای 
 (سراسری و منطقه ای

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

 سازمان وظیفه عمومی ناجا
استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

بازرگانی دولتی شرکت 
 ایران

کارت پایان 
 خدمت

مجوز پخش کاال)شرکتهای 
 (سراسری و منطقه ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
شرکت بازرگانی دولتی 

   ایران

مجوز پخش کاال)شرکتهای 
 (سراسری و منطقه ای

 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
شرکت بازرگانی دولتی 

 ایران
  

مجوز پخش کاال)شرکتهای 
 (سراسری و منطقه ای

سازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشور

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
بازرگانی دولتی  شرکت

 ایران
  

مجوز پخش کاال)شرکتهای 
 (سراسری و منطقه ای

اتاق بازرگانی، صنایع، 
 معادن و کشاورزی ایران

 ریر الکترونیکی کارت بازرگانی  
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
شرکت بازرگانی دولتی 

 ایران
  

 مجوز فعالیت
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

شرکت بازرگانی دولتی 
   ایران

 مجوز فعالیت
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
 سازمان امور مالیاتی کشور

استعالم عدم بدهی  
 قطعی  مالیاتی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
شرکت بازرگانی دولتی 

   ایران

 مجوز فعالیت
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 
 وظیفه

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
شرکت بازرگانی دولتی 

 ایران
  

 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مجوز فعالیت
معدن و وزارت صنعت، 
 تجارت

شرکت بازرگانی دولتی 
   ایران

 مجوز فعالیت
سازمان ثبت اسناد و امالک 

 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی   کشور
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
شرکت بازرگانی دولتی 

   ایران



 (مرکز یرنامه ریزی و نظارت یر دخانيات کشور) معدن وتجارت،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1427    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (ریزی و نظارت بر دخانیات کشورمرکز برنامهتجارت ) معدن و ،وزارت صنعت

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگارت 
ون توت -کارگاه تولید تنباکوی معسل 

  یسنت تنباکوی بندی بسته –پیپ 

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت 
و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگارت 
ون توت -کارگاه تولید تنباکوی معسل 

  یسنت تنباکوی بندی بسته –پیپ 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه  

 رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگارت 
ون توت -کارگاه تولید تنباکوی معسل 

  یسنت تنباکوی بندی بسته –پیپ 

نیروی انتظامی 
اسالمی جمهوری 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه  

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگارت 
ون توت -کارگاه تولید تنباکوی معسل 

 ی سنت تنباکوی بندی بسته –پیپ 

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگارت 
ون توت -کارگاه تولید تنباکوی معسل 

  یسنت تنباکوی بندی بسته –پیپ 

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 عالیم تجاری
تایید ثبت عالمت 

 تجاری
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگارت 
ون توت -کارگاه تولید تنباکوی معسل 

  یسنت تنباکوی بندی بسته –پیپ 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

انتظامی نیروی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگارت 
ون توت -کارگاه تولید تنباکوی معسل 

 ی نتس تنباکوی بندی بسته –پیپ 

سازمان حفاظت 
 زیست کشورمحیط 

  
مجوزاستقرارصنایع 

و واحدهای 
 خدماتی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  



 (ریزی و نظارت یر دخانيات کشورمرکز یرنامه) تجارت معدن و، صنعتوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    1428    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مجوز توزیع کاالی دخانی
وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی
سازمان امور مالیاتی 

 کشور

استعالم عدم 
بدهی  قطعی  

 مالیاتی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

 اتحادیه مربوطه اتاق اصناف ایران مجوز توزیع کاالی دخانی
استعالم  جواز 

 کسب
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور

استعالم  جواز کسب معتبر از: 
فروشی )عطاری د عمده

خواربارفروشی د بنکداری د 
فروشی و عمده کاالهای سقط

 دخانی(

 وزارت دادگستری مجوز توزیع کاالی دخانی
سازمان تعزیرات 

 حکومتی
استعالم تعزیراتی 
 و گزارش محلی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور

از تعزیرات حکومتی و  استعالم
 گزارش تحقیق از محل

 مجوز توزیع کاالی دخانی
نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 
 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

 مجوز توزیع کاالی دخانی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور

نامه محل کسب و انبار تاییداجاره
یا سند مالکیت محل کسب و 

 انبار.

 وزارت کشور مجوز توزیع کاالی دخانی
احوال سازمان ثبت 
 کشور

تایید اطالعات 
 هویتی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

 مجوز توزیع کاالی دخانی
سازمان ثبت اسناد و 

 تایید مدارک ثبتی   امالک کشور
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
دخانیات نظارت بر 

 کشور

نامه محل کسب و انبار تاییداجاره
یا سند مالکیت محل کسب و 

 انبار.
 -مجوز تولید )بهره برداری ( سیگارت 

 تهبس –توتون پیپ  -تنباکوی معسل 
 سنتی تنباکوی بندی

معاونت اجرایی 
 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 
 ایران

استعالم تاییدیه 
 استاندارد

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
 تاییدیه استاندارد محصول  



 (مرکز یرنامه ریزی و نظارت یر دخانيات کشور) معدن وتجارت،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1429    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 -مجوز تولید )بهره برداری ( سیگارت 
 تهبس –توتون پیپ  -تنباکوی معسل 

 سنتی تنباکوی بندی

سازمان حفاظت 
   محیط زیست کشور

مجوزاستقرارصنایع 
و واحدهای 

 خدماتی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 ساخته شده/ مواد اولیه)

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت 
و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 تجارتمعدن و 

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولیه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه  

 رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولیه

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولی

اتحادیه مشاورین 
 تایید اجاره نامه   امالک

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولیه

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
صنعت، وزارت 

 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور

تایید اطالعات هویتی برای کلیه 
اشخاص حقیقی و اعضای هیئت 

مدیره، مدیرعامل و دارندگان 
 حق امضاء برای اشخاص حقوقی

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولیه

سازمان ثبت اسناد و 
 تایید مدارک ثبتی   امالک کشور

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولیه

   بانک
تاییدیه تضمین 

 معتبر

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
دخانیات نظارت بر 

 کشور

استعالم تضمین معتبر )سفته( 
ریال  111ر 111ر 111به میزان 

به اداره عاملیتهای بازرگانی مرکز 
 هنگام دریافت مجوز و احراز



 (ریزی و نظارت یر دخانيات کشورمرکز یرنامه) تجارت معدن و، صنعتوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                        فصل سوم

 

 

    1412    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولیه

اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی 

 ایران
 کارت بازرگانی  

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز صادرات کاالی دخانی )کاالی 
 (ساخته شده/ مواد اولیه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز کاشت/خرید/فروش و حمل 
 توتون

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت 
و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری
 اساسنامه شرکت 

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

کاشت/خرید/فروش و حمل مجوز 
 توتون

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه  

 رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز کاشت/خرید/فروش و حمل 
 توتون

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
اطالعات تایید 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور

تایید اطالعات هویتی برای کلیه 
اشخاص حقیقی و اعضای هیئت 

مدیره، مدیرعامل و دارندگان 
 حق امضاء برای اشخاص حقوقی

مجوز کاشت/خرید/فروش و حمل 
 توتون

، صنایعاتاق بازرگانی، 
معادن و کشاورزی 

 ایران
 کارت بازرگانی  

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز کاشت/خرید/فروش و حمل 
 توتون

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

ریزی و مرکز برنامه
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

مجوز واردات کاالی دخانی )کاالی 
 ساخته شده/مواد اولیه(

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه  

 رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

ریزی و مرکز برنامه 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  



 (مرکز یرنامه ریزی و نظارت یر دخانيات کشور) معدن وتجارت،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                         فصل سوم

 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز واردات کاالی دخانی )کاالی 
 ساخته شده/مواد اولیه(

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور

تایید اطالعات هویتی برای کلیه 
حقیقی و اعضای هیئت اشخاص 

مدیره، مدیرعامل و دارندگان 
 حق امضاء برای اشخاص حقوقی

مجوز واردات کاالی دخانی )کاالی 
 ساخته شده/مواد اولیه(

اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی 

 ایران
 کارت بازرگانی  

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
دخانیات نظارت بر 

 کشور
  

مجوز واردات کاالی دخانی )کاالی 
 ساخته شده/مواد اولیه(

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات 

 کشور
  

 



 (رکز ملی فرش ایرانم) معدن وتجارت،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 تجارت )مرکز ملی فرش ایران( معدن و ،وزارت صنعت

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

ایجاد و توسعه 
واحدهای قالیشویی 
 و خدمات تکمیلی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

اداره کل ثبت 
و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
   ایران

ایجاد و توسعه 
واحدهای قالیشویی 
 و خدمات تکمیلی

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه  

 ریر الکترونیکی
صنعت، وزارت 

 معدن و تجارت
مرکز ملی فرش 

   ایران

ایجاد و توسعه 
واحدهای قالیشویی 
 و خدمات تکمیلی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی 
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

  

ایجاد و توسعه 
واحدهای قالیشویی 
 و خدمات تکمیلی

ثبت اسناد و سازمان 
 ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی   امالک کشور

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

 استعالم متراژ مالکیت 

ایجاد و توسعه 
واحدهای قالیشویی 
 و خدمات تکمیلی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 
 کیفریپیشینه 

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
   ایران

ایجاد و توسعه 
واحدهای قالیشویی 
 و خدمات تکمیلی

سازمان حفاظت 
   محیط زیست کشور

مجوزاستقرارصنایع 
و واحدهای 

 خدماتی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

ادارات کل حفاظت محیط زیست استان و یا 
محیط تاییدیه سازمان حفاظت  -شهرستان 

تاسیس واحد در زیست مبنی بر بالمانع بودن 
 زمین مورد نظر

کارت شناسائی 
قالیبافی و حرف 
مرتبط با فرش 

 دستباف

وزارت صنعت، معدن 
 ریر الکترونیکی استعالم اشتغال   و تجارت

وزارت صنعت، 
 تجارتمعدن و 

مرکز ملی فرش 
 ایران

استعالم اشتغال به بافندگی یا سایرمشارل فرش 
 دستباف در زمان درخواست کارت شناسایی



 (مرکز ملی فرش ایران) معدن وتجارت،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

کارت شناسائی 
قالیبافی و حرف 
مرتبط با فرش 

 دستباف

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه  

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
   ایران

کارت شناسائی 
قالیبافی و حرف 
مرتبط با فرش 

 دستباف

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی 
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
   ایران

کارت شناسائی 
قالیبافی و حرف 
مرتبط با فرش 

 دستباف

وزارت آموزش و 
   پرورش

تایید مدارک 
 تحصیلی

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

 استعالم از مرکز ملی فرش ایران

کارت شناسائی 
قالیبافی و حرف 
مرتبط با فرش 

 دستباف

وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 ریر الکترونیکی آموزشیگواهی 
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

 ایهمدرک قالیبافی برای بافندگان از آموزشگاه
استعالم از مرکز ملی  -دولتی و یا خصوصی 

 فرش ایران

کارت شناسائی 
قالیبافی و حرف 
مرتبط با فرش 

 دستباف

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

 الکترونیکیریر  گواهی آموزشی  
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

 -استعالم مهارت عملی یا ارایه یی از مدارک  
 استعالم از مرکز ملی فرش ایران

کارت شناسائی 
قالیبافی و حرف 
مرتبط با فرش 

 دستباف

وزارت صنعت، معدن 
 ریر الکترونیکی گواهی آموزشی   و تجارت

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

تعاونی شهری یا روستایی  هایگواهی از اتحادیه
شوراهای شهری و  د اتحادیه صنفی فرش،

م استعال -روستاییبه منزله داشتن مهارت عملی 
 از مرکز ملی فرش ایران



 (فرش ایرانمرکز ملی ) معدن وتجارت،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                فصل سوم

 

 

    1414    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 

نیازمند به این 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

تولید ریر مجوز 
متمرکز با مدیریت 

 متمرکز قالیبافی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 اداره کل ثبت
و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
   ایران

تولید ریر مجوز 
متمرکز با مدیریت 

 متمرکز قالیبافی

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه  

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
   ایران

مجوز  تولید ریر 
متمرکز با مدیریت 

 متمرکز قالیبافی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی 
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
   ایران

مجوز  تولید ریر 
متمرکز با مدیریت 

 قالیبافیمتمرکز 

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی 

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

  

مجوز تولید ریر 
متمرکز با مدیریت 

 متمرکز قالیبافی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
اسالمی جمهوری 

 ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

  

 هایمجوز واحد
تولید طرح و نقشه 

 فرش دستباف

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه  

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

  

 هایمجوز واحد
تولید طرح و نقشه 

 فرش دستباف

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی 
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

  

 هایمجوز واحد
تولید طرح و نقشه 

 فرش دستباف

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

 ریر الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

مرکز ملی فرش 
 ایران

  



 (معاونت امور اقتصادی و یازرگانی) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از              فصل سوم

 

 

    1415    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 تجارت )معاونت امور اقتصادی و بازرگانی( ،معدن ووزارت صنعت

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 گیرندهسرویس 

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 مجوز ورود کاالی مستعمل
وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دفتر امور اقتصادی و 

 بخشهای تخصص

گواهی عدم ساخت 

 داخل 
 ریر الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

معاونت امور اقتصادی و 

 بازرگانی
  

 



 (صنایعمعاونت امور ) تجارت معدن و، وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1416    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ،معدن و تجارت )معاونت امور صنایع(وزارت صنعت

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

اعالم تایرهای دارای عدم 
ساخت به دفتر مقررات صادرات 

 و واردات

وزارت صنعت، 
   معدن و تجارت

استعالم بررسی 
 تولید داخلی 

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

 استعالم از انجمن صنفی صنعت تایر

اعالم تایرهای دارای عدم 
به دفتر مقررات صادرات ساخت 

 و واردات

وزارت صنعت، 
 اطالعات فنی   معدن و تجارت

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

 اسناد مرتبط با مشخصات سایز تایر 

تخفیف در سودبازرگانی مواد 
 اولیه

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

اسناد اطالعات 
 تجارت فرامرزی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

گذاری اسناد وارداتی دستورالعمل سرمایه
مورخ  910911/61)نامه شماره  1فصل 

9/59/5935) 
کاهش سود بازرگانی اجزاء و 

 قطعات جهت ساخت تیغه
وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی
گمرک جمهوری 

 ایراناسالمی 
اطالعات اسناد 
 تجارت فرامرزی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
   صنایع

کاهش سود بازرگانی اجزاء و 
قطعات جهت ساخت و تعمیر 

 کشتی

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 
 تجارت فرامرزی

ریر 
 الکترونیکی

 وزارت صنعت،
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

  

کاهش سود بازرگانی اجزاء و 
قطعات لکوموتیو، واگن باری و 

 مسافری

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 
 تجارت فرامرزی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

  

معافیت حقوق ورودی 
 آالت خط تولیدماشین

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 
 تجارت فرامرزی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
   صنایع

معافیت حقوق ورودی 
 آالت خط تولیدماشین

وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی

گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 
 تجارت فرامرزی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

 مشخصات فنی کاالی وارداتی

آالت مستعمل واردات ماشین
 خط تولید

وزارت صنعت، 
 پروفرما    معدن و تجارت

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

پروفرما یا فاکتور خرید ماشین آالت  
 مستعمل به دبیرخانه سازمان

آالت مستعمل واردات ماشین
 خط تولید

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

  
اعالم نیاز واحد به 
بکارگیری ماشین 

 آالت مستعمل

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور 
 صنایع

ماشین  استعالم نیاز واحد به بکارگیری
 آالت مستعمل )حذف شود(



 (معاونت امور معادن وصنایع معدنی) تجارت معدن و، وزارت صنعت ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد       فصل سوم

 

    1417    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (معدنی صنایعمعادن و ،معدن و تجارت )معاونت امور وزارت صنعت

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 دستگاه تابعه عنوان

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 وزارت کشور اجازه برداشت
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

 وزارت کشور های مهندسی معدنپروانه اشتغال به کار در حرفه
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

 وزارت کشور پروانه اکتشاف
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

 وزارت کشور برداری معادنبهرهپروانه 
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

 برداری معادنپروانه بهره
سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

صنعت، معدن  وزارت

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

آرایی، فرآوری و برداری واحدهای  کانهپروانه بهره

صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه 

 برداری معدنبهره

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

آرایی، فرآوری و برداری واحدهای  کانهپروانه بهره

صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه 

 برداری معدنبهره

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معادن معاونت امور 

 و صنایع معدنی
  

برداری واحدهای مستقل تحقیقات پروانه بهره

 آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنهاکانه
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

برداری واحدهای مستقل تحقیقات بهرهپروانه 

 آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنهاکانه

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

فرآوری و صنایع آرایی، جواز تاسیس واحدهای  کانه

برداری معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره

 معدن
 

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  



 (معاونت امور معادن وصنایع معدنی) تجارت معدن و، وزارت صنعت ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد          فصل سوم

 

 

    1418    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 دستگاه تابعه عنوان

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

آرایی، فرآوری و صنایع کانهجواز تاسیس واحدهای 

برداری محدوده پروانه بهرهمعدنی در خارج از 

 معدن

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

، آراییجواز تاسیس واحدهای مستقل تحقیقات کانه

 فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها

حفاظت سازمان 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

 وزارت کشور گواهی کشف
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 صنایع معدنیو 
  

 وزارت کشور برداریمجوز توقف عملیات بهره
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  

 مجوز حمل
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت امور  

معادن و صنایع 

 معدنی

استعالم پیوست مجوز 

 حمل 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

معاونت امور معادن 

 و صنایع معدنی
  



 (فناوری پژوهش ومعاونت آموزش ) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    1419    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (پژوهش و فناوریوزارت صنعت، معدن و تجارت )معاونت آموزش 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری تولید نرم 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

وزارت امور اقتصادی 

 و دارایی

سازمان امور مالیاتی 

 کشور
 اظهارنامه مالیاتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
 اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر  

 تولید نرمپروانه بهره برداری 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  

پروانه بهره برداری تولید نرم 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

 وسازمان ثبت اسناد 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

و مؤسسات  هاشرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  

پروانه بهره برداری تولید نرم 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 استعالم پروانه بهره برداری  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری

استعالم شماره و تاریآ پروانه قبلی 

 )برای تمدید پروانه بهره برداری(

پروانه بهره برداری تولید نرم 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

سازمان تأمین 

 اجتماعی
 حقوق استعالم لیست

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری

استعالم سیاهه حقوق کادر تمام وقت 

بیمه شده )مهر شده سازمان تامین 

اجتماعی یا به همراه فرمهای تاییدیه 

سایت تامین اجتماعی و فیش 

 پرداخت آن(

پروانه بهره برداری تولید نرم 

فناوری افزار به منظور 

 اطالعات

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  



 (پژوهش و فناوریمعاونت آموزش ) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    1412    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری تولید نرم 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

و موسسات  هادانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  

پروانه بهره برداری تولید نرم 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

 فیش بانکی   بانک
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 فناوریپژوهش و 
  

پروانه بهره برداری تولید نرم 

افزار به منظور فناوری 

 اطالعات

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  

 صدور پروانه تحقیق و توسعه
وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 گواهی تحقیق و توسعه   

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  

صدور جواز تاسیس مرکز 

 پژوهشهای صنعتی معدنی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
  

استعالم  مستندات الزم جهت 
 جواز تاسیس مرکز پژوهشی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  

صدور جواز تاسیس مرکز 

 پژوهشهای صنعتی معدنی

سازمان حفاظت 

 محیط زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 
 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری
  

صدور مجوز صنایع 

 (Hi-Techپیشرفته)

معدن وزارت صنعت، 

 و تجارت
  

استعالم مدارک ارائه شده به 
مرکز توسعه فناوری و صنایع 
پیشرفته و ارزیابی بعمل آمده 

از ماهیت تکنولوژیکی 
درخواست طرح تولیدی 

صنعتی و معدنی توسط مرکز 
توسعه فناوری و صنایع 
پیشرفته و ابالغ و ارسال 

 تاییدیه به سازمانهای مربوط

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری

استعالم از درگاه اطالعات و خدمات 

صنعت، معدن و تجارت 

(http://www.behinyab.ir)/ 



 (پژوهش و فناوریمعاونت آموزش ) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                           فصل سوم

 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

گواهی تحقیق و توسعه برای 

-بنگاههای تولیدی صنعتی

 معدنی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 استعالم پروانه بهره برداری  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری

استعالم پروانه بهره برداری از وزارت 

صنعت معدن و تجارت شرکت 

 تولیدی صنعتی معدنی متقاضی

گواهی تحقیق و توسعه برای 

-بنگاههای تولیدی صنعتی

 معدنی

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت
 گواهی آموزشی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 تجارتمعدن و 

معاونت آموزش، 

 پژوهش و فناوری

استعالم گذراندن دوره آموزشی 

ساعت ویژه  01بمیزان حداقل 

 مدیران تحقیق و توسعه



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت )معاونت طرح و برنامه(

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه تاسیس انجمن 

 تخصصی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 استعالم پروانه بهره برداری  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم پروانه بهره برداری  واحد تولیدی 

 تخصصی

پروانه تاسیس انجمن 

 تخصصی

 وزارت صنعت،

 معدن و تجارت
 استعالم موافقت اصولی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

 هااستعالم موافقت کمیسیون اصلی تشکل

نسبت به تاسیس و صدور پروانه تاسیس 

 انجمن تخصصی صنعتی و معدنی همگن

پروانه تاسیس انجمن 

 تخصصی

نیروی انتظامی 

جمهوری 

 ایراناسالمی 

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

پروانه تاسیس انجمن 

 تخصصی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

پروانه تاسیس انجمن 

 تخصصی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
  

تایید صالحیت متقاضی / 

 متقاضیان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

علمی و تجارت  استعالم صالحیت تخصصی،

کافی با تشخیص کمیسیون، عدم مشمول 

 قانون احزاب 1ماده 

پروانه تاسیس انجمن 

 تخصصی

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

پروانه تاسیس انجمن 

 تخصصی

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

جواز تاسیس)صدور، انتقال، 

 تمدید، اصالح(
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز                  فصل سوم

 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

جواز تاسیس)صدور، انتقال، 

 تمدید، اصالح(

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

بالگرد و هواپیمای 

 مسافربری

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

بالگرد و هواپیمای 

 مسافربری

 موافقت اولیه تامین آب     وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 اسعالم از اداره کل برق منطقه ای استان

تمدید جواز تاسیس صدور و 

بالگرد و هواپیمای 

 مسافربری

 موافقت اولیه تامین آب     وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 عالم از اداره کل آب منطقه ای استانتاس

صدور و تمدید جواز تاسیس 

بالگرد و هواپیمای 

 مسافربری

معاونت اجرایی 

 جمهوریریاست 

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

تاییدیه جانمائی بخشهای مختلف تولید و 

 سرسره و تعمیرات روی محدوده زمین طرح

صدور و تمدید جواز تاسیس 

بالگرد و هواپیمای 

 مسافربری

 وزارت راه و

 شهرسازی

سازمان هواپیمایی 

 کشوری
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

المللی از استاندارد بین هایگواهی نامه 

مراجع داخلی و یا خارجی مورد تایید 

 سازمان هواپیمایی کشوری

صدور و تمدید جواز تاسیس 

هواپیمای بالگرد و 

 مسافربری

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان هواپیمایی 

 کشوری
 استعالم گزارش کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

تاییدیه مراجع تخصصی مبنی بر انطباق 

طراحی محصوالت با مقررات و 

 استانداردهای مربوطه

صدور و تمدید جواز تاسیس 

و هواپیمای  بالگرد

 مسافربری

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                              فصل سوم

 

 

    1414    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور و تمدید جواز تاسیس 

بالگرد و هواپیمای 

 مسافربری

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور

ادارات کل حفاظت 

استان و محیط زیست 

 یا شهرستان

موافقت اولیه  محل استقرار 

 طرح

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

بالگرد و هواپیمای 

 مسافربری

 موافقت اولیه تامین گاز  شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

ع صنایپاالیشگاههای نفت و 

 پتروشیمی

 موافقت اولیه تامین آب     وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 استعالم از اداره کل توزیع نیروی برق استان

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

 موافقت اولیه تامین برق     وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 استعالم از اداره کل آب منطقه ای استان

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

   وزارت نفت

استعالم قرارداد فروش 

نفتی و  هایفرآورده

 پاالیشگاهی 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

نفتی  هایاستعالم قرارداد فروش فرآورده

پاالیشگاهی تولیدی به شرکتهای تابعه 

وزارت نفت و یا امکان و نحوه صدور تمام یا 

 بخشی از محصوالت

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 اسیاستعالم گزارش کارشن  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

گزارش اولیه توجیه فنی، اقتصادی استعالم 

 ( PFSومالی)



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز                  فصل سوم

 

 

    1415    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

 وزارت نفت

شرکت ملی پخش 

نفتی  هایفرآورده

 ایران

استعالم مدارک و مستندات 

 و سوختتامین خوراک 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم مدارک و مستندات تامین خوراک 

 هایاز شرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده

نفتی  هاینفتی ایران جهت تامین فرآورده

نفت سفید، نفت  ،بنزین ،اصلی )گاز مایع

نفتی ویژه به  هایگاز ونفت کوره( وفرآورده

 عنوان خوراک

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

 وزارت نفت

شرکت ملی پخش 

نفتی  هایفرآورده

 ایران

استعالم مدارک و مستندات 

 تامین خوراک و سوخت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

ت تامین خوراک استعالم مدارک و مستندا

بین مجتمعی ازشرکت ملی صنایع 

 -پتروشیمی جهت طرحهای پتروشیمیایی 

 استعالم از شرکت ملی صنایع پتروشیمی

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

 وزارت نفت

شرکت ملی پخش 

نفتی  هایفرآورده

 ایران

استعالم مدارک و مستندات 

 سوختتامین خوراک و 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم مدارک و مستندات تامین خوراک 

ریزی و نظارت بر و سوخت از معاونت برنامه

استعالم از معاونت  -منابع هیدروکربوری 

 ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوریبرنامه

صدور و تمدید جواز تاسیس 

ی نفت و صنایع پاالیشگاهها

 پتروشیمی

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور

ادارات کل حفاظت 

زیست استان و  محیط

 یا شهرستان

موافقت اولیه  محل استقرار 

 طرح

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

پاالیشگاههای نفت و صنایع 

 پتروشیمی

 موافقت اولیه تامین گاز  شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                              فصل سوم

 

 

    1416    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 تجاریخودروهای سواری و 
 موافقت اولیه تامین آب     وزارت نیرو

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 اداره کل توزیع نیروی استان

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری
 موافقت اولیه تامین برق    وزارت نیرو

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 اداره کل آب منطقه ای استان

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 استعالم اعتبار قراداد   

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم  قرارداد قطعی با شرکت خودرو 

لیسانس یا نشان ساز خارجی صاحب 

جهت  جهت تمدید  5تجاری مندرج دربند 

 جوازهای تاسیس خودروهای تحت لیسانس

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 استعالم پروانه بهره برداری  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 استعالم پروانه بهره برداری معدن 

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

تاییدیه سازمان ملی استاندارد  استعالم و

ایران مبنی بر انطباق طرح با استانداردهای 

ایمنی، عملکردی و آالیندگی جهت 

 خودروهای طراحی داخل 

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 گواهی استاندارد مصرف سوخت خودرو

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 گواهی استاندارد ایمنی خودرو

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 عملکرد خودروگواهی استاندارد 



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز                  فصل سوم

 

 

    1417    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 گواهی استاندارد آالیندگی خودرو

 صدور و تمدید جواز تاسیس

 خودروهای سواری و تجاری

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور

ادارات کل حفاظت 

استان و محیط زیست 

 یا شهرستان

موافقت اولیه  محل استقرار 

 طرح

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

 خودروهای سواری و تجاری
 موافقت اولیه تامین گاز  شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت  باالی 

 تن1111

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

د جواز تاسیس صدور و تمدی

باالی شناورهای با ظرفیت 

 تن1111

 موافقت اولیه تامین برق     وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 اداره کل توزیع نیروی برق استان

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

 موافقت اولیه تامین برق     وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی

صنعت،  وزارت

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 اداره کل توزیع نیروی آب استان

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

و  معاونت طرح

 برنامه
  



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                              فصل سوم

 

 

    1418    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم استاندارد جانمائی بخشهای مختلف 

سرسره و تعمیرات روی محدوده تولید و 

 زمین طرح

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 استعالم گزارش کارشناسی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم  گزارش اولیه توجیه فنی، اقتصادی 

 ( PFSومالی)

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
 تاییدیه محل استقرار

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم  تاییدیه از سازمان بنادر و 

 دریانوردی در مورد محل استقرار

تمدید جواز تاسیس صدور و 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور

ادارات کل حفاظت 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

موافقت اولیه  محل استقرار 

 طرح

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید جواز تاسیس 

شناورهای با ظرفیت باالی 

 تن1111

 موافقت اولیه تامین گاز  شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید)صدور پروانه 

بهره برداری( جواز تاسیس 

 صنایع معدنی

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

 آگهی روزنامه رسمی  روزنامه رسمی کشور
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

)صدور پروانه  و تمدیدصدور 

بهره برداری( جواز تاسیس 

 صنایع معدنی

 موافقت اولیه تامین آب     وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 اداره کل توزیع نیروی آب استان



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز                  فصل سوم

 

 

    1419    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

)صدور پروانه  صدور و تمدید

بهره برداری( جواز تاسیس 

 صنایع معدنی

صنعت، وزارت 

 معدن و تجارت
 استعالم پروانه بهره برداری  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
 استعالم پروانه بهره برداری معدن 

صدور و تمدید)صدور پروانه 

بهره برداری( جواز تاسیس 

 صنایع معدنی

معاونت اجرایی 

 ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد 

 ایران
 استعالم تاییدیه استاندارد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم گواهی  مطابقت با استانداردهای کیفی 

ملی و جهانی  استاندارد نمونه ارایه شده 

 محصول یا محصوالت تولیدی همراه با گواهی

صدور و تمدید)صدور پروانه 

تاسیس بهره برداری( جواز 

 صنایع معدنی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 استعالم گزارش کارشناسی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم  گزارش اولیه توجیه فنی، اقتصادی 

 ( PFSومالی)

صدور و تمدید)صدور پروانه 

بهره برداری( جواز تاسیس 

 صنایع معدنی

   وزارت نیرو
استعالم موافقت اولیه 

 تامین زیرساختهای الزم 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه

استعالم موافقت اولیه تامین زیرساختهای 

برق، گاز و ...( از سوی  الزم )نظیر آب،

اداره کل توزیع نیروی برق  -مراجع ذیربط 

 استان

صدور و تمدید)صدور پروانه 

برداری( جواز تاسیس  بهره

 صنایع معدنی

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید)صدور پروانه 

بهره برداری( جواز تاسیس 

 صنایع معدنی

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور

کل حفاظت ادارات 

محیط زیست استان و 

 یا شهرستان

موافقت اولیه  محل استقرار 

 طرح

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  

صدور و تمدید)صدور پروانه 

بهره برداری( جواز تاسیس 

 صنایع معدنی

 موافقت اولیه تامین گاز  شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

معاونت طرح و 

 برنامه
  



 (توسعه تجارت ایرانسازمان ) تجارت معدن و، وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از                  فصل سوم
 

 

    1412    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ایران( تجارت توسعه ،معدن و تجارت )سازمانوزارت صنعت

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

احداث وتکمیل وتجهیز وتوسعه 

 سایت نمایشگاهی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 اداره کل استانها

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

گزارش عملکرد و تاییدیه سازمان صنعت،  

معدن و تجارت استان و کمیته بررسی 

 تجارت توسعه سازمان صادراتی های¬زیرساخت

 استانها

تاسیس / بهره برداری پایانه پروانه 

 صادراتی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 اداره کل استانها

استعالم مصوبه کارگروه 

 توسعه صادرات استان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران
  

پروانه تاسیس / بهره برداری پایانه 

 صادراتی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
 اداره کل استانها

 هایمعرفی نامه واحد

 استانی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

نامه از سازمان صنعت، استعالم  معرفی

 معدن و تجارت استان

 پروانه تاسیس پایانه صادراتی
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

کارگروه توسعه تاییدیه 

 صادرات استان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران
  

 پروانه تاسیس پایانه صادراتی

سازمان حفاظت 

محیط زیست 

 کشور
  

مجوزاستقرارصنایع و 

 واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران
  

 پروانه تاسیس پایانه صادراتی
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

 هایمعرفی نامه واحد

 استانی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

اقتصادی طرح _استعالم  طرح توجیهی فنی

و معرفی از سوی سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استانها

 سایت نمایشگاه بین المللی استان
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استانها

 هایمعرفی نامه واحد 

 استانی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

استعالم از اداره صنعت و معدن و تجارت 

 استان

 ستاناسایت نمایشگاه بین المللی 
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت استانها

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

 -تاییدیه طرح توجیهی فنی اقتصادی طرح  

 استعالم از ادره صنعت و معدن و تجارت استان



 (سازمان توسعه تجارت ایران) تجارت معدن و، وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از                  فصل سوم
 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 تانالمللی اسسایت نمایشگاه بین 
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استانها

تاییدیه کارگروه توسعه 

 صادرات استان

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

استعالم از ادره صنعت و معدن و تجارت 

 استان

 وزارت کشور کارت الکترونیکی مبادالت مرزی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران
 اداره کل ثبت احوال استان

مجوز برگزاری نمایشگاههای 

 تخصصی و بین المللی داخلی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

استعالم گزارش 

 یکارشناس

ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران
 تایید  برنامه محتوایی 

 مجوز ثبت سفارش کاال
وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

استعالم ثبت سفارش 

 ورود کاال
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران

ثبت نام و ثبت سفارش در سایت انجام 

 ثبارش وزارت صنعت

 فیش بانکی   بانک مجوز ثبت سفارش کاال
ریر 

 الکترونیکی

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

سازمان توسعه 

 تجارت ایران
  

مجوز خروج موقت ماشین آالت و 
 هایتجهیزات مورد نیاز در پروژه
 خدمات فنی و مهندسی

سازمان ثبت اسناد 
 کشورو امالک 

 تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان توسعه 
 تجارت ایران

 استعالم تعهد محضری

مجوز صادرات مواد حاوی مواد 
مخدر و روانگردان و پیش  

 سازهای انها

اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و 
 کشاورزی ایران

 کارت بازرگانی  
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان توسعه 
   تجارت ایران

مجوز صادرات مواد حاوی مواد 
مخدر و روانگردان و پیش  

 سازهای انها

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

 پزشکی
 مجوز صادرات سازمان رذا و دارو

ریر 
 الکترونیکی

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان توسعه 
   تجارت ایران

 مجوز ورود کاالی مستعمل
اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 
 کشاورزی ایران

 کارت بازرگانی  
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان توسعه 
   تجارت ایران

 نماد اعتماد الکترونیکی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 
و  هاشرکت

مؤسسات ریر 
 تجاری

 اساسنامه شرکت 
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان توسعه 
 تجارت ایران

 برای متقاضیان حقوقی



 (معاونت طرح و یرنامه) تجارت معدن و،وزارت صنعت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                              فصل سوم

 

 

    1411    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه 

تابعه سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس

 نماد اعتماد الکترونیکی
قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 
 ایران

روزنامه رسمی 
 کشور

 آگهی روزنامه رسمی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

سازمان توسعه 
 تجارت ایران

 برای متقاضیان حقوقی



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 



 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتوسط صدور مجوز دریافتی برای های جدول اطالعات تجمیعی سرویس             فصل سوم 
 

 

    1414    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

 عنوان سرویس دهندهدستگاه استعالم 
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

 سازمان امور دانشجویان

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

9 

13 

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

 5 5 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

16 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 5 تایید اجاره نامه

9 
 5 تایید مدارک ثبتی

 0 0 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 9 استعالم گذرنامه

50 
 55 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تایید گواهینامه تایید توانمندی 

 فناوری
9 

56 
 59 تایید مدارک تحصیلی

 5 تاییدیه حکم کارگزینی

 53 53 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 

 



 (،تحقيات و فناوری اطالعاتوزارت علومعلوم، تحقيقات و فناوری )وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از            فصل سوم
 

 

    1415    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ،تحقیات و فناوری اطالعات(،تحقیقات و فناوری )وزارت علوموزارت علوم

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 دانشگاه -ایجاد دانشکده
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور دانشگاه -ایجاد دانشکده
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 رشتهایجاد 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور ایجاد رشته
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

 الکترونیکی وتلفیق 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 المللیهای بینبرگزاری کنفرانس

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گذرنامه  
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 فناوری تحقیقات و
  

 المللیهای بینبرگزاری کنفرانس

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 کشور وزارت المللیهای بینبرگزاری کنفرانس
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

پذیرش استعدادهای درخشان در 

 هادانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تحصیلیتایید مدارک 

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

های صادره از دانشگاهها و تایید گواهیی

 مراکز علمی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 الکترونیکیریر 

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

تدوین بازنگری سرفصل دروس 

 های تخصصیگروه

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  



 (فناوری اطالعات،تحقيات و وزارت علومعلوم، تحقيقات و فناوری )وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از            فصل سوم
 

 

    1416    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

جواز تاسیس و اداره خوابگاههای 

 دانشجویی ریردولتی

اتحادیه مشاورین 

 امالک
 تایید اجاره نامه  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

جواز تاسیس و اداره خوابگاههای 

 ریردولتیدانشجویی 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

جواز تاسیس و اداره خوابگاههای 

 دانشجویی ریردولتی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

و موسسات ها دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

جواز تاسیس و اداره خوابگاههای 

 دانشجویی ریردولتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 تایید مدارک ثبتی  

تلفیق الکترونیکی و 

 الکترونیکیریر 

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 سازمان امور دانشجویان

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 استعالم گذرنامه  
تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 دانشجویانسازمان امور 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور سازمان امور دانشجویان
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 هویتی تایید اطالعات

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 سازمان امور دانشجویان
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

علوم، تحقیقات وزارت 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

های جذب اعضای صدور تائید صالحیت

 هیات علمی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

های جذب اعضای صدور تائید صالحیت

 هیات علمی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

های جذب اعضای صدور تائید صالحیت

 هیات علمی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  



 (،تحقيات و فناوری اطالعاتوزارت علومعلوم، تحقيقات و فناوری )وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از            فصل سوم
 

 

    1417    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 وزارت کشور های علمیگواهی تایید طرح
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ق الکترونیکی و تلفی

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور گواهینامه تایید توانمندی فناورانه
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 گواهینامه تایید توانمندی فناورانه
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
  

تایید گواهینامه تایید 

 توانمندی فناوری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز اصولی ایجاد موسسه پژوهشی
علوم، تحقیقات وزارت 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز اصولی ایجاد موسسه پژوهشی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور مجوز اصولی قطب علمی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

مربوط  tOLIMOمجوز برگزاری آزمون 

 به سازمان سنجش آموزش کشور

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

 وزارت علوم،

 تحقیقات و فناوری
  

مربوط  tOLIMOمجوز برگزاری آزمون 

 به سازمان سنجش آموزش کشور
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 TOEFLهای مجوز برگزاری آزمون

 آمریکا ETSمربوط به موسسه 

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 TOEFLهای مجوز برگزاری آزمون

 50آمریکا ) ETSمربوط به موسسه 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  



 (فناوری اطالعات،تحقيات و وزارت علومعلوم، تحقيقات و فناوری )وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از            فصل سوم
 

 

    1418    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 TOEFLهای مجوز برگزاری آزمون

 (50آمریکا ) ETSمربوط به موسسه 
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

های آیلتس مربوط مجوز برگزاری آزمون

 به موسسه  استرالیا

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

های آیلتس مربوط مجوز برگزاری آزمون

 idpبه موسسه  استرالیا 
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 الکترونیکیریر 

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز سفر خارجی
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 استعالم گذرنامه  

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز سفر خارجی

انتظامی نیروی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور مجوز سفر خارجی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

 و تلفیق الکترونیکی

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز سفر خارجی
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 و فناوریتحقیقات 
  

 وزارت کشور مجوز فعالیت اصولی پارک علم و فناوری
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

مجوز فعالیت اصولی مرکز رشد 

 واحدهای فناور ی
 وزارت کشور

ثبت احوال  سازمان

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

مجوز فعالیت اصولی مرکز رشد 

 واحدهای فناوری

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری
  

تایید گواهینامه تایید 

 توانمندی فناوری

 الکترونیکی وتلفیق 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور مجوز فعالیت قطعی پارک علم و فناوری
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  



 (،تحقيات و فناوری اطالعاتوزارت علومعلوم، تحقيقات و فناوری )وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از            فصل سوم
 

 

    1419    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز فعالیت قطعی مرکز رشد 

 واحدهای فناوری
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

مجوز فعالیت قطعی مرکز رشد 

 واحدهای فناوری

علوم، تحقیقات وزارت 

 و فناوری
  

تایید گواهینامه تایید 

 توانمندی فناوری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز قطعی ایجاد موسسه پژوهشی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

وضعیت نظام استعالم 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز قطعی ایجاد موسسه پژوهشی
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مجوز قطعی ایجاد موسسه پژوهشی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

 وزارت علوم،

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور مجوز قطعی قطب علمی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 مقررات آموزشی
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 عالی آموزش
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 موسسه انجمن علمی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور موسسه انجمن علمی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  



 (فناوری اطالعات،تحقيات و وزارت علومعلوم، تحقيقات و فناوری )وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از            فصل سوم
 

 

    1442    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه واسط عنوان 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 موسسه انجمن علمی
تحقیقات وزارت علوم، 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 موسسه انجمن علمی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سوء گواهی عدم 

 پیشینه کیفری

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 وزارت کشور موسسه آموزش عالی آزاد
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

علوم، وزارت 

 تحقیقات و فناوری
  

 موسسه آموزش عالی آزاد
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 تایید مدارک تحصیلی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  

 موسسه آموزش عالی آزاد
تحقیقات وزارت علوم، 

 و فناوری
  

تاییدیه حکم 

 کارگزینی

تلفیق الکترونیکی و 

 ریر الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
  



 امور دانشجویان(علوم، تحقيقات و فناوری )سازمان وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از                     فصل سوم
 

 

    1441    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ،تحقیقات و فناوری )سازمان امور دانشجویان(وزارت علوم

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

جواز تاسیس و اداره خوابگاههای 

 دانشجویی ریردولتی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

 تلفیق الکترونیکی و ریر

 الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
   سازمان امور دانشجویان

جواز تاسیس و اداره خوابگاههای 

 دانشجویی ریردولتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

یر ر تلفیق الکترونیکی و

 الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
   سازمان امور دانشجویان

 سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

 تلفیق الکترونیکی و ریر

 الکترونیکی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
   سازمان امور دانشجویان



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 



 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت توسط صدور مجوز دریافتی برای های جدول اطالعات تجمیعی سرویس                                             فصل سوم 

 

    1441    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

 رایانه ای هایبنیاد ملی بازی

 5 5 فیش بانکی بانک

96 

961 

 6 6 اساسنامه شرکت اسناد و امالک کشور سازمان ثبت

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 5 تاییدیه اماکن 0

 5 گواهی عدم اعتیاد

 0 0 مدارک تحصیلی تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 مرکز توسعه فناوری اطالعات

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه

9 

6 

 5 تاییدیه اماکن

 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

معاونت امور سینمایی، سمعی 

و بصری / دفتر توسعه فناوری 

 سینمایی، سمعی و بصری

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

0 
 5 5 تایید اطالعات هویتی کشور وزارت

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت توسط صدور مجوز دریافتی برای های جدول اطالعات تجمیعی سرویس                                             فصل سوم 

 

 

    1444    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

بصری /دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

 سمعی و بصری -فعالیتهای سینمایی

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه انتظامی جمهوری اسالمی ایراننیروی 

0 

961 

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت امور سینمایی، سمعی 

و بصری /دفتر همکاریهای 

سمعی و بصری و نمایش 

 خانگی

 0 0 اساسنامه شرکت امالک کشورسازمان ثبت اسناد و 

56 

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه
 5 تاییدیه اماکن 1

 9 گواهی عدم اعتیاد

 9 9 تحصیلیتایید مدارک  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور سینمایی، سمعی 

 و بصری/ اداره امور سینماها

 9 9 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

55 

 5 5 اطالعات جغرافیایی هاو دهیاری هاسازمان شهرداری

 9 9 سوء پیشینه کیفری گواهی عدم قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 5 گواهی عدم اعتیاد

9 
 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



 امور دانشجویان(علوم، تحقيقات و فناوری )سازمان وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از                     فصل سوم
 

 

    1445    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

961 

معاونت امور سینمایی، سمعی 

و بصری/ اداره کل ارزشیابی و 

 نظارت سینمای حرفه ای

 5 5 فیش بانکی بانک

99 

 1 1 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 6 6 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 ایراننیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 5 تاییدیه اماکن 0

معاونت امور سینمایی، سمعی 

و بصری/ اداره کل ارزشیابی و 

 نظارت سینمای حرفه ای

 5 گواهی عدم اعتیاد

99 

 5 5 مجوز فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 5 پروانه ساخت فیلم سینمایی

9 
 5 پروانه نمایش

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور فرهنگی / دفتر 

 امور چاپ

 9 9 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

91 

 9 9 سوء پیشینه کیفریگواهی عدم  قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 9 اطالعات اسناد تجارت فرامرزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 5 استعالم پروانه بهره برداری

9 
 5 پروانه بهداشتی

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت توسط صدور مجوز دریافتی برای های جدول اطالعات تجمیعی سرویس                                             فصل سوم 

 

 

    1446    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

دفتر  معاونت امور فرهنگی /

 امور چاپ

 5 5 تایید صالحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
91 

961 

 3 3 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور فرهنگی /اداره 

کل مجامع، تشکلها و 

 فعالیتهای فرهنگی

 0 0 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

51 

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 6 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور فرهنگی/ اداره 

 کل کتاب

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ایرانقوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور مطبوعاتی و 

اطالع رسانی/دفتر مطالعات و 

 هابرنامه ریزی رسانه

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 5 نظام وظیفهاستعالم وضعیت 

9 

1 

 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

معاونت امور مطبوعاتی 

واطالع رسانی/ اداره کل 

 خارجی هایرسانه

 95 6 6 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



 امور دانشجویان(علوم، تحقيقات و فناوری )سازمان وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از                     فصل سوم
 

 

    1447    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

معاونت امور مطبوعاتی 

واطالع رسانی/ اداره کل 

 خارجی هایرسانه

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

95 

961 

 9 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 0 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 تاییدیه فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور مطبوعاتی 

 واطالع رسانی/ اداره کل

مطبوعات و خبرگزاریهای 

پایگاههای اطالع داخلی و 

 رسانی اینترنتی(

 5 5 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

60 

 5 5 فیش بانکی بانک

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 تایید اجاره نامه
 5 تایید مدارک ثبتی 91

 51 اساسنامه شرکت

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 1 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

1 
 5 رسمیآگهی روزنامه 

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 1 استعالم وضعیت نظام وظیفه
 9 تاییدیه اماکن 59

 9 گواهی عدم اعتیاد

 1 1 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 5 گواهی آموزشی

9 
 5 مجوز نشریه

 59 59 تایید اطالعات هویتی کشوروزارت 



 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت توسط صدور مجوز دریافتی برای های جدول اطالعات تجمیعی سرویس                                             فصل سوم 

 

 

    1448    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

معاونت امور مطبوعاتی 

واطالع رسانی/ دفتر تبلیغات 

 و اطالع رسانی

 6 6 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

91 

961 

 1 1 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 5 تاییدیه اماکن 6

 9 گواهی عدم اعتیاد

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور هنری/ اداره کل 

 هنرهای نمایشی

 5 5 سوء پیشینه کیفریگواهی عدم  قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

1 

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه

9 
 5 تاییدیه اماکن

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 استعالم پروانه صالحیت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 9 اطالعات هویتیتایید  وزارت کشور

معاونت امور هنری/ دفتر 

آموزش و توسعه فعالیتهای 

 هنری

 5 5 فیش بانکی بانک

 9 9 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 51

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 امور دانشجویان(علوم، تحقيقات و فناوری )سازمان وزارت  جدول سرویس های مورد نياز یرای مجوزهای صادره از                     فصل سوم
 

 

    1449    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

معاونت امور هنری/ دفتر 

فعالیتهای آموزش و توسعه 

 هنری

 9 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

51 

961 

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 51 51 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی

 0 0 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

99 

 6 6 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 گواهی درجه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 3 3 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

ستاد معاونت امور هنری/ 

عالی کانونهای فرهنگی و  

 هنری مساجد

 0 0 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

56 

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 گواهی عدم اعتیاد

 9 تاییدیه اماکن 6

 9 نظام وظیفهاستعالم وضعیت 

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

معاونت امور هنری/ دفتر 

 موسیقی

 0 0 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران 56

 9 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران



 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت توسط صدور مجوز دریافتی برای های جدول اطالعات تجمیعی سرویس                                             فصل سوم 

 

 

    1452    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستگاه تایعه استعالم 
 گيرنده

 سرویسعنوان  دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی 
دستگاه تایعه 
استعالم 
 گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی  
دستگاه اصلی 
استعالم 
 گيرنده

معاونت امور هنری/ دفتر 

 موسیقی

 9 5 گواهی عدم اعتیاد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

56 

961 

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 1 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

هیأت رسیدگی به مراکز 

 فرهنگی

 9 9 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

55 

 9 9 استعالم وضعیت نظام وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 موسسهمجوز  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 0 0 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 معاونت قرآن و عترت

 9 9 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 

 5 5 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 گواهی عدم اعتیاد

 5 تاییدیه اماکن 9

 5 استعالم وضعیت نظام وظیفه

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور



 ای(های رایانهفرهنگ و ارشاد اسالمی )ینياد ملی یازیوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                               فصل سوم

 

 

    1451    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های رایانه ای(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )بنیاد ملی بازی

نیازمند به این عنوان مجوز 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور های رایانه ایپروانه ساخت بازی
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 های رایانه ایپروانه ساخت بازی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور های رایانه ایپروانه مالکیت بازی
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 گواهی ثبت نرم افزار
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور گواهی ثبت نرم افزار
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

 هایبنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 گواهی ثبت نرم افزار
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 گواهی ثبت نرم افزار
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

براماکن عمومی اداره نظارت 

 نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 ریر الکترونیکی فیش بانکی   بانک گواهی ثبت نرم افزار
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 گواهی ثبت نرم افزار
انتظامی نیروی 

 جمهوری اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 گواهی ثبت نرم افزار
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

های مجوز برگزاری مسابقات بازی

 رایانه ای
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

موسسه تولید و مجوز تاسیس 

 های رایانه ایتامین بازی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای

شناسنامه ملی 

 شرکت



 ای(های رایانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )ینياد ملی یازی جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                               فصل سوم

 

 

    1451    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نیازمند به این عنوان مجوز 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس موسسه تولید و 

 انه ایهای رایتامین بازی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

مجوز تاسیس موسسه تولید و 

 های رایانه ایتامین بازی

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 وظیفه عمومی ناجاسازمان 

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

مجوز تاسیس موسسه تولید و 

 های رایانه ایتامین بازی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

مجوز تاسیس موسسه تولید و 

 های رایانه ایتامین بازی

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

موسسه تولید و مجوز تاسیس 

 های رایانه ایتامین بازی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 مجوز تکثیر نرم افزار
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای

شناسنامه ملی 

 شرکت

 مجوز تکثیر نرم افزار
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مجوز تکثیر نرم افزار
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 مجوز تکثیر نرم افزار
تحقیقات و وزارت علوم، 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور های رایانه ایمجوز نشر بازی
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

 وزارت فرهنگ و ارشاد

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 مجوز نشر نرم افزار
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای

شناسنامه ملی 

 شرکت



 ای(های رایانهفرهنگ و ارشاد اسالمی )ینياد ملی یازیوزارت  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                               فصل سوم

 

 

    1451    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

نیازمند به این عنوان مجوز 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 مجوز نشر نرم افزار
ان ثبت اسناد و سازم

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مجوز نشر نرم افزار
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

ارشاد وزارت فرهنگ و 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  

 مجوز نشر نرم افزار
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

های بنیاد ملی بازی

 رایانه ای
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مرکز توسعه فناوری اطالعات( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                             فصل سوم

 

 

    1454    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مرکز توسعه فناوری اطالعات(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس موسسه 

 فرهنگی دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

مرکز توسعه فناوری 

 اطالعات
  

مجوز تاسیس موسسه 

 فرهنگی دیجیتال
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

مرکز توسعه فناوری 

 اطالعات
  

مجوز تاسیس موسسه 

 فرهنگی دیجیتال

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات آموزش دانشگاه

 عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

مرکز توسعه فناوری 

 اطالعات
  

مجوز تاسیس موسسه 

 فرهنگی دیجیتال

انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن عمومی 

 نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

مرکز توسعه فناوری 

 اطالعات
  

مجوز تاسیس موسسه 

 فرهنگی دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی ادگواهی عدم اعتی مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

مرکز توسعه فناوری 

 اطالعات
  

مجوز تاسیس موسسه 

 فرهنگی دیجیتال

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

فناوری مرکز توسعه 

 اطالعات
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر توسعه فناوری سينمایی، سمعی و یصری( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                                فصل سوم

 

 

    1455    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر توسعه فناوری سینمایی، سمعی

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده
توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس مرکز پشتیبانی فنی 

 استودیو-سینمایی و سمعی و بصری 

 سینمایی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 هنظام وظیف

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری / 

دفتر توسعه فناوری سینمایی، سمعی و 

 بصری
  

مجوز تاسیس مرکز پشتیبانی فنی 

 استودیو-سینمایی و سمعی و بصری 

 سینمایی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری / 

دفتر توسعه فناوری سینمایی، سمعی و 

 بصری
  

مجوز تاسیس مرکز پشتیبانی فنی 

 استودیو-سینمایی و سمعی و بصری 

 سینمایی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و دانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری / 

دفتر توسعه فناوری سینمایی، سمعی و 

 بصری
  

مجوز تاسیس مرکز پشتیبانی فنی 

 استودیو-سینمایی و سمعی و بصری 

 سینمایی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

عدم سوء گواهی 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری / 

دفتر توسعه فناوری سینمایی، سمعی و 

 بصری
  

 



 ریزی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر مطالعات و یرنامه جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                              فصل سوم

 

 

    1456    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ریزی(نگ و ارشاد اسالمی )دفتر مطالعات و برنامهوزارت فره

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده
توضیحات 

 سرویس

تأسیس آموزشگاه آزاد مجوز 

سینمایی برای بخش خصوصی و 

 دولتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 

 -مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای سینمایی

 سمعی و بصری
  

مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد 

سینمایی برای بخش خصوصی و 

 دولتی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 

 -مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای سینمایی

 بصریسمعی و 
  

مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد 

سینمایی برای بخش خصوصی و 

 دولتی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و دانشگاه

موسسات آموزش 

 عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 

 -سینماییمطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای 

 سمعی و بصری
  

ها برای مجوز توسعه دوره

 آموزشگاه آزاد سینمایی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 

 -مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای سینمایی

 سمعی و بصری
  

 



 های سمعی و یصری(فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر همکاری وزارت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                      فصل سوم

 

 

    1457    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های سمعی و بصری(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر همکاری

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

سرویس اصلی 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده
توضیحات 

 سرویس

-پروانه نمایش ویدئویی 
 ویژه شبکۀ نمایش خانگی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
و بصری /دفتر معاونت امور سینمایی، سمعی 

 همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی
شناسنامه ملی 

 شرکت

-پروانه نمایش ویدئویی 
 ویژه شبکۀ نمایش خانگی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
سینمایی، سمعی و بصری /دفتر معاونت امور 

 همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی
  

-پروانه نمایش ویدئویی 
 ویژه شبکۀ نمایش خانگی

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

سمعی و بصری /دفتر معاونت امور سینمایی، 
   همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

-پروانه نمایش ویدئویی 
 ویژه شبکۀ نمایش خانگی

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 

   و نمایش خانگی همکاریهای سمعی و بصری

-پروانه نمایش ویدئویی 
 ویژه شبکۀ نمایش خانگی

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 تاییدیه اماکن
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 

   نمایش خانگیهمکاریهای سمعی و بصری و 

-پروانه نمایش ویدئویی 
 ویژه شبکۀ نمایش خانگی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
   نمایش خانگیهمکاریهای سمعی و بصری و 

-پروانه نمایش ویدئویی 
 ویژه شبکه نمایش خانگی

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
   همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

ژه وی-پروانه نمایش ویدئویی 
 شبکه نمایش خانگی

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
   همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی



 های سمعی و یصری(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر همکاری جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                      فصل سوم

 

 

    1458    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

سرویس اصلی 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده
توضیحات 

 سرویس

تجهیزات مجوز استفاده از 
 ماهواره

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
 همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

  

مجوز تاسیس موسسه 
 ویدیو رسانه

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و ثبت شرکت اداره کل
 مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
 همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

شناسنامه ملی 
 شرکت

مجوز تاسیس موسسه 
 ویدیو رسانه

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و شرکتاداره کل ثبت 
 مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
   همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

مجوز تاسیس موسسه 
 ویدیو رسانه

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
 همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

  

مجوز تاسیس موسسه 
 ویدیو رسانه

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
   همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

مجوز تاسیس موسسه 
 ویدیو رسانه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

سمعی و بصری /دفتر معاونت امور سینمایی، 
 همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی

  

مجوز تاسیس موسسه 
 ویدیو رسانه

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 

   و بصری و نمایش خانگیهمکاریهای سمعی 

مجوز تاسیس موسسه 
 ویدیو رسانه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 
 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری /دفتر 
   خانگیهمکاریهای سمعی و بصری و نمایش 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره امور سينماها( رای مجوزهای صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز ب                                               فصل سوم

 

 

    1459    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره امور سینماها(

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

 اصلی عنوان دستگاه

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

پروانه فعالیت سالن نمایش 

 فیلم

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 پروانه نمایش  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

جهت صدور موافقت اصولی 

 احداث مجتمع سینمایی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها

شناسنامه ملی 

 شرکت

صدور موافقت اصولی جهت 

 سینماییاحداث مجتمع 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

صدور موافقت اصولی جهت 

 احداث مجتمع سینمایی

ها و سازمان شهرداری

 هادهیاری
 اطالعات جغرافیایی هاشهرداری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
 کروکی

صدور موافقت اصولی جهت 

 احداث مجتمع سینمایی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

فرهنگ و ارشاد  وزارت

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

صدور موافقت اصولی جهت 

 احداث مجتمع سینمایی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

 کارت مدیریت سینماها
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 گواهی عدم اعتیاد  مراکز بهداشتی و درمانی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

 مدیریت سینماهاکارت 
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور کارت مدیریت سینماها
اطالعات تایید 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

 کارت مدیریت سینماها
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 بصری/ اداره امور سینماها
  

 کارت مدیریت سینماها
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و 

 سینماهابصری/ اداره امور 
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل ارزشيایی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                 فصل سوم

 

 

    1462    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل ارزشیابی(

عنوان مجوز نیازمند به این 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده
 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

: مجوز نمایش آنونس مواد 
 تبلیغاتی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
ارزشیابی و نظارت سینمای اداره کل 

 حرفه ای
  

 پروانه ساخت فیلم سینمایی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 ه ایحرف

شناسنامه ملی 
 شرکت

 پروانه ساخت فیلم سینمایی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 وزارت کشور پروانه ساخت فیلم سینمایی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 پروانه ساخت فیلم سینمایی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 پروانه ساخت فیلم ویدیویی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 هااداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای

شناسنامه ملی 
 شرکت

 پروانه ساخت فیلم ویدیویی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 ریر تجاریو مؤسسات 
 اساسنامه شرکت

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 وزارت کشور پروانه ساخت فیلم ویدیویی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 اسالمی ارشاد

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 پروانه ساخت فیلم ویدیویی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

سینمایی، سمعی و بصری/  معاونت امور
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
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    1461    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده
 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

 پروانه مالکیت فیلم سینمایی
وزارت فرهنگ و 

   ارشاد اسالمی
پروانه ساخت 
 فیلم سینمایی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
 اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای

 حرفه ای
  

 وزارت کشور پروانه مالکیت فیلم سینمایی
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه 

 ای
  

 فیش بانکی   بانک پروانه مالکیت فیلم سینمایی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای

شناسنامه ملی 
 شرکت

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا

وضعیت استعالم 
 نظام وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

ارک تایید مد
 تحصیلی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 
 عمومی نیروی انتظامی

 تاییدیه اماکن
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 
 درمانی

 اعتیادگواهی عدم 
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

 گواهی عدم سوء
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
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    1461    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده
 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

پروانه مالکیت و نمایش فیلم 
 -ویژه مراکز خاص-ویدیویی 

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 -آنونس-پروانه نمایش نمونه 
 فیلم سینمایی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
و وزارت فرهنگ 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای

شناسنامه ملی 
 شرکت

 -آنونس-پروانه نمایش نمونه 
 فیلم سینمایی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
فرهنگ و وزارت 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 -آنونس-پروانه نمایش نمونه 
 فیلم سینمایی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

سمعی و بصری/ معاونت امور سینمایی، 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 -آنونس-پروانه نمایش نمونه 
 فیلم سینمایی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

و بصری/  معاونت امور سینمایی، سمعی
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

مجوز تأسیس موسسۀ تولید 
 فیلمهای سینمایی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

مجوز تأسیس موسسۀ تولید 
 فیلمهای سینمایی

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

تأسیس موسسۀ تولید مجوز 
 فیلمهای سینمایی

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

 فیلم از کشورمجوز خروج 
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
 پروانه نمایش  

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

،پژوهش و مجوز موسسه تحقیق
 نگارش فیلم نامه

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

ن وظیفه عمومی سازما
 ناجا

استعالم وضعیت 
 نظام وظیفه

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
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    1461    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 
 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده
 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

توضیحات 
 سرویس

،پژوهش و مجوز موسسه تحقیق
 نگارش فیلم نامه

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

،پژوهش و مجوز موسسه تحقیق
 نگارش فیلم نامه

وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

تایید مدارک 
 تحصیلی

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای
  

،پژوهش و مجوز موسسه تحقیق
 نگارش فیلم نامه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 
 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 کترونیکیال

وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری/ 
 اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه

 ای
  

مجوز نمایش آنونس مواد 
 تبلیغاتی

وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت

اداره امور بازرگانی 
 استان

 مجوز فعالیت
ریر 

 الکترونیکی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

امور سینمایی، سمعی و بصری/  معاونت
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای

پروانه فعالیت 
 دفتر تبلیغاتی

 



 اسالمی )دفتر  امور چاپ(وزارت فرهنگ و ارشاد  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    1464    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر امور چاپ(

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه عنوان 

 واسط استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه تأسیس چاپخانه و 

 واحدهای وابسته
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

 وزارت فرهنگ و ارشاد

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

مجوز ترخیص ماشین آالت 

 چاپ و دستگاههای وابسته

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 

 تجارت فرامرزی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

ترخیص ماشین آالت  مجوز

 چاپ و دستگاههای وابسته
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

مجوز ترخیص محصوالت 

 فرهنگی

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

گمرک جمهوری 

 اسالمی ایران

اطالعات اسناد 

 تجارت فرامرزی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

مجوز ترخیص محصوالت 

 فرهنگی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 امور چاپدفتر 
  

مجوز چاپ محصوالت چاپی 

 ریر کتاب
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

مجوز چاپ محصوالت چاپی 

 ریر کتاب

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

 وزارت کشور مجوز صدور محصوالت فرهنگی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

امور فرهنگی / معاونت 

 دفتر امور چاپ
  

 مجوز صدور محصوالت فرهنگی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر  امور چاپ( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    1465    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه عنوان 

 واسط استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز نقل و انتقال 

چاپ و تغییر  آالتماشین

 مالکیت

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

مجوز ورود ماشین آالت چاپ و 

 دستگاههای وابسته
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکیریر 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

مجوز ورود محصوالت 

 فرهنگی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
  

استعالم پروانه بهره 

 برداری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ

برداری  وارد کننده پروانه بهره 

برای  -و سفارش دهنده

، ، رذاییمحصوالت بهداشتی

 ، آرایشیدارویی

مجوز ورود محصوالت 

 فرهنگی

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی
 ریر الکترونیکی پروانه بهداشتی  

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ

کننده و پروانه بهداشت وارد 

برای  -سفارش دهنده

، ، رذاییمحصوالت بهداشتی

 ، آرایشیدارویی

مجوز ورود محصوالت 

 فرهنگی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و 

 واحدهای وابسته

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
 شناسنامه ملی شرکت

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و 

 واحدهای وابسته

 سازمان ثبت اسناد و

 امالک کشور
ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و 

 واحدهای وابسته
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  



 اسالمی )دفتر  امور چاپ(وزارت فرهنگ و ارشاد  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    1466    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

دستگاه عنوان 

 واسط استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و 

 واحدهای وابسته

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 ریر الکترونیکی تایید صالحیت  

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

 و موافقت نامه تأسیس چاپخانه

 واحدهای وابسته

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و 

 واحدهای وابسته

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی / 

 دفتر امور چاپ
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل مجامع، تشکلها( صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                                      فصل سوم

 

 

    1467    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل مجامع، تشکلها(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده
توضیحات 

 سرویس

 پروانه نشر
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 تجاریمؤسسات ریر 
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی

شناسنامه 

 ملی شرکت

 پروانه نشر
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

 پروانه نشر
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 معاونت امور فرهنگی /اداره کل

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور پروانه نشر
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

 پروانه نشر
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

 پروانه نشر
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 فریپیشینه کی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

مجوز برگزاری جشنواره 

 فرهنگی و هنری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

و  وزارت فرهنگ

 ارشاد اسالمی
معاونت امور فرهنگی /اداره کل مجامع، تشکلها 

 و فعالیتهای فرهنگی

شناسنامه 

 ملی شرکت

مجوز برگزاری جشنواره 

 فرهنگی و هنری

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

مجوز برگزاری جشنواره 

 فرهنگی و هنری
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 فرهنگی مجامع، تشکلها و فعالیتهای
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل مجامع، تشکلها( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                     فصل سوم

 

 

    1468    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده
توضیحات 

 سرویس

ها مجوز برگزاری جشنواره

نمایشگاهها و مسابقات 

 فرهنگی، هنری و سینمایی

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

مسابقه مجوز برگزاری 

 فرهنگی و هنری
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

مجوز برگزاری مسابقه 

 فرهنگی و هنری

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

مجوز برگزاری نمایشگاه 

 فرهنگی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 الکترونیکیریر 

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

مجوز فعالیتهای مرتبط با 

 ادیان توحیدی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

/اداره کل معاونت امور فرهنگی 

 مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
  

مجوز فعالیتهای مرتبط با 

 ادیان توحیدی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور فرهنگی /اداره کل 

 تشکلها و فعالیتهای فرهنگیمجامع، 
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل کتاب( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                       فصل سوم

 

 

    1469    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل کتاب

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

-مجوز بعد از چاپ کتاب

 اعالم وصول
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی/ 

 اداره کل کتاب
  

-کتابمجوز بعد از چاپ 

 اعالم وصول

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی/ 

 اداره کل کتاب
  

-مجوز بعد از چاپ کتاب

 اعالم وصول

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

جمهوری نیروی انتظامی 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی/ 

 اداره کل کتاب
  

 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مجوز قبل از چاپ کتاب
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

فرهنگی/ معاونت امور 

 اداره کل کتاب
  

 مجوز قبل از چاپ کتاب
وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی/ 

 اداره کل کتاب
  

 مجوز قبل از چاپ کتاب
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور فرهنگی/ 

 اداره کل کتاب
  

 



 ها(رسانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                                   فصل سوم

 

 

    1472    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ها(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل رسانه

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

 اصلی عنوان دستگاه

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده
 عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد 

روزنامه نگاری و گرافیک 

 مطبوعاتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

وظیفه عمومی سازمان 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع 

رسانی/دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

 هارسانه
  

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد 

روزنامه نگاری و گرافیک 

 مطبوعاتی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع 

رسانی/دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

 هارسانه
  

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد 

روزنامه نگاری و گرافیک 

 مطبوعاتی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

رک تایید مدا

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع 

رسانی/دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

 هارسانه
  

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد 

روزنامه نگاری و گرافیک 

 مطبوعاتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 گواهی عدم اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع 

رسانی/دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

 هارسانه
  

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد 

روزنامه نگاری و گرافیک 

 مطبوعاتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع 

رسانی/دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

 هارسانه
  

 



 های خارجی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل رسانه جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1471    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های خارجی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل رسانه

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

پروانه فعالیت موسسات برای ارائه 

 های خارجیخدمات به نمایندگان رسانه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی

شناسنامه ملی 

 شرکت

پروانه فعالیت موسسات برای ارائه 

 های خارجیخدمات به نمایندگان رسانه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

دسترسی به بانک اطالعات مقاالت 

مطبوعات خارجی در اداره کل 

 ارجیهای خرسانه

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

دسترسی به بانک اطالعات مقاالت 

مطبوعات خارجی در اداره کل 

 های خارجیرسانه

وزارت علوم، 

 فناوری تحقیقات و

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان 

 های خارجیرسانه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها شرکتاداره کل ثبت 

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان 

 های خارجیرسانه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها تاداره کل ثبت شرک

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

جهت همراهی -مجوز فعالیت مترجمان 

 با خبرنگاران خارجی
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 های خارجیاداره کل رسانه
  

جهت همراهی -مجوز فعالیت مترجمان 

 با خبرنگاران خارجی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

فرهنگ و وزارت 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  



 های خارجی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل رسانه صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای                    فصل سوم

 

 

    1471    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

جهت همراهی -مجوز فعالیت مترجمان 

 با خبرنگاران خارجی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

جهت همراهی -مجوز فعالیت مترجمان 

 با خبرنگاران خارجی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

امور مطبوعاتی واطالع معاونت 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر 

 های خارجی در کشوررسانه
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
اتی واطالع رسانی/ معاونت امور مطبوع

   های خارجیاداره کل رسانه

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر 

 های خارجی در کشوررسانه
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر 

 های خارجی در کشوررسانه

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

همکاری اتباع ایرانی با دفاتر مجوز 

 های خارجی در کشوررسانه

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

توسط -ورود اوراق و اسناد مجوز 

 های حمل و نقل سریعشرکت
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

 مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
 سازمان ثبت اسناد و

 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 های خارجیرسانی/ اداره کل رسانه

شناسنامه ملی 

 شرکت



 های خارجی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل رسانه جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                   فصل سوم

 

 

    1471    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها ثبت شرکت اداره کل

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و 

های رسانی/ اداره کل رسانهاطالع

 خارجی
  

 مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

 وزارت کشور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

مطبوعاتی واطالع معاونت امور 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

 مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 هایرسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

 مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
 تاییدیه فعالیت  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

های رسانی/ اداره کل رسانه

 خارجی
  

 



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    1474    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های داخلی(خبرگزاریوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

پروانه فعالیت فروش نشریات 

 های مطبوعاتیدکهدر 

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی/ اداره 

کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(

امه ملی شناسن

 شرکت

پروانه فعالیت فروش نشریات 

 های مطبوعاتیدر دکه

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی/ اداره 

داخلی و  کل مطبوعات و خبرگزاریهای 

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(
  

پروانه فعالیت فروش نشریات 

 های مطبوعاتیدر دکه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی/ اداره

کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(
  

پروانه فعالیت فروش نشریات 

 های مطبوعاتیدر دکه
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

پروانه فعالیت فروش نشریات 

 های مطبوعاتیدر دکه

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

اطالع رسانی/ اداره معاونت امور مطبوعاتی و 

کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(
  

پروانه فعالیت فروش نشریات 
 های مطبوعاتیدر دکه

قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 
 پیشینه کیفری

ریر 
 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 
 رشاد اسالمیا

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی/ اداره 
کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(
  

ی های اینترنتگواهی ثبت پایگاه

 ایرانی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی/ اداره 

کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(

شناسنامه ملی 

 شرکت



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس                       فصل سوم

 

 

    1475    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

ی های اینترنتگواهی ثبت پایگاه

 ایرانی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

مؤسسات ها و شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی/ اداره 

کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(
  

ی های اینترنتگواهی ثبت پایگاه

 ایرانی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

ی های اینترنتگواهی ثبت پایگاه

 ایرانی
 وزارت کشور

ثبت احوال سازمان 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

ی های اینترنتگواهی ثبت پایگاه

 ایرانی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

ی های اینترنتگواهی ثبت پایگاه

 ایرانی

قوه قضائیه 

اسالمی  جمهوری

 ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز استفاده از اعتبارات 

دولتی برای انتشار نشریه 

 دولتی

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 داخلیمجوز انتشار نشریه 
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(

شناسنامه ملی 

 شرکت

 مجوز انتشار نشریه داخلی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اینترنتی(اطالع رسانی 
  



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    1476    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

 مجوز انتشار نشریه داخلی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 رسانی اینترنتی(اطالع 
  

 مجوز انتشار نشریه داخلی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اینترنتی(اطالع رسانی 
  

 وزارت کشور مجوز انتشار نشریه داخلی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 ریه داخلیمجوز انتشار نش
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 نشریه داخلیمجوز انتشار 

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز انتشار نشریه عمومی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(

شناسنامه ملی 

 شرکت

 مجوز انتشار نشریه عمومی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز انتشار نشریه عمومی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

ای مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاهه

 اطالع رسانی اینترنتی(
  



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس                       فصل سوم

 

 

    1477    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

 وزارت کشور مجوز انتشار نشریه عمومی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز انتشار نشریه عمومی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز انتشار نشریه عمومی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

عمومی نیروی 

 انتظامی

 تاییدیه اماکن
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 نتی(اطالع رسانی اینتر
  

 مجوز انتشار نشریه عمومی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

گواهی عدم 

 اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز انتشار نشریه عمومی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اینترنتی( اطالع رسانی
  

مجوز تاسیس خبرگزاری ریر 

 دولتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز تاسیس خبرگزاری ریر 

 دولتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای مطبوعات و 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تاسیس خبرگزاری ریر 

 دولتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    1478    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

مجوز تاسیس خبرگزاری ریر 

 دولتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

داخلی و  پایگاههای  مطبوعات و خبرگزاریهای

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تاسیس خبرگزاری ریر 

 دولتی

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای مطبوعات و 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تاسیس خبرگزاری ریر 

 دولتی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

داره کل معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ ا

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

رسانی/ اداره کل  معاونت امور مطبوعاتی واطالع

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

اونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل مع

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل معاونت امور 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

مور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل معاونت ا

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس                       فصل سوم

 

 

    1479    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

عمومی نیروی 

 انتظامی

 تاییدیه اماکن
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

گواهی عدم 

 اعتیاد

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز تأسیس مرکز توزیع 

 نشریات

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

های اشخاص مجوز چاپ آگهی

 حقیقی و حقوقی ریر دولتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

های اشخاص مجوز چاپ آگهی

 حقیقی و حقوقی ریر دولتی
 فیش بانکی   بانک

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل معاونت امور 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

های مجوز چاپ آگهی

 سازمانهای دولتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(

شناسنامه ملی 

 شرکت

های مجوز چاپ آگهی

 سازمانهای دولتی

سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

های مجوز چاپ آگهی

 سازمانهای دولتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

فرهنگ و وزارت 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    1482    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

 مجوز فعالیت دفتر نشریه
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(

شناسنامه ملی 

 شرکت

 مجوز فعالیت دفتر نشریه
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 رکتاساسنامه ش
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز فعالیت دفتر نشریه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 وظیفهنظام 

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز فعالیت دفتر نشریه
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
 تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

ریر 

 یکیالکترون

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز فعالیت دفتر نشریه
اتحادیه مشاورین 

 امالک
 تایید اجاره نامه  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

امور مطبوعاتی و اطالع رسانی/ اداره معاونت 

کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 پایگاههای اطالع رسانی اینترنتی(
  

 وزارت کشور مجوز فعالیت دفتر نشریه
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

اداره کل  معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز فعالیت دفتر نشریه
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

اداره کل معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز فعالیت دفتر نشریه
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
  

تایید مدارک 

 ثبتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

داخلی و  پایگاههای مطبوعات و خبرگزاریهای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجدول سرویس                       فصل سوم

 

 

    1481    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

 مجوز فعالیت دفتر نشریه
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
 مجوز نشریه  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 مجوز کارت خبرنگاری داخلی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 نتی(اطالع رسانی اینتر

شناسنامه ملی 

 شرکت

 مجوز کارت خبرنگاری داخلی
سازمان ثبت اسناد 

 و امالک کشور
ها اداره کل ثبت شرکت

 و مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

پایگاههای مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 وزارت کشور مجوز کارت خبرنگاری داخلی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 رنتی(اطالع رسانی اینت
  

 مجوز کارت خبرنگاری داخلی
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اینترنتی(اطالع رسانی 
  

 مجوز کارت خبرنگاری داخلی
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
 گواهی آموزشی  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(

گواهی دوره کوتاه  

مدت روزنامه 

 نگاری

 مجوز کارت خبرنگاری داخلی

قوه قضائیه 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

ریهای داخلی و  پایگاههای مطبوعات و خبرگزا

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

مجوز: مجوز کارت خبرنگاری 

 داخلی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ اداره کل 

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  



 های داخلی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مطبوعات و خبرگزاری جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                       فصل سوم

 

 

    1481    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 توضیحات سرویس عنوان دستگاه تابعه سرویس گیرنده

معرفی جهت دریافت آرم طرح 

ترافیک )استفاده سهمیه ویژه 

 خبرنگاران(

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

ی/ اداره کل معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسان

مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و  پایگاههای 

 اطالع رسانی اینترنتی(
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر تبليغات و اطالع رسانی( سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از جدول                 فصل سوم

 

 

    1481    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 رسانی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر تبلیغات و اطالع

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

های مجوز اعطای نمایندگی کانون

 آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

فرهنگ و وزارت 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های مجوز اعطای نمایندگی کانون

 آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های مجوز اعطای نمایندگی کانون

 آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

امور مطبوعاتی واطالع معاونت 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های مجوز اعطای نمایندگی کانون

 آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

اونت امور مطبوعاتی واطالع مع

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز انجام پژوهشهای میدانی 

 بازاریابی تبلیغاتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

واطالع معاونت امور مطبوعاتی 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز انجام پژوهشهای میدانی 

 بازاریابی تبلیغاتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

واطالع معاونت امور مطبوعاتی 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز انجام پژوهشهای میدانی 

 بازاریابی تبلیغاتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 تبلیغات و اطالع رسانیرسانی/ دفتر 
  

مجوز انجام پژوهشهای میدانی 

 بازاریابی تبلیغاتی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

میدانی مجوز انجام پژوهشهای 

 بازاریابی تبلیغاتی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز انجام پژوهشهای میدانی 

 تبلیغاتیبازاریابی 

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر تبليغات و اطالع رسانی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                 فصل سوم

 

 

    1484    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز انجام پژوهشهای میدانی 

 بازاریابی تبلیغاتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز برگزاری دوره آموزشی، 

 نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی
 احوال کشورسازمان ثبت  وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور مجوز خروج آثار و اقالم تبلیغاتی
تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

 مجوز خروج آثار و اقالم تبلیغاتی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

مطبوعاتی واطالع معاونت امور 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

ها و مجوز طرح تابلوی سردر مغازه

 های صنفیواحد
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

ها و مجوز طرح تابلوی سردر مغازه

 های صنفیواحد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

طرحهای تبلیغاتی کاالها و مجوز 

 خدمات

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی

شناسنامه ملی 

 شرکت

تبلیغاتی کاالها و مجوز طرحهای 

 خدمات

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی واطالع 

 رسانی/ دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز طرحهای تبلیغاتی کاالها و 

 خدمات

انتظامی  نیروی

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز طرحهای تبلیغاتی کاالها و 

 خدمات
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز طرحهای تبلیغاتی کاالها و 

 خدمات

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )دفتر تبليغات و اطالع رسانی( سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از جدول                 فصل سوم

 

 

    1485    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز طرحهای تبلیغاتی کاالها و 

 خدمات

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

مجوز طرحهای روی بسته بندی 

 هاکاال

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
واطالع رسانی/ معاونت امور مطبوعاتی 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز طرحهای روی بسته بندی 

 هاکاال

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های آگهی و مجوز فعالیت کانون

 تبلیغاتی
وی انتظامی نیر

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های آگهی و مجوز فعالیت کانون

 تبلیغاتی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های آگهی و مجوز فعالیت کانون

 تبلیغاتی

تحقیقات وزارت علوم، 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های آگهی و مجوز فعالیت کانون

 تبلیغاتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

نظارت براماکن اداره 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های آگهی و مجوز فعالیت کانون

 تبلیغاتی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 عدم اعتیادگواهی  مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

های آگهی و مجوز فعالیت کانون

 تبلیغاتی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 رونیکیالکت

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی واطالع رسانی/ 

 دفتر تبلیغات و اطالع رسانی
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل هنرهای نمایشی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1486    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )اداره کل هنرهای نمایشی(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی استعالم 

 دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

های پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی

 نمایشی، سیرک و متفرقه

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
  

استعالم پروانه 

 صالحیت هنری

ریر 

 الکترونیکی

فرهنگ و وزارت 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ اداره 

 کل هنرهای نمایشی

استعالم پروانه 

صالحیت هنری 

 عوامل برنامه

های پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی

 نمایشی، سیرک و متفرقه
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 اسالمیارشاد 

معاونت امور هنری/ اداره 

 کل هنرهای نمایشی
  

های پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی

 نمایشی، سیرک و متفرقه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 تاییدیه اماکن

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هنری/ اداره معاونت امور 

 کل هنرهای نمایشی
  

هنرمندان قطعات -پروانه صالحیت هنری 

های نمایشی، سیرک و کوتاه و سرگرمی

 متفرقه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 معاونت امور هنری/ اداره

 کل هنرهای نمایشی
  

هنرمندان قطعات -پروانه صالحیت هنری 

های نمایشی، سیرک و کوتاه و سرگرمی

 متفرقه

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ اداره 

 نمایشیکل هنرهای 
  

هنرمندان قطعات -پروانه صالحیت هنری 

های نمایشی، سیرک و کوتاه و سرگرمی

 متفرقه

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ اداره 

 نمایشیکل هنرهای 
  

هنرمندان قطعات -پروانه صالحیت هنری 

های نمایشی، سیرک و کوتاه و سرگرمی

 -متفرقه

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ اداره 

 کل هنرهای نمایشی
  

 

 



 های هنری(و ارشاد اسالمی )آموزش و توسعه فعاليتوزارت فرهنگ  جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1487    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های هنری(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )آموزش و توسعه فعالیت

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

 سرویسعنوان دستگاه تابعه 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 کارت صالحیت تدریس

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

آموزش و توسعه فعالیتهای 

 هنری
  

 وزارت کشور کارت صالحیت تدریس
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

آموزش و توسعه فعالیتهای 

 هنری
  

 فیش بانکی   بانک کارت صالحیت تدریس
ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

فعالیتهای آموزش و توسعه 

 هنری
  

نمایشی، -مجوز آموزشگاه آزاد هنری 

 تجسمی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

نمایشی، -هنری مجوز آموزشگاه آزاد 

 تجسمی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

نمایشی، -مجوز آموزشگاه آزاد هنری 

 تجسمی

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

موسسات ها و دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

نمایشی، -مجوز آموزشگاه آزاد هنری 

 تجسمی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

 -های علمیمجوز تمدید و توسعه دوره

کاربردی توسط مراکز خصوصی در 

 شهرستان

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

فرهنگ و وزارت 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

 -های علمیمجوز تمدید و توسعه دوره

 کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

دفتر آموزش و  معاونت امور هنری/

 توسعه فعالیتهای هنری
  



 های هنری(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )آموزش و توسعه فعاليت جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1488    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

 سرویسعنوان دستگاه تابعه 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 -های علمیمجوز تمدید و توسعه دوره

 کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

 -های علمیمجوز تمدید و توسعه دوره

 کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

های علمی تمدید و توسعه دورهمجوز 

 کاربردی توسط مراکز دولتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

های آموزشی مجوز توسعه و تمدید دوره

 آزادمهارتی کاردانش و 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری

شناسنامه ملی 

 شرکت

های آموزشی مجوز توسعه و تمدید دوره

 آزادمهارتی کاردانش و 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

 -های علمیمجوز راه اندازی دوره

 کاربردی توسط مراکز خصوصی در تهران
 کشور وزارت

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

کاربردی توسط  -های علمیمجوز راه اندازی دوره

 مراکز خصوصی در شهرستان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

 -های علمیمجوز راه اندازی دوره

 کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

و وزارت فرهنگ 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر آموزش و 

 توسعه فعالیتهای هنری
  

کاربردی توسط  -های علمیمجوز راه اندازی دوره

 مراکز دولتی در شهرستان
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

موزش و معاونت امور هنری/ دفتر آ

 توسعه فعالیتهای هنری
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امور هنری / دفتر موسيقی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1489    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دفتر موسیقی(/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امور هنری 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی  عنوان

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

پروانۀ فعالیت استودیو موسیقی برای 

 موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 موسیقی دفتر
  

پروانۀ فعالیت استودیو موسیقی برای 

 موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

فعالیت تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی پروانۀ 

 برای مؤسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای 

 چند منظورهموسسات فرهنگی و هنری 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی

شناسنامه ملی 

 شرکت

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای 

 موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

ان ثبت اسناد و سازم

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای 

 موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای 

 موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

مدارک تایید 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای 

 موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

 گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی
ریر 

 الکترونیکی

 وزارت فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و 

 استودیو موسیقی-ضبط آثار صوتی 
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

رای موسیقی به صورت پلی بک مجوز اج

 نفر 111کمتر از 
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای اول 

 کنسرت-ای موسیقی صحنه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی

شناسنامه ملی 

 شرکت



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امور هنری / دفتر موسيقی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از                      فصل سوم

 

 

    1492    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

دستگاه اصلی  عنوان

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای اول 

 کنسرت-ای موسیقی صحنه

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 اساسنامه شرکت

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای اول 

 کنسرت-ای موسیقی صحنه

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای اول 

 کنسرت-ای موسیقی صحنه
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای اول 

 کنسرت-ای موسیقی صحنه

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای اول 

 کنسرت- ای موسیقیصحنه

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ 

 دفتر موسیقی
  

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امور هنری / دفتر هنرهای تجسمی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    1491    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دفتر هنرهای تجسمی(/ ر هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امو

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تک  پروانۀ تاسیس مراکز و مؤسسات

 منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی

شناسنامه ملی 

 شرکت

پروانۀ تاسیس مراکز و مؤسسات تک 

 منظوره تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

پروانۀ تاسیس مراکز و مؤسسات تک 

 وتکثیر آثار صوتیمنظوره تهیه، تولید 
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور صدور گواهی هنری برای هنرمندان
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

فرهنگ و ارشاد وزارت 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 صدور گواهی هنری برای هنرمندان
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 ریر الکترونیکی گواهی درجه هنری  

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 صدور گواهی هنری برای هنرمندان
جمهوری  قوه قضائیه

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

صدور معرفی نامه به صندوق اعتباری 

 هنر جهت دریافت وام
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

صدور معرفی نامه به صندوق اعتباری 

 هنر جهت دریافت وام

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور طرح بیمه هنرمندان
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امور هنری / دفتر هنرهای تجسمی( صادره ازجدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای           فصل سوم

 

 

    1491    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 طرح بیمه هنرمندان
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 طرح بیمه هنرمندان
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 ریر الکترونیکی گواهی درجه هنری  

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

هنری/ دفتر  معاونت امور

 هنرهای تجسمی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور طرح پرداخت مستمری به هنرمندان
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 طرح پرداخت مستمری به هنرمندان
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور طرح تکریم هنرمندان
تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 طرح تکریم هنرمندان
وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 ریر الکترونیکی گواهی درجه هنری  

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 طرح تکریم هنرمندان
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای 

 تجسمی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

ارت فرهنگ و ارشاد وز

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای 

 تجسمی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

هنری/ دفتر معاونت امور 

 هنرهای تجسمی
  

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای 

 تجسمی
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای 

 تجسمی

قوه قضائیه جمهوری 

 ایراناسالمی 

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از 

 کشور
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت امور هنری / دفتر هنرهای تجسمی( جدول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره از          فصل سوم

 

 

    1491    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از 

 کشور

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

دفتر معاونت امور هنری/ 

 هنرهای تجسمی
  

مجوز نصب مجسمه و یادمان و عالیم 

 هاو نشانه
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

 هنرهای تجسمی
  

 

 



 فرهنگی و هنری مساجد( هایوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )کانون ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد       فصل سوم

 

 

    1494    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های فرهنگی و هنری مساجد()کانونوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس کانون 

 وهنری مساجد فرهنگی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد

شناسنامه ملی 

 شرکت

مجوز تاسیس کانون 

 فرهنگی وهنری مساجد

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کانون 

 فرهنگی وهنری مساجد

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کانون 

 فرهنگی وهنری مساجد
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کانون 

 فرهنگی وهنری مساجد

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

امور هنری/ ستاد عالی معاونت 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کانون 

 فرهنگی وهنری مساجد

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 فرهنگی و  هنری مساجد کانونهای
  

مجوز تاسیس کانون 

 فرهنگی وهنری مساجد

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کانون 

 فرهنگی وهنری مساجد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد

اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

شناسنامه ملی 

 شرکت



 های فرهنگی و هنری مساجد(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )کانون ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد       فصل سوم

 

 

    1495    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه سرویس 

 گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

وضعیت استعالم 

 نظام وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد
 سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

امور هنری/ ستاد عالی معاونت 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد

وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 هنری مساجدکانونهای فرهنگی و  
  

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  

مجوز تاسیس کتابخانه 

 عمومی مسجد

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

انتظامی جمهوری نیروی 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

معاونت امور هنری/ ستاد عالی 

 کانونهای فرهنگی و  هنری مساجد
  



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت قرآن و عترت( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد              فصل سوم

 

 

    1496    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت قرآن و عترت(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

اصلی  عنوان دستگاه

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

پروانه فعالیت موسسه 

 فرهنگی قرآن وعترت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 ریر تجاریمؤسسات 
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
 معاونت قرآن و عترت

شناسنامه ملی 

 شرکت

پروانه فعالیت موسسه 

 فرهنگی قرآن وعترت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

ارشاد وزارت فرهنگ و 

 اسالمی
   معاونت قرآن و عترت

پروانه فعالیت موسسه 

 فرهنگی قرآن وعترت

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 سازمان وظیفه عمومی ناجا

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
   معاونت قرآن و عترت

پروانه فعالیت موسسه 

 وعترتفرهنگی قرآن 
 ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
   معاونت قرآن و عترت

پروانه فعالیت موسسه 

 فرهنگی قرآن وعترت

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی
 ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
   معاونت قرآن و عترت

پروانه فعالیت موسسه 

 فرهنگی قرآن وعترت

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
   معاونت قرآن و عترت

موسسه پروانه فعالیت 

 فرهنگی قرآن وعترت

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران
 ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد مراکز بهداشتی و درمانی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
   معاونت قرآن و عترت

پروانه فعالیت موسسه 

 فرهنگی قرآن وعترت

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 ریر الکترونیکی

وزارت فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
   معاونت قرآن و عترت

 



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )هيأت رسيدگی یه مراکز فرهنگی( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد          فصل سوم

 

 

    1497    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )هیاًت رسیدگی به مراکز فرهنگی(

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 مجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

رهنگ و وزارت ف

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

 وزارت کشور مجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

 منظورهمجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری چند 
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

 مجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

اسالمی جمهوری 

 ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

 مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه 

 عمومی ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

 وزارت کشور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

 تک منظورهمجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری 
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

 مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 اسالمی ایرانجمهوری 

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  



 ارشاد اسالمی )هيأت رسيدگی یه مراکز فرهنگی(وزارت فرهنگ و  ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد          فصل سوم

 

 

    1498    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

معرفی موسسات جهت دریافت تسهیالت پرداخت 

 قبوض)آب،برق،گاز،تلفن(
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

معرفی موسسات جهت دریافت تسهیالت پرداخت 

 قبوض)آب،برق،گاز،تلفن(

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
 مجوز موسسه  

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  

اقتصادی و معرفی موسسات فرهنگی به وزارت امور 

 دارای جهت دریافت تسهیالت معافیت مالیاتی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی

ریر 

 الکترونیکی

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

هیأت رسیدگی به 

 مراکز فرهنگی
  



 

 

 

 

های مورد نیاز صدور اطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت کشور



 جدول اطالعات تجميعی سرویس های دریافتی یرای صدور مجوز توس  وزارت کشور                      فصل سوم
 

 

    1522    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت کشور

دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه 
 تایعه استعالم گيرنده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه 
 تایعه استعالم گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

 سازمان ثبت احوال کشور

 9 9 تأییدیه حکم بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور

50 

90 

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

 9 9 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت کشور
 9 تایید اطالعات هویتی

1 
 9 تأییدیه حراست

 9 9 تأییدیه حکم بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

 9 9 تایید مدارک تحصیلی آموزش و پرورشوزارت 

51 
 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت کشور
 9 تایید اطالعات هویتی

6 
 9 تأییدیه حراست

امور اتباع و مهاجرین 

 خارجی

 5 5 فیش بانکی بانک

1 

 5 5 تأییدیه حکم بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشور

 وزارت امور خارجه
 5 تأیید تابعیت خارجی پدر

9 
 5 تصدیق پذیرفتن تابعیت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

تأییدیه عدم ابتال به 

 های مسریبیماری
5 5 

 وزارت کشور
 5 تایید اطالعات هویتی

9 
 5 درخواست ثبت ازدواج



 جدول اطالعات تجميعی سرویس های دریافتی یرای صدور مجوز توس  وزارت کشور                      فصل سوم
 

 

    1521    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت کشور

دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده
تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه 
 تایعه استعالم گيرنده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه 
 تایعه استعالم گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
اصلی استعالم 

 گيرنده

مردم نهاد  هایسازمان

 )سمن(

 5 5 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 5 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور 90 9

 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
5 5 



 وزارت کشور )امور اتباع و مهاجری  خارجی( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد               فصل سوم

 

 

    1521    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 کشور )امور اتباع و مهاجرین خارجی(وزارت 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

تبعه خارجی در مواردی هم که ازدواج زن ایرانی با 

منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف 

 دولت است

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

تأییدیه عدم ابتال به 

 های مسریبیماری

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت کشور

امور اتباع و 

 مهاجرین خارجی
  

خارجی در مواردی هم که ازدواج زن ایرانی با تبعه 

منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف 

 دولت است

   وزارت امور خارجه
تصدیق پذیرفتن 

 تابعیت

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت کشور

امور اتباع و 

 مهاجرین خارجی
  

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که 

از طرف  منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص

 دولت است

 درخواست ثبت ازدواج   وزارت کشور
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت کشور

امور اتباع و 

 مهاجرین خارجی
  

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که 

منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف 

 دولت است

 فیش بانکی   بانک
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت کشور

اتباع و امور 

 مهاجرین خارجی
  

 وزارت کشور تابعیت ایران
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تایید اطالعات هویتی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت کشور

امور اتباع و 

 مهاجرین خارجی
  

   وزارت امور خارجه تابعیت ایران
تأیید تابعیت خارجی 

 پدر

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت کشور

امور اتباع و 

 مهاجرین خارجی
  

 مجوز تاسیس دفاتر کفالت
سازمان بازنشستگی 

 کشور
  

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت کشور

امور اتباع و 

 مهاجرین خارجی
  

 



 وزارت کشور )سازمان ثبت احوال کشور( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                     فصل سوم

 

 

    1521    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت کشور )سازمان ثبت احوال کشور(

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

ارائه نحوه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه ارائه خدمات ثبت 

 احوال کشور
   سازمان بازنشستگی کشور

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور
  

پروانه ارائه خدمات ثبت 

 احوال کشور
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور
  

پروانه ارائه خدمات ثبت 

 احوال کشور

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

احوال سازمان ثبت 

 کشور
  

پروانه ارائه خدمات ثبت 

 احوال کشور
   وزارت آموزش و پرورش

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

پروانه ارائه خدمات ثبت 

 احوال کشور
 وزارت کشور ریر الکترونیکی تأییدیه حراست   وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تأییدیه حراست استان

تغییر وضعیت دفتر از 

 حقیقی به حقوقی
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور
  

گواهی نامه ارائه خدمات 

 ثبت احوال
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اطالعات تایید 

 هویتی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور
  

گواهی نامه ارائه خدمات 

 ثبت احوال

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور
  

گواهی نامه ارائه خدمات 

 احوالثبت 
   وزارت آموزش و پرورش

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

گواهی نامه ارائه خدمات 

 ثبت احوال
 وزارت کشور ریر الکترونیکی تأییدیه حراست   وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور
 تأییدیه حراست استان

گواهی نامه ارائه خدمات 

 ثبت احوال
   سازمان بازنشستگی کشور

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان ثبت احوال 

 کشور
  



 های کشور(دهداری ها ووزارت کشور )سازمان شهرداری ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                          فصل سوم

 

 

    1524    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های کشور(ها و دهداریوزارت کشور )سازمان شهرداری

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 دهیاستعالم 
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

: مجوز ایجاد ساختار سازمانی 

 های سازمانیها و پستشهرداری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

ها و موسسات دانشگاه

 آموزش عالی

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور الکترونیکیریر 

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور
  

: مجوز ایجاد ساختار سازمانی 

 های سازمانیها و پستشهرداری
   وزارت آموزش و پرورش

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان

 وزارت کشور شهرداری درجه بندی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور
  

   وزارت آموزش و پرورش درجه بندی شهرداری
تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

آموزش و اداره کل 

 پرورش استان

 وزارت کشور ریر الکترونیکی تأییدیه حراست   وزارت کشور درجه بندی شهرداری
سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

تأییدیه حراست 

 استان

 درجه بندی شهرداری
سازمان بازنشستگی 

 کشور
  

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور
  

مجوز ایجاد ساختار سازمانی 

 های سازمانیها و پستشهرداری
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور
  

مجوز ایجاد ساختار سازمانی 

 های سازمانیها و پستشهرداری
 وزارت کشور ریر الکترونیکی تأییدیه حراست   وزارت کشور

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

تأییدیه حراست 

 استان

مجوز ایجاد ساختار سازمانی 

 های سازمانیها و پستشهرداری

سازمان بازنشستگی 

 کشور
  

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور
  

مجوز تاسیس موسسات سازمان 

 هاوابسته به شهرداری
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور
  

مجوز تاسیس موسسات سازمان 

 هاوابسته به شهرداری
   وزارت آموزش و پرورش

تایید مدارک 

 تحصیلی
 وزارت کشور الکترونیکی ریر

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

اداره کل آموزش و 

 پرورش استان



 های کشور(ها و دهداریوزارت کشور )سازمان شهرداری ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                          فصل سوم

 

 

    1525    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 دهیاستعالم 
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز تاسیس موسسات سازمان 

 هاوابسته به شهرداری
 وزارت کشور ریر الکترونیکی تأییدیه حراست   وزارت کشور

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

تأییدیه حراست 

 استان

موسسات سازمان مجوز تاسیس 

 هاوابسته به شهرداری

سازمان بازنشستگی 

 کشور
  

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور
  

 



 های مردم نهاد )سم ((وزارت کشور )سازمان ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                             فصل سوم

 

 

 (مردم تهاد )سمن( هایوزارت کشور )سازمان

عنوان مجوز نیازمند به 

 این سرویس

اصلی عنوان دستگاه 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط استعالم 

 دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

 های مردم نهادسازمان
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت

 مؤسسات ریر تجاری
 وزارت کشور ریر الکترونیکی شرکتاساسنامه 

های مردم نهاد سازمان

 )سمن(
  

 وزارت کشور ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور های مردم نهادسازمان
های مردم نهاد سازمان

 )سمن(
  

 های مردم نهادسازمان
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

جمهوری  نیروی انتظامی

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری
 وزارت کشور ریر الکترونیکی

های مردم نهاد سازمان

 )سمن(
  



 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس

 مجوزهای وزارت نفت 

 



 توس  وزارت نفت  های دریافتی برای صدور مجوز ول اطالعات تجمیعی سرویسجد                                           فصل سوم

 

 

    1528    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت نفت

دستگاه تابعه 
 استعالم گیرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
 هایسرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تابعه 

 استعالم گیرنده

 هایمجموع سرویس
دریافتی  دستگاه اصلی 

 استعالم گیرنده

ریزی معاونت برنامه

و نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

 9 9 استعالم مستندات مالی  بانک

99 

05 

 9 9 اساسنامه شرکت کشورسازمان ثبت اسناد و امالک 
 9 9 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 9 9 استعالم تامین آب شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 9 9 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 9 9 استعالم مستندات مالی  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت جهاد کشاورزی
استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات 

 زمین یا ملک
9 9 

 9 9 استعالم گزارش کارشناسی وزارت دادگستری
 5 5 اطالعات جغرافیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت نفت

 5 استعالم  تایید مدارک متقاضی

51 

 9 موافقت کمیته تخصیص خوراک استعالم 
 9 استعالم گزارش کارشناسی

استعالم، نحوه تامین دانش فنی )بومی و خارجی( و 

نامه نام منبع تامین دانش فنی به همراه ارائه موافقت

دارنده تکنولوژی جهت واگذاری تکنولوژی مورد 

 شرکت متقاضی Schemeنیاز به  

9 

 5 متقاضیتاییدیه مدارک 
 9 9 استعالم تامین برق وزارت نیرو

شرکت ملی پاالیش 

های و پخش فرآورده

 نفتی ایران

 وزارت نفت

 5 استعالم پروانه بهره برداری 

0 0 
 5 استعالم گزارش کارشناسی
 5 تایید محصوالت تولیدی

 5 تأیید خط تولید 

شرکت ملی گاز 
 ایران

 0 0 0 تاییدیه مدارک متقاضی ایران شرکت ملی گاز



 وزارت نفت )شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران( های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازول سرویس جد                                       فصل سوم

 

 

    1529    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های نفتی ایران(وزارت نفت )شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده

توضیحات 

 سرویس

مجوز تحویل خوراک از 

 طریق بورس کاال
 وزارت نفت

شرکت ملی پخش 

 های نفتی ایرانفرآورده

استعالم پروانه 

 بهره برداری 
 وزارت نفت ریر الکترونیکی

شرکت ملی پاالیش و پخش 

 های نفتی ایرانفرآورده
  

مجوز خوراک صادر شده 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

های نفتی پخش فرآورده

 ایران

 وزارت نفت
شرکت ملی پخش 

 های نفتی ایرانفرآورده

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 وزارت نفت ریر الکترونیکی

شرکت ملی پاالیش و پخش 

 های نفتی ایرانفرآورده

استعالم نتیجه 

بازدید 

 کارشناس

مجوز خوراک صادر شده 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

های نفتی پخش فرآورده

 ایران

 وزارت نفت
شرکت ملی پخش 

 های نفتی ایرانفرآورده

تایید محصوالت 

 تولیدی
 وزارت نفت ریر الکترونیکی

پاالیش و پخش شرکت ملی 

 های نفتی ایرانفرآورده

تاییدیه خط 

تولید و 

محصوالت 

 تولیدی

مجوز خوراک صادر شده 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

های نفتی پخش فرآورده

 ایران

 وزارت نفت
شرکت ملی پخش 

 های نفتی ایرانفرآورده
 وزارت نفت ریر الکترونیکی تأیید خط تولید 

شرکت ملی پاالیش و پخش 

 های نفتی ایرانفرآورده

تاییدیه خط 

تولید و 

محصوالت 

 تولیدی



 وزارت نفت )شرکت ملی گاز ایران( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                            فصل سوم

 

 

    1512    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 )شرکت ملی گاز ایران(وزارت نفت 

 عنوان مجوز نیازمند به این سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 
واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 
اصلی سرویس 

 گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز تخصیص گاز به عنوان سوخت 

مترمکعب در ساعت(  51111از  )کمتر

به کارخانجات تولید آسفالت توسط 

 های گاز استانیشرکت

 وزارت نفت
شرکت ملی گاز 

 ایران

تاییدیه مدارک 

 متقاضی
 وزارت نفت ریر الکترونیکی

شرکت ملی گاز 

 ایران

استعالم تاییدیه مدارک 

متقاضی توسط 

 های گاز استانیشرکت

مجوز تخصیص گاز به عنوان سوخت 

مترمکعب در ساعت(  51111)کمتر از 

های تولید فوالد توسط به مجتمع

 های گاز استانیشرکت

 وزارت نفت
شرکت ملی گاز 

 ایران

تاییدیه مدارک 

 متقاضی
 وزارت نفت ریر الکترونیکی

شرکت ملی گاز 

 ایران

استعالم تاییدیه مدارک 

متقاضی توسط 

 های گاز استانیشرکت

وخت مجوز تخصیص گاز به عنوان س

مترمکعب در ساعت(به  51111)کمتر از 

های گاز واحدهای آجرپزی توسط شرکت

 استانی

 وزارت نفت
شرکت ملی گاز 

 ایران

تاییدیه مدارک 

 متقاضی
 وزارت نفت ریر الکترونیکی

شرکت ملی گاز 

 ایران

استعالم تاییدیه مدارک 

متقاضی توسط 

 های گاز استانیشرکت

مجوز تخصیص گاز به عنوان سوخت 

مترمکعب در ساعت( به 51111)کمتر از 

واحدها و کارخانجات تولیدی توسط 

 های گاز استانیشرکت

 وزارت نفت
شرکت ملی گاز 

 ایران

تاییدیه مدارک 

 متقاضی
 وزارت نفت ریر الکترونیکی

شرکت ملی گاز 

 ایران

استعالم تاییدیه مدارک 

متقاضی توسط 

 ستانیهای گاز اشرکت



 وزارت کشور )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد         فصل سوم

 

 

 نظارت بر منابع هیدروکربوری(معاونت برنامه ریزی و )وزارت نفت 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز گازرسانی)برای متقاضیان 

 عمده(
   وزارت نفت

استعالم  تایید 

 مدارک متقاضی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

های گاز استعالم از شرکت

استانی و کمیته سوخت 

 وزارت نفت

متقاضیان مجوز گازرسانی)برای 

 عمده(

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

شناسی سازمان زمین

و اکتشافات معدنی 

 کشور

 اطالعات جغرافیایی
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم کروکی و نقشه 

 UTMمربوطه و مختصات 

استعالم از  -نقاط مورد نظر 

ای علوم هپایگاه ملی داده

 زمین کشور

مجوز گازرسانی)برای متقاضیان 

 عمده(
 شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

تاییدیه مدارک 

 متقاضی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

  

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم اساسنامه شرکت )با 

زمینه فعالیت مرتبط با طرح 

 پیشنهادی( 

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

 خصوصی )نفت خام و میعانات گازی(
   وزارت نفت

استعالم  موافقت 

کمیته تخصیص 

 خوراک

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم از کمیته تخصیص 

 خوراک وزارت نفت

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

شرکت آب و فاضالب 

 استان و یا شهرستان
 استعالم تامین آب منطقه ای امور آب

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و نظارت معاونت برنامه

 بر منابع هیدروکربوری

استعالم از سازمان آب 

 ایمنطقه



 وزارت نفت )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد         فصل سوم

 

 

    1511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

 استعالم تامین برق   وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و برنامهمعاونت 

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم از سازمان برق 

 منطقه ای

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

   وزارت دادگستری
استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

تاییدیه کارشناس دادگستری 

استعالم از واحد کارشناسی  -

  استعالم تاییدیه -دادگستری 

کارشناس دادگستری مبنی 

 آورده ٪91بر تایید 

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

   وزارت نفت
استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

 ریزی ومعاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم  گزارش اولیه 

سنجی فنی و اقتصادی امکان

طرح پیشنهادی همراه با انجام 

آنالیز حساسیت طرح نسبت به 

میزان هزینه عملیاتی و هزینه 

 استعالم  -گذاری ثابت سرمایه

ریزی و نظارت از معاونت برنامه

بر منابع هیدروکربوری وزارت 

 نفت

پاالیشگاهی بخش مجوزهای 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

 وزارت جهاد کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

 کشور

استعالم مجاز بودن 

فعالیت و مشخصات 

 زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

  



 وزارت نفت )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( مجوزهای صادره ازول سرویس های مورد نیاز برای جد         فصل سوم

 

 

    1511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

)نفت خام و میعانات خصوصی 

 گازی(

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

استعالم مستندات 

 مالی 

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم مستندات مالی 

)بانکی و اسنادی 

های گذاری و صورتسرمایه

 برمالی حسابرسی شده معت

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

   بانک
استعالم مستندات 

 مالی 

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم مستندات مالی 

)بانکی و اسنادی 

های گذاری و صورتسرمایه

 مالی حسابرسی شده معتبر

پاالیشگاهی بخش مجوزهای 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

   وزارت نفت

استعالم، نحوه تامین 
دانش فنی )بومی و 
خارجی( و نام منبع 
تامین دانش فنی به 

نامه همراه ارائه موافقت
دارنده تکنولوژی جهت 

واگذاری تکنولوژی 
مورد نیاز به  

Scheme  شرکت
 متقاضی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و برنامه معاونت

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم از پژوهشگاه صنعت 

 نفت

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

آگهی آخرین تغییرات 

شرکت در روزنامه رسمی 

کشور به همراه نمودار 

 سازمانی



 وزارت نفت )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد         فصل سوم

 

 

    1514    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوزهای پاالیشگاهی بخش 

خصوصی )نفت خام و میعانات 

 گازی(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع 

 و واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

منابع نظارت بر 

 هیدروکربوری

ادارات کل حفاظت محیط 

زیست استان و یا شهرستان 

استعالم مجاز بودن فعالیت  -

 و مشخصات زمین یا ملک

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 تجاریریر 

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم اساسنامه شرکت )با 

زمینه فعالیت مرتبط با طرح 

 پیشنهادی( 

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

   وزارت نفت

موافقت  استعالم 

کمیته تخصیص 

 خوراک

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم از کمیته تخصیص 

 خوراک

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

شرکت آب و فاضالب 

 استان و یا شهرستان
 استعالم تامین آب منطقه ایامور آب 

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم از سازمان آب 

 منظقه ای

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

 استعالم تامین برق   وزارت نیرو
ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم از سازمان برق 

 منظقه ای

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

   وزارت دادگستری
استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

تاییدیه کارشناس دادگستری 

استعالم از واحد کارشناسی  -

 دادگستری



 وزارت نفت )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( مجوزهای صادره ازول سرویس های مورد نیاز برای جد         فصل سوم

 

 

    1515    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

   وزارت نفت
استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

بر منابع نظارت 

 هیدروکربوری

استعالم  گزارش اولیه 

سنجی فنی و اقتصادی امکان

طرح پیشنهادی همراه با انجام 

آنالیز حساسیت طرح نسبت به 

میزان هزینه عملیاتی و هزینه 

استعالم   -گذاری ثابت سرمایه

ریزی و نظارت از معاونت برنامه

بر منابع هیدروکربوری وزارت 

 نفت

پاالیشگاهی دارای مجوزهای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

 وزارت جهاد کشاورزی

اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری 

 کشور

استعالم مجاز بودن 

فعالیت و مشخصات 

 زمین یا ملک

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

  

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

استعالم مستندات 

 مالی 

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم مستندات مالی 

و اسنادی  )بانکی

های گذاری و صورتسرمایه

 مالی حسابرسی شده معتبر

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

   بانک
استعالم مستندات 

 مالی 

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

مالی استعالم مستندات 

)بانکی و اسنادی 

های گذاری و صورتسرمایه

 مالی حسابرسی شده معتبر



 وزارت نفت )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد         فصل سوم

 

 

    1516    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

   وزارت نفت

استعالم، نحوه تامین 

دانش فنی )بومی و 

خارجی( و نام منبع 

تامین دانش فنی به 

همراه ارائه 

نامه دارنده موافقت

تکنولوژی جهت 

واگذاری تکنولوژی 

مورد نیاز به  

Scheme  شرکت

 متقاضی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

پژوهشگاه صنعت استعالم از 

 نفت

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

 آگهی آخرین تغییرات

شرکت در روزنامه رسمی 

کشور به همراه نمودار 

 سازمانی

مجوزهای پاالیشگاهی دارای 

گذاری سرمایهدرصد  91مجوز 

توسط شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور
  

مجوزاستقرارصنایع 

 و واحدهای خدماتی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

ادارات کل حفاظت محیط 

زیست استان و یا شهرستان 

استعالم تاییدیه مبنی بر  -

 عدم ایجاد آلودگی



 وزارت نفت )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( مجوزهای صادره ازول سرویس های مورد نیاز برای جد         فصل سوم

 

 

    1517    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوزهای صادرشده سوخت و 

 های واحدهای پتروشیمیخوراک

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

اداره کل ثبت 

ها و مؤسسات شرکت

 ریر تجاری

 اساسنامه شرکت
ریر 

 الکترونیکی
 نفتوزارت 

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم اساسنامه شرکت )با 

زمینه فعالیت مرتبط با طرح 

 پیشنهادی( 

مجوزهای صادرشده سوخت و 

 های واحدهای پتروشیمیخوراک
   وزارت نفت

استعالم گزارش 

 کارشناسی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

منابع نظارت بر 

 هیدروکربوری

استعالم  گزارش اولیه 

سنجی فنی و اقتصادی امکان

طرح پیشنهادی همراه با 

انجام آنالیز حساسیت طرح 

نسبت به میزان هزینه 

عملیاتی و هزینه 

  -گذاری ثابت سرمایه

استعالم از معاونت 

ریزی و نظارت بر منابع برنامه

 هیدروکربوری وزارت نفت

سوخت و مجوزهای صادرشده 

 های واحدهای پتروشیمیخوراک

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی

سازمان بورس و اوراق 

 بهادار

استعالم مستندات 

 مالی 

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم مستندات مالی 

)بانکی و اسنادی 

های گذاری و صورتسرمایه

 حسابرسی شده معتبرمالی 

مجوزهای صادرشده سوخت و 

 های واحدهای پتروشیمیخوراک
   بانک

استعالم مستندات 

 مالی 

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم مستندات مالی 

)بانکی و اسنادی 

های گذاری و صورتسرمایه

 مالی حسابرسی شده معتبر



 وزارت نفت )معاونت یرنامه ریزی و نظارت یر منایع هيدروکریوری( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد         فصل سوم

 

 

    1518    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه 

واسط استعالم 

 دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه 

اصلی سرویس 

 گیرنده

 عنوان دستگاه تابعه

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوزهای صادرشده سوخت و 

 های واحدهای پتروشیمیخوراک
   وزارت نفت

استعالم، نحوه تامین 

دانش فنی )بومی و 

خارجی( و نام منبع 

تامین دانش فنی به 

همراه ارائه 

نامه دارنده موافقت

تکنولوژی جهت 

واگذاری تکنولوژی 

مورد نیاز به  

Scheme  شرکت

 متقاضی

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و اونت برنامهمع

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

استعالم از پژوهشگاه صنعت 

 نفت

مجوزهای صادرشده سوخت و 

 های واحدهای پتروشیمیخوراک

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
 آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

ریر 

 الکترونیکی
 وزارت نفت

ریزی و معاونت برنامه

نظارت بر منابع 

 هیدروکربوری

آگهی آخرین تغییرات 

شرکت در روزنامه رسمی 

کشور به همراه نمودار 

 سازمانی



 

 

 

 

 

 مورد نیاز صدور هایاطالعات تجمیعی و سرویس

 نیرومجوزهای وزارت 

 



 وزارت نيرو ول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط جد               فصل سوم

 

 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت نیرو

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
 تایعه استعالم 

 يرندهگ

های مجموع سرویس
دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 
 گيرنده

معاونت برق و 

 انرژی

 9 9 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

09 

63 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 اساسنامه شرکت

 9 تایید اجاره نامه 56

 1 تایید مدارک ثبتی

 0 0 و واحدهای خدماتیمجوزاستقرارصنایع  سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 6 6 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 9 استعالم گزارش حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 تایید اطالعات هویتی کشوروزارت 

 9 9 تاییدیه شرکت گاز وزارت نفت

 وزارت نیرو

 5 اتصال به شبکه تأییدیه

6 

 5 استعالم تأمین آب

 5 استعالم تأییدیه مدیریت شبکه

های مربوط استعالم تعهدات و مسئولیت

 به پروانه صادرات و واردات برق
5 

 9 گزارش کارشناسیاستعالم 

شرکت 

مدیریت منابع 

 آب ایران

 5 5 فیش بانکی بانک

 9 9 تایید مدارک ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 51

 5 5 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور



 وزارت نيرو ول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط جد               فصل سوم

 

 

    1511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت نیرو

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
 تایعه استعالم 

 يرندهگ

های مجموع سرویس
دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 
 گيرنده

شرکت 

مدیریت منابع 

 آب ایران

شرکت آب و فاضالب استان و یا 

 شهرستان

 5 استعالم درخواست متقاضی

9 

51 63 

استعالم محل تخلیه پساب و 

 شیوه رها سازی
5 

 وزارت جهاد کشاورزی

 5 ، نوع ماهیان و شیوه پرورشاستعالم تناژ

1 

 5 استعالم گزارش کارشناسی

 5 پروری استعالم مجوز احداث مزارع آبزی

 5 استعالم مجوز تاسیس

 هایاستعالم معرفی نامه ازواحد

 استانی یا شهرستانی
5 

 5 استعالم موافقت اصولی

عالم لیست داروها و مواد تاس

رذایی مورد استفاده در استخر 

 جهت کنترل پساب خروجی

5 

 5 5 استانی هایمعرفی نامه واحد وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 9 اطالعات هویتیتایید  وزارت کشور

 5 5 استعالم مجوز بهره برداری آب وزارت نیرو



 وزارت نيرو ول اطالعات تجمیعی سرویس های دریافتی برای صدور مجوز توسط جد               فصل سوم

 

 

    1511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 دستگاه اصلی استعالم گیرنده :وزارت نیرو

دستگاه 
تایعه 
استعالم 
 گيرنده

 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 
های سرویس

 ارائه شده

 هایمجموع سرویس
دریافتی دستگاه تایعه 
 استعالم گيرنده

مجموع 
 هایسرویس

دریافتی دستگاه 
 تایعه استعالم 

 يرندهگ

های مجموع سرویس
دستگاه دریافتی 

اصلی استعالم 
 گيرنده

 شرکت توانیر

 9 9 اساسنامه شرکت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 63 

 9 9 آگهی روزنامه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 5 تایید مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 نیرووزارت 
پروانه صالحیت بهره استعالم 

 برداری و نگهداری از نیروگاه
5 9 

 وزارت نیرو

 5 استعالم تاییدیه استاندارد

9 
 5 استعالم مناطق تحت پوشش

 



 وزارت نيرو )شرکت توانير( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد              فصل سوم

 

 

    1511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت نیرو )شرکت توانیر(
عنوان مجوز 

نیازمند به این 
 سرویس

دستگاه اصلی عنوان 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده
عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه صالحیت  
بهره برداری و 

 نگهداری از نیروگاه

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ا هشرکتاداره کل ثبت 
 و مؤسسات ریر تجاری

  شرکت توانیر وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

پروانه صالحیت  
بهره برداری و 

 نگهداری از نیروگاه
  وزارت نیرو

استعالم  پروانه صالحیت 
بهره برداری و نگهداری 

 از نیروگاه
  شرکت توانیر وزارت نیرو ریر الکترونیکی

پروانه صالحیت  
برداری و  بهره

 نگهداری از نیروگاه

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

  شرکت توانیر وزارت نیرو ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

پروانه صالحیت  
بهره برداری و 

 نگهداری از نیروگاه

وزارت علوم، تحقیقات 
 و فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

 شرکت توانیر وزارت نیرو ریر الکترونیکی تحصیلیتایید مدارک 
استعالم اعتبار مدرک 

 تحصیلی متقاضی

تأییدیه طرح اتصال 
 به شبکه انتقال

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ا هاداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

 شرکت توانیر وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

 واستعالم مشخصات تجاری 
راهبردی و مشخصات مدیر 
عامل و مشخصات اعضای 

 هیئت مدیره شرکت

تأییدیه طرح اتصال 
 به شبکه انتقال

استعالم مناطق تحت   وزارت نیرو
 پوشش

 شرکت توانیر وزارت نیرو ریر الکترونیکی
استعالم مشخصات کلی 
مناطق/ شهرستانهای 
 -تحت پوشش شرکت 

تأییدیه طرح اتصال 
 به شبکه انتقال

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 شرکت توانیر وزارت نیرو ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

استعالم مشخصات تجاری و 
راهبردی و مشخصات مدیر 
عامل و مشخصات اعضای 

 هیئت مدیره شرکت

مجوز اتصال به 
 شبکه انتقال

   وزارت نیرو
استعالم تاییدیه 

 استاندارد
 شرکت توانیر وزارت نیرو الکترونیکیریر 

استعالم تایید استانداردها 
و ضوابط ارتباطی و 

مخابراتی با مرکز ملی 
 -راهبری شبکه برق کشور
استعالم از مرکز ملی 

 راهبری شبکه برق کشور

 



 وزارت نيرو )شرکت مدیریت منایع آب ایران( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد               فصل سوم

 

 

    1514    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (شرکت مدیریت منابع آب ایران) وزارت نیرو

عنوان مجوز نیازمند 
 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

پروری  احداث مزارع آبزی
 هابا استفاده از رودخانه 

 سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی
استعالم مجوز احداث 

 پروری مزارع آبزی
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

 استعالم مجوز سازمان شیالت

 پروانه بهره برداری از چاه
فاضالب شرکت آب و 

 استان و یا شهرستان
 امور آب منطقه ای

استعالم درخواست 
 متقاضی

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 

پروانه بهره برداری از 
منابع آبهای سطحی 

 )بخش کشاورزی(
 وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی 
 هااستان

استعالم معرفی نامه 
استانی یا های ازواحد

 شهرستانی
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

استعالم معرفی نامه ازمدیریت 
جهادکشاورزی استان یا 

 شهرستان

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده
عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری از 
منابع آبهای سطحی 

 )بخش کشاورزی(
 وزارت کشور

سازمان ثبت احوال 
 کشور

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 

برداری از پروانه بهره 
منابع آبهای سطحی 

 )بخش کشاورزی(

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 

عنوان مجوز نیازمند به 
 این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده
عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 وزارت جهاد کشاورزی پروانه حفر چاه
سازمان جهاد کشاورزی 

 هااستان
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی استعالم مجوز تاسیس

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

تأسیس )موافقت استعالم مجوز 
 اصولی( از دستگاه مربوط

 وزارت کشور پروانه حفر چاه
سازمان ثبت احوال 

 کشور
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

 

 پروانه حفر چاه
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی اداره کل ثبت امالک

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

 

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی فیش بانکی  بانک پروانه حفر چاه
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 های مربوطهاستعالم واریز فیش

پروانه هرگونه حفر و بهره 
برداری از منابع آب 

 زیرزمینی

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 



 منایع آب ایران(وزارت نيرو )شرکت مدیریت  ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد               فصل سوم

 

 

    1515    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 
 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

گذاری سرمایهمجوز 
دولتی در بخش ریر

احداث نیروگاههای 
آبی کوچک روی برق

خطوط انتقال آب / 
 مسیر جریانی آب

 وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
استعالم مجوز بهره 

 برداری آب
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

های آب استعالم از شرکت
 منطقه ای

گذاری سرمایهمجوز 
دولتی در بخش ریر

احداث نیروگاههای 
آبی کوچک روی برق

خطوط انتقال آب / 
 مسیر جریانی آب

سازمان حفاظت محیط 
 زیست کشور

مجوزاستقرارصنایع و  
 واحدهای خدماتی

 نیرو وزارت ریر الکترونیکی
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران

ادارات کل حفاظت محیط 
 -زیست استان و یا شهرستان 

تاییدیه اختصاص زمین و عدم 
 وجود مشکل زیست محیطی

مجوز موافقت با  
پرورش احداث مزارع 

/تکثیر آبزیان با 
 هااستفاده از رودخانه

 سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی
نوع ، استعالم تناژ

ماهیان و شیوه 
 پرورش

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 

مجوز موافقت با  
پرورش احداث مزارع 

/تکثیر آبزیان با 
 هااستفاده از رودخانه

 سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی
استعالم گزارش 

 کارشناسی
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی

 منابعشرکت مدیریت 
 آب ایران

استعالم اظهارنامه کارشناسی 
و تجزیه کامل شیمیایی نمونه 

 آب سازمان شیالت

مجوز موافقت با  
پرورش احداث مزارع 

/تکثیر آبزیان با 
 هااستفاده از رودخانه

شرکت آب و فاضالب 
 استان و یا شهرستان

 امور آب منطقه ای
استعالم محل تخلیه 
پساب و شیوه رها 

 سازی
 وزارت نیرو الکترونیکیریر 

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

استعالم مختصات محل تخلیه 
پساب و شیوه مدیریت 

رهاسازی پساب و تضمین 
ها در حد کنترل ورود آالینده

 مجاز

مجوز موافقت با  
پرورش / احداث مزارع 

تکثیر آبزیان با استفاده 
 هااز رودخانه

 ایرانسازمان شیالت  وزارت جهاد کشاورزی
استعالم موافقت 

 اصولی
 وزارت نیرو ریر الکترونیکی

شرکت مدیریت منابع 
 آب ایران

استعالم پروانه موافقت اصولی 
 )اجازه صدور پروانه تأسیس(



 وزارت نيرو )شرکت مدیریت منایع آب ایران( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد               فصل سوم

 

 

    1516    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند 
 به این سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 
 استعالم دهی

 عنوان سرویس
نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

مجوز موافقت با  
پرورش احداث مزارع 

/تکثیر آبزیان با 
 هااستفاده از رودخانه

 سازمان شیالت ایران وزارت جهاد کشاورزی

لیست داروها و اسعالم 
مواد رذایی مورد 
استفاده در استخر 
جهت کنترل پساب 

 خروجی

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 

موافقت با برداشت 
 ایمصالح رودخانه

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

های معرفی نامه واحد 
 استانی

 وزارت نیرو ریر الکترونیکی
شرکت مدیریت منابع 

 ایران آب
استعالم از سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت استان



 وزارت نيرو )معاونت یرق و انرژی( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                  فصل سوم

 

 

    1517    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 (معاونت برق و انرژی) وزارت نیرو

عنوان مجوز 
نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس دهنده

دستگاه واسط عنوان 
 سرویس دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

های پروانه احداث مولد
 مقیاس کوچک

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو الکترونیکیریر  اساسنامه شرکت

های پروانه احداث مولد
 مقیاس کوچک

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

های پروانه احداث مولد
 مقیاس کوچک

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور
استعالم هویت مدیر عامل و 

 اعضای هییت مدیره

های پروانه احداث مولد
 مقیاس کوچک

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 استعالم  مدارک مالکیت زمین معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

های پروانه احداث مولد
 مقیاس کوچک

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تاییدیه شرکت گاز شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

پروانه احداث نیروگاه 
برق از منابع 
 تجدیدپذیر

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  اتحادیه مشاورین امالک
استعالم  اسناد مالکیت یا اجاره 

 زمین ساختگاه

پروانه احداث نیروگاه 
برق از منابع 
 تجدیدپذیر

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
اجاره استعالم  اسناد مالکیت یا 

 زمین ساختگاه

پروانه احداث نیروگاه 
برق از منابع 
 تجدیدپذیر

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی 
استعالم  اسناد مالکیت یا اجاره 

 زمین ساختگاه



 وزارت نيرو )معاونت یرق و انرژی( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                  فصل سوم

 

 

    1518    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 
نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس دهنده

دستگاه واسط عنوان 
 سرویس دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه احداث نیروگاه 
برق از منابع 
 تجدیدپذیر

حفاظت محیط سازمان 
 زیست کشور

مجوزاستقرارصنایع و  
 واحدهای خدماتی

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

ادارات کل حفاظت محیط زیست 
ادارات  -استان و یا شهرستان 

کل حفاظت محیط زیست استان 
 و یا شهرستان

پروانه بهره برداری 
)برای تولید برق( برای 

های متصل به نیروگاه
کیلو ولت و  69شبکه 

 باالتر

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

پروانه بهره برداری 
)برای تولید برق( 

های برای نیروگاه
 69متصل به شبکه 

 کیلو ولت و باالتر

 وزارت نیرو
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران
استعالم تأییدیه 
 مدیریت شبکه

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

پروانه بهره برداری 
)برای تولید برق( 

های برای نیروگاه
 69متصل به شبکه 

 کیلو ولت و باالتر

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

استعالم گزارش 
 حسابرسی

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی
استعالم گزارش حسابرسی 

 مستقل برای آخرین سال مالی

پروانه بهره برداری 
)برای تولید برق( 

های برای نیروگاه
 69متصل به شبکه 

 کیلو ولت و باالتر

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

 روزنامه رسمی کشور
آگهی روزنامه 

 رسمی
  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

پروانه بهره برداری 
)برای تولید برق( 

های برای نیروگاه
 69متصل به شبکه 

 کیلو ولت و باالتر

 وزارت کشور
سازمان ثبت احوال 

 کشور
تایید اطالعات 

 هویتی
 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

عامل و استعالم   هویت  مدیر 
 اعضای هیأت مدیره
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    1519    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 
نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس دهنده

دستگاه واسط عنوان 
 سرویس دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه بهره برداری 
)برای تولید برق( 

های برای نیروگاه
 69متصل به شبکه 

 کیلو ولت و باالتر

سازمان حفاظت محیط 
 زیست کشور

مجوزاستقرارصنایع  
 و واحدهای خدماتی

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

ادارات کل حفاظت محیط 
 -شهرستان  زیست استان و یا

استعالم مجاز بودن فعالیت و 
 مشخصات زمین یا ملک

پروانه بهره برداری 
تولید برق برای 

های متصل نیروگاه
به شبکه پایین تر از 

 کیلو ولت 69

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها اداره کل ثبت شرکت
 و مؤسسات ریر تجاری

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

پروانه بهره برداری 
تولید برق برای 

های متصل نیروگاه
به شبکه پایین تر از 

 کیلو ولت 69

 وزارت نیرو
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران
استعالم گزارش 

 کارشناسی
 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

ی هاتأییدیه کفایت سیستم
اندازه گیری، کنترلی، 

 مخابراتی و ایمنی

پروانه خرده فروشی 
 برق

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

پروانه خرده فروشی 
 برق

وزارت امور اقتصادی و 
 دارایی

 سازمان امور مالیاتی کشور
گزارش استعالم 

 حسابرسی
 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

استعالم گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی به مجمع عمومی 

عادی ساالنه صاحبان سهام 
 شرکت

پروانه خرده فروشی 
 برق

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

  معاونت برق و انرژی نیرووزارت  ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

پروانه خرده فروشی 
 برق

وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری

ها و موسسات دانشگاه
 آموزش عالی

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک تحصیلی

پروانه صادرات  و 
 واردات برق

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت
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    1512    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 
نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس دهنده

دستگاه واسط عنوان 
 سرویس دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

پروانه صادرات  و 
 واردات برق

 وزارت نیرو
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

استعالم تعهدات و 
های مربوط مسئولیت

به پروانه صادرات و 
 واردات برق

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

پروانه صادرات  و 
 واردات برق

قوه قضائیه جمهوری 
 اسالمی ایران

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

مجوز احداث 
های بزرگ نیروگاه

 )حرارتی(

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

مجوز احداث 
های بزرگ نیروگاه

 )حرارتی(
 وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب 
 ایران

 (نیاز در صورت) معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی استعالم تأمین آب

مجوز احداث 
های بزرگ نیروگاه

 )حرارتی(

قضائیه جمهوری قوه 
 اسالمی ایران

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

مجوز احداث 
های بزرگ نیروگاه

 )حرارتی(

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 استعالم مدارک تملک زمین معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی

مجوز احداث 
های بزرگ نیروگاه

 )حرارتی(

سازمان حفاظت محیط 
 زیست کشور

مجوزاستقرارصنایع و  
 واحدهای خدماتی

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

ادارات کل حفاظت محیط زیست 
استعالم  -استان و یا شهرستان 

مجاز بودن فعالیت و مشخصات 
 یا ملکزمین 

موافقت نامه اولیه 
های احداث مولد

 مقیاس کوچک

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

موافقت نامه اولیه 
های احداث مولد

 مقیاس کوچک

قوه قضائیه جمهوری 
 ایراناسالمی 

  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی آگهی روزنامه رسمی روزنامه رسمی کشور

موافقت نامه اولیه 
های احداث مولد

 مقیاس کوچک

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 زمین ساختگاهاجاره نامه  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی
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    1511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 
نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس دهنده

دستگاه واسط عنوان 
 سرویس دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت نامه اولیه 
های احداث مولد

 مقیاس کوچک
 اجاره نامه زمین ساختگاه معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  اتحادیه مشاورین امالک

موافقت نامه اولیه 
های احداث مولد

 مقیاس کوچک
 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اطالعات هویتیتایید  سازمان ثبت احوال کشور وزارت کشور

استعالم هویت مدیر عامل و 
 اعضای هییت مدیره

موافقت نامه اولیه 
های احداث مولد

 مقیاس کوچک

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی دفاتر اسناد رسمی
استعالم اسناد مالکیت  زمین 

 ساختگاه

موافقت نامه اولیه 
های احداث مولد

 مقیاس کوچک
  معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تاییدیه شرکت گاز شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت

موافقت نامه اولیه  
احداث نیروگاه برق از 

منابع انرژی 
 تجدیدپذیر

اتصال به  تأییدیه  وزارت نیرو
 شبکه

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

استعالم  مطابقت مطالعات 
سنجی طرح متقاضی با امکان

 «های نوگیری از انرژیمبانی بهره
ه ی اتّصال بتوسّط سانا و تأییدیه

 شبکه

موافقت نامه اولیه 
احداث نیروگاه برق از 

منابع انرژی 
 تجدیدپذیر

اسناد و سازمان ثبت 
 امالک کشور

ها و اداره کل ثبت شرکت
 مؤسسات ریر تجاری

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی اساسنامه شرکت

استعالم درخواست صدور پروانه 
احداث منضم به مستندات ثبتی 
و قانونی شرکت متقاضی و تعهد 

 نامه مربوطه

موافقت نامه اولیه 
احداث نیروگاه برق از 

بع انرژی منا
 تجدیدپذیر

استعالم گزارش   وزارت نیرو
 کارشناسی

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

استعالم  مطابقت مطالعات 
سنجی طرح متقاضی با امکان

 «های نوگیری از انرژیمبانی بهره
ه ی اتّصال بتوسّط سانا و تأییدیه

 شبکه

موافقت نامه اولیه 
از  احداث نیروگاه برق

منابع انرژی 
 تجدیدپذیر

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه  اتحادیه مشاورین امالک
استعالم سند مالکیت یا اجاره 

 نامه زمین ساختگاه
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    1511    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز 
نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 
 سرویس دهنده

دستگاه واسط عنوان 
 سرویس دهی

 نحوه ارائه سرویس عنوان سرویس
عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 
 سرویس گیرنده

 توضیحات سرویس

موافقت نامه اولیه 
احداث نیروگاه برق از 

منابع انرژی 
 تجدیدپذیر

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه اسناد رسمیدفاتر 
استعالم سند مالکیت یا اجاره 

 نامه زمین ساختگاه

موافقت نامه اولیه 
احداث نیروگاه برق از 

منابع انرژی 
 تجدیدپذیر

سازمان ثبت اسناد و 
 امالک کشور

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو الکترونیکیریر  تایید مدارک ثبتی اداره کل ثبت امالک
استعالم سند مالکیت یا اجاره 

 نامه زمین ساختگاه

موافقت نامه اولیه 
احداث نیروگاه برق از 

منابع انرژی 
 تجدیدپذیر

سازمان حفاظت محیط 
 زیست کشور

مجوزاستقرارصنایع و  
 واحدهای خدماتی

 معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ریر الکترونیکی

ادارات کل حفاظت محیط زیست 
استعالم  -استان و یا شهرستان 

مجاز بودن فعالیت و مشخصات 
 زمین یا ملک



 

 

 

 

 

 

 های مورد نیاز صدوراطالعات تجمیعی و سرویس
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 دستگاه اصلی استعالم گیرنده : وزارت ورزش وجوانان

دستگاه تایعه 

 استعالم گيرنده
 عنوان سرویس دستگاه استعالم دهنده

تعداد 

های سرویس

 ارائه شده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

استعالم تایعه 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت ورزش و جوانان

 وزارت ورزش و جوانان

 0 تأییدیه حراست

56 

00 00 

 0 تأییدیه هیئت ورزشی

 0 تأییدیه واحد فنی

 0 کارت مربی

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 وظیفه استعالم وضعیت نظام

 0 تاییدیه اماکن 59

 0 گواهی عدم اعتیاد

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 0 تایید اجاره نامه

1 
 0 تایید مدارک ثبتی

 0 0 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 0 0 تایید اطالعات هویتی وزارت کشور

 



 وزارت ورزش و جوانان )وزارت ورزش و جوانان( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                         فصل سوم

 

 

 )وزارت ورزش و جوانان( وزارت ورزش و جوانان

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی
 وزارت کشور

ثبت احوال  سازمان

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

برداری باشگاه مجوز پروانه بهره 

 ورزشی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه حراست

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان

تأییدیه هیئت 

 ورزشی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

برداری باشگاه مجوز پروانه بهره 

 ورزشی

وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه واحد فنی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان الکترونیکیریر  کارت مربی

وزارت ورزش و 

 جوانان

توسط فدراسیون مربوطه 

 صادر میشود.

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت ورزش و 

 جوانان

از طریق دفاتر پلیس  ابتدا

به مراکز بهداشتی معرفی 51+

میشوندوسپس گواهی توسط 

 این دفاتر تأیید میشود
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    1516    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

مجوز پروانه بهره برداری باشگاه 

 ورزشی

قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

زارت ورزش و و

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 وزارت کشور مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
سازمان ثبت اسناد و 

 کشور امالک
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه حراست

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان

تأییدیه هیئت 

 ورزشی
 وزارت ورزش و جوانان الکترونیکیریر 

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه واحد فنی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
وزارت ورزش و 

 جوانان

کل ورزش و ادارات 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی کارت مربی

وزارت ورزش و 

 جوانان

توسط فدراسیون مربوطه 

 صادر می شود

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت ورزش و 

 جوانان

ابتدا از طریق دفاتر پلیس 

به مراکز بهداشتی 51+

معرفی میشوندوسپس 

گواهی توسط این دفاتر 

 تأیید میشود
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    1517    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 مجوزتاسیس باشگاه ورزشی
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران
نیروی انتظامی جمهوری 

 اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 ورزش و جوانانوزارت  ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی با زمین

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی با زمین
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه اسناد رسمیدفاتر 

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 وزارت کشور موافقت اصولی با زمین
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی با زمین
و سازمان ثبت اسناد 

 امالک کشور
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی با زمین
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی با زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه حراست

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی با زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان

تأییدیه هیئت 

 ورزشی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان

توسط هیأت مربوطه صادر 

 میشود.

 موافقت اصولی با زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه واحد فنی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی با زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی کارت مربی

وزارت ورزش و 

 جوانان

توسط فدراسیون مربوطه 

 صادر میشود.
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    1518    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی با زمین

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 ورزش و جوانانوزارت  ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت ورزش و 

 جوانان

ابتدا از طریق دفاتر پلیس 

به مراکز بهداشتی 51+

معرفی میشوندوسپس 

گواهی توسط این دفاتر 

 تأیید میشود

 موافقت اصولی با زمین
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 وزارت ورزش و جوانان الکترونیکیریر 

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی فاقد زمین
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

سازمان وظیفه عمومی 

 ناجا

استعالم وضعیت 

 نظام وظیفه
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی فاقد زمین
اسناد و سازمان ثبت 

 امالک کشور
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید اجاره نامه دفاتر اسناد رسمی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 وزارت کشور موافقت اصولی فاقد زمین
سازمان ثبت احوال 

 کشور

تایید اطالعات 

 هویتی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 اصولی فاقد زمینموافقت 
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تایید مدارک ثبتی  

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی فاقد زمین
نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

اداره نظارت براماکن 

 عمومی نیروی انتظامی
 ورزش و جوانانوزارت  ریر الکترونیکی تاییدیه اماکن

وزارت ورزش و 

 جوانان

برای عدم ایجاد ترافیک و 

 راه بندان

 موافقت اصولی فاقد زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه حراست

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی فاقد زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان

تأییدیه هیئت 

 ورزشی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان

توسط هیئت مربوطه صادر 

 می شود.

 موافقت اصولی فاقد زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی تأییدیه واحد فنی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  

 موافقت اصولی فاقد زمین
وزارت ورزش و 

 جوانان

ادارات کل ورزش و 

 هاجوانان استان
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی کارت مربی

وزارت ورزش و 

 جوانان

توسط فدراسیون مربوطه 

 صادر میشود.



 وزارت ورزش و جوانان )وزارت ورزش و جوانان( ول سرویس های مورد نیاز برای مجوزهای صادره ازجد                         فصل سوم

 

 

    1519    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان مجوز نیازمند به این 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 استعالم دهنده

عنوان دستگاه واسط 

 استعالم دهی
 عنوان سرویس

نحوه ارائه 

 سرویس

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس گیرنده

عنوان دستگاه تابعه 

 سرویس گیرنده
 توضیحات سرویس

 موافقت اصولی فاقد زمین

نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی 

 ایران

مراکز بهداشتی و 

 درمانی
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی گواهی عدم اعتیاد

وزارت ورزش و 

 جوانان

ابتدا از طریق دفاتر پلیس 

به مراکز بهداشتی 51+

معرفی میشوندوسپس 

گواهی توسط این دفاتر 

 تأیید میشود

 موافقت اصولی فاقد زمین
قوه قضائیه جمهوری 

 اسالمی ایران

نیروی انتظامی 

 جمهوری اسالمی ایران

گواهی عدم سوء 

 پیشینه کیفری
 وزارت ورزش و جوانان ریر الکترونیکی

وزارت ورزش و 

 جوانان
  



 

 

    1542    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 گزارش ارتباطات بین دستگاهی

 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1541    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 های اجرایی سرویس دهندهجدول تجمیعی دستگاه

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان ثبت 

ک اسناد و امال

 کشور

 اساسنامه شرکت

 911 اتاق اصناف ایران

653 5609 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران
5 

 51 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 6 سازمان انرژی اتمی ایران

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 91 سازمان رذا و دارو

 9 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریسازمان میراث 

 1 شهرداری تهران

 6 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 90 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 50 وزارت آموزش و پرورش

 96 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1541    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

 کشور

 اساسنامه شرکت

 19 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

653 

5609 

 51 وزارت جهاد کشاورزی

 99 وزارت راه و شهرسازی

 51 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 19 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 5 وزارت کشور

 9 وزارت نفت

 51 وزارت نیرو

 تایید مدارک ثبتی

 161 اتاق اصناف ایران

616 

 55 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 6 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
1 

 1 شهرداری تهران

 5 جمهوریمعاونت اجرایی ریاست 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1541    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

 کشور

 تایید مدارک ثبتی

 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 616  

5609 

 53 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

 91 وزارت جهاد کشاورزی

 1 وزارت راه و شهرسازی

 3 تجارتوزارت صنعت، معدن و 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1 وزارت نیرو

 0 وزارت ورزش و جوانان

 تایید اجاره نامه

 911 اتاق اصناف ایران

955 

 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 9 شهرداری تهران

 9 اقتصادی و داراییوزارت امور 

 3 وزارت جهاد کشاورزی

 9 وزارت راه و شهرسازی

955 

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 وزارت نیرو

 0 وزارت ورزش و جوانان



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1544    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

قوه قضائیه 

جمهوری 

 ایران اسالمی

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

  رکشو

 تایید ثبت عالمت تجاری

 1 سازمان رذا و دارو

59 

5609 

 1 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 9 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 55 55 وزارت جهاد کشاورزی اطالعات جغرافیایی

 9 9 شهرداری تهران صورت مجلس تفکیکی

های دستگاه

تابعه ریر از 

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

 کشور

 096 911 اتاق اصناف ایران آگهی روزنامه رسمی

 آگهی روزنامه رسمی

 51 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

096 

 6 سازمان انرژی اتمی ایران

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 1 سازمان رذا و دارو

 9 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 9 شهرداری تهران

 55 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 6 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 06 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 56 جهاد کشاورزی وزارت

 1 وزارت راه و شهرسازی

 59 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1545    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

قوه قضائیه 

جمهوری 

 اسالمی ایران

های دستگاه

تابعه ریر از 

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

 کشور

  آگهی روزنامه رسمی
 9 وزارت نفت

096 

191 

 1 وزارت نیرو

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری

 501 اتاق اصناف ایران

015 

 95 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 91 سازمان رذا و دارو

 3 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 0 شهرداری تهران

 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 55 فناوری اطالعاتوزارت ارتباطات و 

 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت آموزش و پرورش

 91 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

 63 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 وزارت راه و شهرسازی

 51 وزارت صنعت، معدن و تجارت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1546    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

قوه قضائیه 

جمهوری 

 ایران اسالمی

های دستگاه

تابعه ریر از 

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

 کشور

گواهی عدم سوء پیشینه 

 کیفری

 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

015 

191 

 11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 5 وزارت کشور

 0 وزارت ورزش و جوانان

تاییدیه عدم ممنوعیت 

 قانونی
 9 9 اقتصادی و داراییوزارت امور 

عدم سوء پیشینه و 

 شکایات
 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

درخواست گواهی مالیات 

 بر ارث
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

صورت مجلس تفکیکی 

مهرشده توسط کارشناس 

 رسمی دادگستری

 5 5 شهرداری تهران

 5 5 شهرداری تهران گواهی انحصار وراثت

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 5 5 شهرداری تهران

 5 5 وزارت آموزش و پرورش ترجمه گواهی شده



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1547    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران

استعالم وضعیت نظام 

 وظیفه

 911 اتاق اصناف ایران

013 5991 

 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 0 سازمان رذا و دارو

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
51 

 9 شهرداری تهران

 51 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت آموزش و پرورش

 19 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 59 کشاورزیوزارت جهاد 

 51 وزارت راه و شهرسازی

 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 59 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 96 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1548    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران

 013 0 وزارت ورزش و جوانان استعالم وضعیت نظام وظیفه

5991 

 تاییدیه اماکن

 911 اصناف ایران اتاق

909 

 3 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 55 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 0 وزارت ورزش و جوانان

 911 911 اتاق اصناف ایران پروانه اقامت

 گواهی عدم اعتیاد

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
3 

511 

 9 شهرداری تهران

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت آموزش و پرورش

 61 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 5 وزارت جهاد کشاورزی

 1 وزارت راه و شهرسازی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1549    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 ایران 

 گواهی عدم اعتیاد 

 51 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ

511 

5991 

 0 وزارت ورزش و جوانان

 استعالم گذرنامه

 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

1 
 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 سازمان رذا و دارو

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی دفترچه تردد شناور

استعالم نوع اقامت فرد 

 مودی
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 شهرداری تهران برگه معاینه فنی معتبر

پروانه شناسایی صادره 

نیروی انتظامی برای 

 وسایل نقلیه

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 وزارت راه و شهرسازی تأییدیه محل فعالیت

 5 5 شهرداری تهران سند انتظامی خودرو

 5 5 شهرداری تهران گواهینامه معتبر رانندگی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1552    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم عدم بدهی 

 قطعی مالیاتی

 911 اتاق اصناف ایران

931 

335 

 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 9 داراییوزارت امور اقتصادی و 

 9 وزارت راه و شهرسازی

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

استعالم پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی 

 مالیاتی قطعی شده

 911 اتاق اصناف ایران

911 
 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گواهی تشکیل پرونده 

 مالیاتی
 911 911 اتاق اصناف ایران

تجارت  اطالعات اسناد

 فرامرزی

 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

90 

 9 سازمان رذا و دارو

 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1551    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

اطالعات اسناد تجارت 

 فرامرزی

 5 پرورشوزارت آموزش و 

90 

335 

 9 وزارت جهاد کشاورزی

 6 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 56 56 وزارت امور اقتصادی و دارایی گواهی موافقت گمرک

 ای تایید صالحیت حرفه

 مدیران نهادهای مالی
 1 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 مالیاتیاظهارنامه 

 5 سازمان انرژی اتمی ایران

1 
 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت راه و شهرسازی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی گواهی مهارت

 استعالم بیمه نامه

 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 داراییوزارت امور اقتصادی و  1

 0 وزارت جهاد کشاورزی

 0 0 وزارت جهاد کشاورزی استعالم اسناد وارداتی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1551    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

تاییدیه عدم بدهی 

 گمرکی
 0 0 وزارت امور اقتصادی و دارایی

335 

 استعالم تاییدیه گمرک

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران
5 

9 

 9 امور اقتصادی و داراییوزارت 

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی استعالم صورتهای مالی

 9 9 وزارت نفت استعالم مستندات مالی

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاییدیه شفافیت مالی

 استعالم اسناد حمل

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران
5 

9 

 5 جهاد کشاورزیوزارت 

استعالم گزارش 

 حسابرسی
 9 9 وزارت نیرو

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید رتبه

تاییدیه بورس اوراق 
 بهادار

 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
9 

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1551    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

قرارداد بانی با مشاور 

قرارداد مشاورۀ  طبق

طراحی شیوۀ تأمین 

مالی و عرضۀ اوراق 

 بهادار

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

335 

استعالم مرجع نگهدارنده 

 کاال
 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم درخواست نقل 

 و انتقال سهام
 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 جهاد کشاورزی وزارت استعالم مقصد نهایی بار

استعالم پروانه 

 برداریبهره
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم ثبت نام در 

سایت سامانه ارزش 

 افزوده

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم صدور گواهی 

 چک
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم صورت جلسه 

 نقل و انتقال
 5 5 صنعت، معدن و تجارتوزارت 

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 9 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1554    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

استعالم گزارش 

 کارشناسی
 9 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

335 

استعالم گواهی نامه 

متضمن رونوشت مصدق 

 ریزماترک

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت کاال

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی پروانه فعالیت

تایید صالحیت وارد 

 کننده
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

تاییدیه سازمان 

 گذاریسرمایه
 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تاییدیه عدم ممنوعیت یا 

قانونی برای محدودیت 

معامله کاال, سفارش 

فروش, رسید پرداخت 

 حق فروش

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاییدیه مانده حساب 

 افزایش سرمایه
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1555    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ثبت دارایی فکری به نام 

مالک اوراق بهادار مبتنی 

بر دارایی فکری در 

, سپرده گذاری و  مرجع

تعهدنامه مالک دارایی 

 فکری

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

335 

درخواست تاییدیه 

مالیاتی برای صدور مجوز 

 واردات

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور تمدیدیه

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمانت نامه

عدم سوء پیشینه و 

 شکایات
 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

استعالم خروج مجوزهای 

 قبلی از مرز
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی گواهی آموزشی

گواهی عدم سوء پیشینه 

 مالی
 5 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

گواهی مدیریت نظارت 

 بورس,کارگزاران,بازار
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1556    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 516گواهی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

335 

مشخصات محل استقرار 

 ایستگاه معامالت آتی
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مصوبه هیات 

 گذاری خارجیسرمایه
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

موافقت اصولی تامین 

 سرمایه
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

استعالم منشأ تامین 

وجوه حاصل از 

 نویسیپذیره

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

درخواست ارائه گواهی 

قانون  13موضوع ماده 

از مالیاتهای مستقیم 

سازمان امور مالیاتی 

 کشور

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مجوز فعالیت در 

تابلوهای مختلف بازار 

 معامالت کاالی فیزیکی

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 سازمان رذا و دارو قبض انبار



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1557    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت کشور

 تایید اطالعات هویتی

 911 اتاق اصناف ایران

139 

131 

 5 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق

 53 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 96 سازمان انرژی اتمی ایران

 99 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 09 سازمان رذا و دارو

 59 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 59 شهرداری تهران

 6 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 96 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 59 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 10 وزارت آموزش و پرورش

 تایید اطالعات هویتی

 11 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

139 

 96 وزارت جهاد کشاورزی

 51 وزارت راه و شهرسازی

 99 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 91 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 515 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1 وزارت کشور

 1 وزارت نیرو

 0 وزارت ورزش و جوانان

 1 1 وزارت کشور تأییدیه حراست

 5 5 کشوروزارت  درخواست ثبت ازدواج



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1558    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی 

گواهی صالحیت 

 بهداشتی
 599 599 اتاق اصناف ایران

051 

کارت معاینه پزشکی و 

 بهداشتی

 11 اتاق اصناف ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  19

 گردشگری
9 

تاییدیه مکان از نظر 

 بهداشت
 69 69 اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه 

استعالم گزارش 

 کارشناسی

 9 سازمان رذا و دارو
91 

 99 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

 پروانه بهداشتی

 1 سازمان رذا و دارو

99 
 56 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

 5 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

های فنی تاییدیه

 ساختمان
 50 50 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

 1 1 وزارت جهاد کشاورزی تایید مدارک تحصیلی

 استعالم مجوز تاسیس
 9 سازمان انرژی اتمی ایران

1 
 0 سازمان رذا و دارو

 پروانه مسئول فنی
 5 سازمان انرژی اتمی ایران

1 
 0 سازمان رذا و دارو

صدور شناسنامه دستگاه 

 پزشکی
 0 0 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1559    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

تاییدیه نمونه کاالی 

 ارسال شده
 0 0 وزارت امور اقتصادی و دارایی

051 

 استعالم موافقت اصولی

 9 سازمان انرژی اتمی ایران

0 
 5 سازمان رذا و دارو

رعایت ضوابط بهداشتی 

 قرنطینه ای-
 9 9 وزارت جهاد کشاورزی

 9 9 سازمان رذا و دارو گواهی حالل

استعالم پروانه بهره 

 برداری

 9 سازمان رذا و دارو

9 
 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 9 سازمان رذا و دارو تایید امتیاز کاربرگ

 9 9 داروسازمان رذا و  GMPاستعالم گواهی 

 9 9 سازمان رذا و دارو اعالم کمبود)فوریتی(

 9 9 سازمان رذا و دارو پروانه تولید

تائید دبیرخانه شورای 

بررسی و تدوین دارو 

 )تک نسخه ای(

 9 9 سازمان رذا و دارو

 9 9 سازمان رذا و دارو رای کمیسیون قانونی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1562    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 9 9 سازمان رذا و دارو ثبت داروگواهی 

051 

گواهی ثبت واردات 

 مکمل تغذیه ای
 9 9 سازمان رذا و دارو

تایید کمیسیون دارو و 

 درمان
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

تاییدیه داشتن حداقل 

دو سال حسن سابقه 

واحد تولیدی در حوزه 

 نظارتی

 5 5 سازمان رذا و دارو

تاییدیه داشتن حداقل 

موارد شکایتی جزئی و 

نداشتن موارد شکایتی 

 بحرانی

 5 5 سازمان رذا و دارو

تأییدیه عدم ابتال به 

 های مسریبیماری
 5 5 وزارت کشور

 5 5 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت تاییدیه مکان انتخابی

 5 5 شهرداری تهران تائید سالمت

 5 5 داروسازمان رذا و  HACCPگواهی معتبر 

گواهی میزان آسیب 

 دیدگی
 5 5 وزارت آموزش و پرورش



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1561    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی مجوز بهداشتی

051 

مجوز بهداشتی و امنیت 

 رذایی کاال
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

موافقت کمیسیون 

مرکزی دارو و درمان و 

 هاآزمایشگاه

 5 5 کشاورزیوزارت جهاد 

 5 5 سازمان رذا و دارو تایید ثبت  فرآورده

 5 5 سازمان رذا و دارو تأیید خط تولید

 5 5 سازمان رذا و دارو تایید سوابق حرفه ای

 5 5 سازمان رذا و دارو تاییدیه حداقل امتیاز

 5 5 سازمان رذا و دارو گواهی ثبت فرآورده

 5 5 معدن و تجارت وزارت صنعت، مجوز صادرات

 5 5 سازمان رذا و دارو مجوز فعالیت اقتصادی

موافقت کمیسیون 

قانونی تشخیص 

 صالحیت

 5 5 سازمان رذا و دارو



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1561    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 911 911 اتاق اصناف ایران پروانه کار اتباع خارجی

919 

 11 11 اتاق اصناف ایران گواهی مهارت فنی

استعالم سابقه کار و 

 فعالیت

 50 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
51 

 0 وزارت جهاد کشاورزی

 1 1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاییدیه حراست

 استعالم سوابق بیمه
 9 شهرداری تهران

1 
 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 استعالم لیست حقوق
 9 و دارایی وزارت امور اقتصادی

9 
 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

استعالم گزارش 

 کارشناسی

 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
9 

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

استعالم مفاصاحساب 

 بیمه تامین اجتماعی

 5 وزارت راه و شهرسازی
9 

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صالحیتتایید 

تاییدیه تامین نیروی 

 انسانی
 5 5 شهرداری تهران

تأییدیه حکم 

 بازنشستگی
 5 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1561    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 5 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاییدیه حکم کارگزینی

919 

خدمت در زمینه  تاییدیه

 اتباع خارجی
 5 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

درخواست ارائه گواهی 

قانون  13موضوع ماده 

مالیاتهای مستقیم از 

 سازمان امور مالیاتی کشور

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت گواهی آموزشی

گواهی عدم سوء سابقه 

 ایبیمه 
 5 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

موافقت نامه اولیه 

 تشکیل تعاونی اعتبار
 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

موافقت نامه تاسیس 

 شرکت تعاونی
 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 تایید اجاره نامه اتحادیه مشاورین امالک

 911 اتاق اصناف ایران

919 919 

 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 3 وزارت جهاد کشاورزی

 9 وزارت راه و شهرسازی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 وزارت نیرو



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1564    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

 تایید مدارک تحصیلی

 0 اتاق اصناف ایران

931 

931 

 56 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 59 سازمان انرژی اتمی ایران

 51 سازمان رذا و دارو

 3 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 0 شهرداری تهران

 1 جمهوریمعاونت اجرایی ریاست 

 0 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 51 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 99 وزارت آموزش و پرورش

 91 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 19 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 1 وزارت جهاد کشاورزی

 50 وزارت راه و شهرسازی

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 59 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 00 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 وزارت کشور

 9 وزارت نیرو

تایید گواهینامه تایید 

 توانمندی فناوری
 9 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 5 اسالمی ایرانبانک مرکزی جمهوری  استعالم گزارش کارشناسی

 5 5 وزارت آموزش و پرورش تایید صالحیت

 5 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاییدیه حکم کارگزینی

تائیدیه پروپوزال مصوب 

 دانشجویی
 5 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                  چهارمفصل 
 

 

    1565    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 دهنده
 عنوان دستگاه اصلی سرویس گيرنده عنوان سرویس

تعداد سرویس ارائه شده 

 یه دستگاه گيرنده

مجموع یک عنوان 

 سرویس ارائه شده

های ارائه مجموع کل سرویس

شده توس  دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده

 وزارت امور خارجه

تاییدیه گذرنامه اتباع 

 خارجی

 911 اتاق اصناف ایران

919 

936 

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت آموزش و پرورش

استعالم اطالعات 

 خارجی
 1 1 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

استعالم اساسنامه 

 خارجی
 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

استعالم گواهی ثبت 

 خارجی
 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

گزارش استعالم 

 حسابرسی خارجی
 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تأیید تابعیت خارجی 

 پدر
 5 5 وزارت کشور

تاییدیه ضرورت وجود 

 مدرسه
 5 5 وزارت آموزش و پرورش

 5 5 وزارت کشور تصدیق پذیرفتن تابعیت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

شوراهای اسالمی شهر 

 و روستا

 911 911 اتاق اصناف ایران تایید مدارک ثبتی

910 
 9 9 حفاظت محیط زیست کشورسازمان  تاییدیه شورای اسالمی شهر یا روستا

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی اطالعات جغرافیایی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه استفاده از آب

 اتاق اصناف ایران

 911 911 اتاق اصناف ایران گواهی آموزشی

 استعالم جواز کسب 919
 9 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

  5 تجارتوزارت صنعت، معدن و 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

 بانک 

  فیش بانکی

 5 بنیاد شهید و امور ایثارگران

560  

511  

 51 سازمان انرژی اتمی ایران
 56 سازمان رذا و دارو

 5 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 1 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 1 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 61 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 91 وزارت جهاد کشاورزی
 53 وزارت راه و شهرسازی

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 5 وزارت کشور

 5 وزارت نیرو

 9 9 وزارت نفت استعالم مستندات مالی

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاییدیه عدم بدهی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1567    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 بانک

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاییدیه اخذ تسهیالت

511 

 تاییدیه تضمین معتبر
 5 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 5 و تجارتوزارت صنعت، معدن  9
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی های عاملاستعالم از بانک

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم عدم بدهی به بانکها
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی 516درخواست صدور گواهی تبصره یک ماده 

 5 5 وزارت راه و شهرسازی گواهی عدم بدهی مالی

 5 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پیشینه مالیگواهی عدم سوء 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی های الزم اسناد بانکیمجوزها و گواهی

 وزارت جهاد کشاورزی

 استعالم موافقت اصولی
 91 وزارت جهاد کشاورزی

95 

511 

 5 وزارت نیرو

 91 91 وزارت جهاد کشاورزی استعالم پروانه بهره برداری

 استعالم مجوز تاسیس
 51 وزارت جهاد کشاورزی

56 
 5 وزارت نیرو

استعالم دریافت مجوز تغییر کاربری واستعالم 
 اراضی جهت صدور مجوز ساخت و بهره برداری

 59 59 وزارت جهاد کشاورزی

 استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک
 55 وزارت جهاد کشاورزی

 9 وزارت نفت 59

 51 51 وزارت جهاد کشاورزی پروانه بهداشتی

 استعالم گزارش کارشناسی
 1 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت نیرو 3

 3 3 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز بهداشتی حوزه دام و محصوالت دامی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1568    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 وزارت جهاد کشاورزی

 6 6 وزارت جهاد کشاورزی همشاباستعالم عدم عضویت متقاضی در تعاونی 

081 

 1 1 وزارت جهاد کشاورزی استعالم درخواست متقاضی

 1 1 وزارت جهاد کشاورزی گواهی آموزشی

 0 0 وزارت جهاد کشاورزی استعالم آزمایش آب

 0 0 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاییدیه نمونه کاال ی ارسال شده

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مشخصات اراضی

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم آزمایش خاک

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی دفترچه پروانه صید

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی عضویت در سامانه یکپارچه قرنطیه

 9 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور نامه دامپزشکیموافقت

 9 5 جهاد کشاورزیوزارت  نامه دامپزشکیموافقت

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی نقشه محل تاسیس و بهره برداری از استخرهای خرد

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی احراز مالکیت کاال

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی اساسنامه مصوب مجمع

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی اسامی هیات موسس

 5 5 کشاورزی وزارت جهاد استعالم آیین نامه داخلی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم بیمه نامه

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم پروانه تاسیس

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم تامین برق

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم تاییدیه کشور مبدا واردات

 5 5 نیرووزارت  ، نوع ماهیان و شیوه پرورشاستعالم تناژ



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1569    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 وزارت جهاد کشاورزی 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی استعالم اموال دولتی از جهاد کشاورزی

511 

استعالم دارا بودن ضوابط فنی مرکز اصالح 

 نژاد دام کشور
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم سابقه کار و فعالیت

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم سوابق تلفات

 5 5 وزارت نیرو پروری استعالم مجوز احداث مزارع آبزی

های استانی یا استعالم معرفی نامه ازواحد

 شهرستانی
 5 5 وزارت نیرو

استعالم لیست داروها و مواد رذایی مورد استفاده 

 در استخر جهت کنترل پساب خروجی
 5 5 وزارت نیرو

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی پروانه تولید

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه بهداشتی کشور مبدا

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه تامین نیاز کشور

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه حقابه بر بودن از رودخانه و یا نهر

ها تاییدیه دفتر امور مراتع سازمان جنگل

 کشورمراتع و آبخیزداری 
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی تأییدیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1572    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی صورتجلسه مجمع

511 

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی کارخانه GMPفایل اطالعاتی و گواهی تولید 

گواهی اداره کل منابع طبیعی استان یا 

 شهرستان مبنی برمالکیت زمین )مستثنیات(
 5 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

گواهی سالمت ازسازمان یا اداره دامپزشکی 

 استان
 5 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

عمومی لیست حاضران در جلسه مجمع 

 موسس
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی مجوز حمل

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی مدارک عضویت اعضاء

موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون 

 حفظ کاربری
 5 5 وزارت جهاد کشاورزی

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

 93 93 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم گزارش کارشناسی

511 

 3 3 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان

 1 1 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاییدیه تصویب اساسنامه پیشنهادی

 6 1 اسالمی ایرانبانک مرکزی جمهوری  گواهی انسداد سرمایه

  5 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1571    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

بانک مرکزی جمهوری 

  اسالمی ایران

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نامه اولیه تاسیس بانکاستعالم اجازه

511 

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نویسیاستعالم تودیع وجوه حاصله از پذیره

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نویسیطرح اعالمیه پذیرهاستعالم 

استعالم مستندات مربوط به منشأ تامین 

 سرمایه
 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم موافقت اصولی

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاییدیه تامین سرمایه

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم چک برگشتی

استعالم منشأ تامین وجوه حاصل از 

 نویسیپذیره
 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تایید صورتهای مالی حسابرسی شده

 9 9 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبانک  تاییدیه ویژه مناطق آزاد بانک مرکزی

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک یا موسسهتاییدیه مدیر عامل 

صدورشناسه اختصاصی ایجاد و تبدیل شعبه، 

 باجه و یا دفاتر نمایندگی توسط مؤسسه اعتباری
 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مرکزیگواهی تودیع سرمایه نزد بانک 

 5 5 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت صورت جلسه هیات مؤسس



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1571    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

بانک مرکزی جمهوری 

  اسالمی ایران

نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده 
 در شبکه بانکی کشور

 5 5 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

018 

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجمعاساسنامه مصوب 

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم گواهی واریز سرمایه

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم مجوز تاسیس

تایید مفاد صورتجلسه مجمع عمومی موسس 
 به انضمام اساسنامه

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاییدیه امکان تامین سرمایه

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاییدیه تضمین معتبر

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأییدیه محل فعالیت

تاییدیه وجود عینی پول رایج کشور جهت 
 رؤیت کارشناسی و اقدامات الزم

 5 5 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانبانک 

تاییدیه وجود عینی کاال جهت رؤیت 
 کارشناسی و اقدامات الزم

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصویب شورای پول و اعتبار

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گواهی آموزشی

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

موافقت نامه باالترین مقام سازمان با عضویت کارکنان 
 در تعاونی اعتبار جدید

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1571    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 استعالم پروانه بهره برداری

 5 سازمان رذا و دارو

55 

519 

 9 دستی و گردشگریسازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 5 وزارت جهاد کشاورزی

 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 کارت بازرگانی
 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 4 وزارت جهاد کشاورزی 55

 استعالم گزارش کارشناسی
 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 51

  استعالم مجوز تاسیس
 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 سازمان رذا و دارو 3

  استعالم مجوز تاسیس
 0 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 9 وزارت جهاد کشاورزی 3
 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 0 0 معاونت اجرایی ریاست جمهوری ایران کد

 0 0 سازمان رذا و دارو نمایندگیگواهی ثبت 

 های استانیمعرفی نامه واحد

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت نیرو 0

 استعالم ثبت سفارش ورود کاال

 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 سازمان انرژی اتمی ایران 9

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی اصولیاستعالم موافقت 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1574    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت صنعت، معدن و 

  تجارت

 9 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم موافقت اصولی

011 

 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت گواهی آموزشی

 مجوز فعالیت

 9 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

  5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

  5 ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و 

 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت پایان کار ساختمان ویژه شهرکهای صنعتیاستعالم 

 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم اصالح جواز تاسیس

 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت های پیشیناستعالم گواهی تسویه بدهی

 اطالعات جغرافیایی
 2 0 تجارت وزارت صنعت، معدن و

  0 وزارت نفت

 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان

 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت تاییدیه کارگروه توسعه صادرات استان

تائیدیه واحد فنی و حقوقی و اخذ مجوز 

 سازمان در موارد خاص
 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سفارش ورود کاالثبت 
 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

9 
 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 9 وزارت آموزش و پرورش مجوز برگزاری نمایشگاه

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم  مستندات الزم جهت جواز تاسیس مرکز پژوهشی

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم اشتغال



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1575    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت صنعت، معدن و 

  تجارت

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم اعتبار قراداد

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم بررسی تولید داخلی

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم پیوست مجوز حمل

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم رعایت حرائم

519 

استعالم مدارک ارائه شده به مرکز توسعه 

فناوری و صنایع پیشرفته و ارزیابی بعمل 

آمده از ماهیت تکنولوژیکی درخواست طرح 

تولیدی صنعتی و معدنی توسط مرکز توسعه 

فناوری و صنایع پیشرفته و ابالغ و ارسال 

 تاییدیه به سازمانهای مربوط

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه کارگروه توسعه صادرات استاناستعالم 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت کاال

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت اطالعات فنی

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم نیاز واحد به بکارگیری ماشین آالت مستعمل

 5 5 صنعت، معدن و تجارتوزارت  پروفرما

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری تایید عضویت

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاییدیه نمونه کاال ی ارسال شده

تائیدیه معاونت عمران و محیط زیست 

 صنعت معدن تجارت
 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 5 ریاست جمهوری معاونت اجرایی عدم سوء پیشینه و شکایات



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1576    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت گواهی تحقیق و توسعه

519 
 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت گواهی عدم ساخت داخل

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی 53مجوز کمیته ماده 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی نامهموافقت

سازمان حفاظت محیط 

  زیست کشور

 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی

 5 وزارت آموزش و پرورش

06 

11 

 51 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت راه و شهرسازی

 مجوزاستقرارصنایع و واحدهای خدماتی

 91 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 وزارت نفت 06

 1 وزارت نیرو

 51 51 سازمان حفاظت محیط زیست کشور شناسایی شکارچیان دفترچه

 1 1 سازمان رذا و دارو گواهی عدم آلودگی

 1 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت اولیه  محل استقرار طرح

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجاز بودن تولید

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز تاسیس

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم موافقت اصولی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه رعایت ضوابط زیست محیطی

 5 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور مجوز سایتیس مبدا یا مقصد

ارزیابی اثرات  9مجوز کمیته ملی ماده 

 زیست محیطی
 5 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1577    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت آموزش و 

 پرورش

 تایید مدارک تحصیلی

 5 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

99 

19 

 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 51 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1 کشور وزارت

 59 59 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه حکم کارگزینی

 55 55 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه آموزش و پرورش

 0 0 وزارت آموزش و پرورش گواهی آموزشی

 9 9 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه حراست

 9 9 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه صالحیت عمومی

 9 9 وزارت آموزش و پرورش ها و مواد آموزشیفعالیتهای تولید محتوای رسانهپروانه انجام 

 9 9 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه کسب مقام

 9 9 وزارت آموزش و پرورش ثبت اسباب بازی

 5 5 وزارت آموزش و پرورش استعالم مجوز تاسیس

استعالم مجوز تهیه فهرست 

 آموزشیاستانداردتجهیزات و وسایل 
 5 5 وزارت آموزش و پرورش

 5 5 وزارت آموزش و پرورش تایید صالحیت فنی

 5 5 وزارت آموزش و پرورش تایید مکان منتخب

 5 5 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه تجهیزات

 5 5 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه مراحل اجرا



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1578    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت آموزش و 

 پرورش

 5 5 آموزش و پرورش وزارت تاییدیه مکان انتخابی

19 
 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی ی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال

 5 5 وزارت آموزش و پرورش حکم نفر اول کشوری

 5 5 وزارت آموزش و پرورش گواهی اشتغال به تحصیل

 وزارت نیرو

 استعالم تامین برق
 1 وزارت جهاد کشاورزی

51 

05 

 9 وزارت نفت

 استعالم مجوز بهره برداری آب
 0 وزارت جهاد کشاورزی

1 
 5 وزارت نیرو

 1 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت اولیه تامین آب

 استعالم گزارش کارشناسی
 9 وزارت جهاد کشاورزی

0 
 9 وزارت نیرو

 0 0 وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت اولیه تامین برق

 تامین آب استعالم
 5 وزارت جهاد کشاورزی

9 
 5 وزارت نیرو

پروانه صالحیت بهره برداری و استعالم 
 نگهداری از نیروگاه

 5 5 وزارت نیرو

 5 5 وزارت نیرو استعالم تاییدیه استاندارد

 5 5 وزارت نیرو استعالم تأییدیه مدیریت شبکه

های مربوط به استعالم تعهدات و مسئولیت
 پروانه صادرات و واردات برق

 5 5 وزارت نیرو

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز تاسیس

 5 5 وزارت نیرو استعالم مناطق تحت پوشش



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1579    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 وزارت نیرو

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم موافقت اصولی

05 

 5 5 تجارتوزارت صنعت، معدن و  استعالم موافقت اولیه تامین زیرساختهای الزم

 5 5 وزارت نیرو اتصال به شبکه تأییدیه

 5 5 شهرداری تهران تاییدیه انشعاب

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

 وزارت نفت

 1 1 وزارت نفت تاییدیه مدارک متقاضی

91 

 1 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت اولیه تامین گاز

 0 0 وزارت نفت کارشناسیاستعالم گزارش 

استعالم مدارک و مستندات تامین خوراک و 

 سوخت
 9 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

استعالم، نحوه تامین دانش فنی )بومی و 

خارجی( و نام منبع تامین دانش فنی به 

نامه دارنده تکنولوژی همراه ارائه موافقت

جهت واگذاری تکنولوژی مورد نیاز به  

Scheme شرکت متقاضی 

 9 9 وزارت نفت

 9 9 وزارت نفت استعالم  موافقت کمیته تخصیص خوراک

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز تاسیس

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم موافقت اصولی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1582    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 وزارت نفت

 9 9 وزارت نیرو تاییدیه شرکت گاز

91 

 5 5 وزارت نفت استعالم  تایید مدارک متقاضی

 5 5 وزارت نفت استعالم پروانه بهره برداری

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت های نفتی و پاالیشگاهیاستعالم قرارداد فروش فرآورده

 5 5 وزارت نفت تأیید خط تولید

 5 5 وزارت نفت تایید محصوالت تولیدی

 5 5 شهرداری تهران تاییدیه انشعاب

 5 5 شهرداری تهران های نفتیپخش فرآوردهتائیدیه شرکت 

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری کارت نفت

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

ها و سازمان شهرداری

 هادهیاری

 1 1 وزارت جهاد کشاورزی استعالم  پایان کار ساختمان

90 

 اطالعات جغرافیایی
 9 شهرداری تهران

0 
 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز تاسیس

 9 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم مجوز تاسیس

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم موافقت اصولی

 پایان کار
 5 شهرداری تهران

9 
 5 وزارت جهاد کشاورزی

 9 9 تهرانشهرداری  گواهی آموزشی

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم اعتبار قراداد

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم رعایت حرائم



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1581    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

ها و سازمان شهرداری

  هادهیاری

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم عدم تخلف ساختمانی

90 

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم گزارش کارشناسی

 تایید کاربری ملک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
5 5 

 5 5 وزارت راه و شهرسازی تأییدیه محل فعالیت

 5 5 شهرداری تهران تاییدیه شهرسازی

 5 5 شهرداری تهران قانون زمین شهری 1و  6گواهی 

 5 5 شهرداری تهران مجوز اجرائیات شهرداری

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

 5 5 شهرداری تهران مجوز یگان حفاظت شهرداری

 5 5 شهرداری تهران مدارک  نوسازی

 5 5 شهرداری تهران مفصا حساب اداره درآمد

 5 5 شهرداری تهران حساب عوارض خودرو

معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

 استعالم تاییدیه استاندارد

 5 تهرانشهرداری 

50 

99 

 9 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 5 وزارت جهاد کشاورزی

 51 وزارت صنعت، معدن و تجارت

های صادر شده در زمینه گواهینامه

 های مدیریتیسیستم
 0 0 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاییدیه نمونه کاالی ارسال شده



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1581    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

معاونت اجرایی ریاست 

 جمهوری

های مرکز ملی تایید صالحیت گواهینامه

 ایران
 9 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

99 

 9 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری نتیجه آزمون کاال

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری استعالم پروانه دفترآموزش و ترویج استاندارد

 5 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بازرسی از شرکتاستعالم تایید 

 5 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استعالم مشخصات محصول

 5 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استعالم نتیجه آزمایش

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری گواهی بازرسی کاال

 5 5 سازمان رذا و دارو گواهی تایید صالحیت

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری گواهی ثبت کاال مربوط به کاالی مورد نظر

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری مجوز فعالیت آموزشی

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی 

 و گردشگری

 51 51 وزارت جهاد کشاورزی یا ملکاستعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات زمین 

95 

 9 9 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استعالم سابقه کار و فعالیت

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز تاسیس

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی استعالم موافقت اصولی

 گواهی آموزشی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
9 9 

 گواهینامه مهارت
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
9 9 

 9 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور مجوز بند ب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1581    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی 

 و گردشگری

 گذارسرمایههای اهلیت تایید شاخص
صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی، 

 گردشگری
5 5 

95 

 تایید صالحیت شغلی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
5 5 

 تایید صالحیت فردی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
5 5 

 تایید لوح مدیر فنی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
5 5 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال ی 

 تائید مرجع صدورمجوز
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
5 5 

 گواهی درجه هنری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
5 5 

 5 5 وزارت آموزش و پرورش مجوز میراث فرهنگی

اتاق بازرگانی، صنایع، 

کشاورزی معادن و 

 ایران

 کارت بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران
9 51 

  5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 91

  5 سازمان انرژی اتمی ایران

  9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1584    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی 

  ایران

 کارت بازرگانی

  9 اقتصادی و داراییوزارت امور 

91 

  0 وزارت جهاد کشاورزی

  6 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 9 سازمان رذا و دارو گواهی فعالیت نمایندگی

 9 9 سازمان رذا و دارو گواهی ثبت نمایندگی

 5 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پروانه صادراتی

 5 5 سازمان رذا و دارو اختصاصیتایید ثبت برند 

 5 5 وزارت راه و شهرسازی تاییدیه تضمین معتبر

 5 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاییدیه عضویت

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری عدم سوء پیشینه و شکایات

گواهی تطبیق فرآیند و روند تولید محصول با 
 همکاری اسالمیسازمان 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
 5 5 ایران

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

سازمان نظام پزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران

استعالم عدم محکومیت انتظامی از سازمان 
 نظام پزشکی

 91 91 91 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت

فاضالب شرکت آب و 

 استان و یا شهرستان

 59 59 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز بهره برداری آب

91 

 استعالم تامین آب
 51 وزارت جهاد کشاورزی

59 
 9 وزارت نفت

 5 5 وزارت نیرو استعالم درخواست متقاضی

 5 5 وزارت نیرو استعالم محل تخلیه پساب و شیوه رها سازی

 5 5 شهرداری تهران انشعابتاییدیه 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1585    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

 3 3 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات استعالم پروانه بهره برداری

90 

 1 1 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاییدیه صالحیت عمومی

 9 9 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تایید صالحیت فنی

 9 9 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نمونهگواهی تایید 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی تاییدیه ایجاد مرکز تماس

 5 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاییدیه شرایط واگذاری

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی ی ارسال شدهتاییدیه نمونه کاال

 5 5 ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  گواهی سابقه آموزشی

 5 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موافقت نامه دریافت پهنای باند

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جمهوری 

 اسالمی ایران

 53 53 وزارت جهاد کشاورزی استعالم گزارش کارشناسی

99 

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم موافقت اصولی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی اطالعات جغرافیایی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی پروانه بهداشتی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی تاییدیه نظام مهندسی کشاورزی

  وزارت اطالعات

 50 50 سازمان حفاظت محیط زیست کشور مجوز حمل سالح

99 
 1 1 جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی  تایید صالحیت متقاضی / متقاضیان

 9 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور استعالم وزارت اطالعات



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1586    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 وزارت ورزش و جوانان

 0 0 وزارت ورزش و جوانان تأییدیه حراست

91 

 0 0 وزارت ورزش و جوانان تأییدیه واحد فنی

 0 0 وزارت ورزش و جوانان تأییدیه هیئت ورزشی

 0 0 و جوانان وزارت ورزش کارت مربی

 9 9 وزارت آموزش و پرورش سوابق ورزشکاری حرفه ای

 9 9 وزارت آموزش و پرورش گواهی آموزشی

 وزارت راه و شهرسازی

 اطالعات جغرافیایی

 1 9 وزارت جهاد کشاورزی

53 

  0 وزارت راه و شهرسازی

 9 9 کشاورزیوزارت جهاد  استعالم مجاز بودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک

 9 9 وزارت جهاد کشاورزی پروانه بهره برداری شناور

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم تاییدیه استاندارد

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم گزارش کارشناسی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم مجوز تاسیس

 استعالم مجوز وزارت راه و شهرسازی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 ایران
5 5 

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی استعالم مسکن و شهر سازی

 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم موافقت اصولی

 5 5 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری های معماری پروژهتایید نقشه

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت تاییدیه محل استقرار



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1587    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمی

 9 9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گواهی درجه هنری

59 

 9 9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه نمایش

 5 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استعالم پروانه صالحیت هنری

 5 5 و ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ  پروانه ساخت فیلم سینمایی

 5 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تایید صالحیت

 5 5 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه آموزش و پرورش

 5 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاییدیه فعالیت

 5 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گواهی آموزشی

 5 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز موسسه

 5 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز نشریه

سازمان مدیریت و 

 ریزی کشوربرنامه

 9 9 وزارت راه و شهرسازی تایید صالحیت

 9 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص اعتبار وجوه قانونی 1

 5 5 شهرداری تهران گواهینامه صالحیت

سازمان بازنشستگی 

 کشور
 6 6 6 وزارت کشور بازنشستگیتأییدیه حکم 

شورای عالی مناطق 

 آزاد و ویژه اقتصادی

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد سازمان مناطق آزاد

 9 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موافقت سازمان منطقه آزاد 1

 5 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران معرفی نامه سازمان مناطق آزاد

 وزارت دادگستری
 استعالم گزارش کارشناسی

 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
9 

 9 وزارت نفت 0

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم تعزیراتی و گزارش محلی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1588    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

عنوان دستگاه اصلی 

 سرویس دهنده
 عنوان سرویس

عنوان دستگاه اصلی سرویس 

 گیرنده

تعداد سرویس ارائه 

شده به دستگاه 

 گیرنده

مجموع یک 

عنوان سرویس 

 ارائه شده

های مجموع کل سرویس

ارائه شده توسط دستگاه 

 اصلی سرویس دهنده

 0 0 0 ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت صدور مجوز کار با اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

جمهوری شرکت پست 
 اسالمی ایران

 5 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطالعات پستی

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت نامه شرکت پست 9

 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست دوره آموزشی

های تمام دستگاه
 اجرایی

 5 5 شهرداری تهران حکم کارگزینی
9 

 5 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری مجوز فعالیت

 9 9 9 وزارت جهاد کشاورزی پروفرما بخش خصوصی

هیأت عالی نظارت بر 
 های صنفی کشورسازمان

 9 9 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری مجوز فعالیت

اتاق تعاون جمهوری 
 اسالمی ایران

 5 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت

مرغ اتحادیه مرکزی 
 تخم گذار میهن

 5 5 5 وزارت جهاد کشاورزی استعالم تأیید اطالعات

جامعه حسابداران 
 رسمی ایران

 5 5 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ امتیاز کنترل کیفیت و وضیعت

سازمان نظام مهندسی 
 ساختمان

 5 5 وزارت راه و شهرسازی استعالم پروانه اشتغال به کار
5 

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت محل  ساختتاییدیه نقشه 

ستاد مبارزه با قاچاق 
 کاال و ارز کشور

 5 5 5 وزارت راه و شهرسازی عدم اعالم تخلف قاچاق

 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

 "های اجرایی سرویس گیرندهگزارش تجمیعی دستگاه

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 اتاق اصناف ایران اتاق اصناف ایران

 911 اتاق اصناف ایران

1519 1519 

 911 اتحادیه مشاورین امالک

 5591 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 911 شوراهای اسالمی شهر و روستا

 091 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 101 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 101 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 911 وزارت امور خارجه

 959 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 991 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 0 تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

 911 وزارت کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران
 اتاق بازرگانی تهران

 1 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

50 50 

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 9 داراییوزارت امور اقتصادی و 

 5 وزارت راه و شهرسازی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت کشور 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1592    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت کشور

امور اتباع و مهاجرین 

 خارجی

 5 بانک

1 

 01 

 5 سازمان بازنشستگی کشور

 9 وزارت امور خارجه

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت کشور 

 سازمان ثبت احوال کشور

 9 سازمان بازنشستگی کشور

55 

 9 وزارت آموزش و پرورش

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور 

سازمان شهرداریها و 

 دهداریهای کشور

 9 سازمان بازنشستگی کشور

59 
 9 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 وزارت کشور 

های مردم نهاد سازمان

 )سمن(

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران 9

 5 وزارت کشور 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1591    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

  ایران

 اداره مجوزهای بانکی

 95 بانک مرکزی

60 

919 

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 0 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 6 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت اطالعات
 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 55 وزارت امور خارجه
 9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 تحقیقات و فناوری وزارت علوم،

 9 وزارت کشور 

بانک مرکزی جمهوری 

   اسالمی ایران

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

591 

 5 اتحادیه مشاورین امالک
 60 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 9 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 1 امالک کشورسازمان ثبت اسناد و 

 51 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1591    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

  ایران

بانک مرکزی جمهوری 

   اسالمی ایران

 1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

591 

919 

 5 معدن و تجارتوزارت صنعت، 

 51 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 55 وزارت کشور 

معاونت نظارتی بانک 

 مرکزی

 5 اتحادیه مشاورین امالک

19 

 53 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 51 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 51 قضائیه جمهوری اسالمی ایران قوه

 6 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 وزارت اطالعات

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
 5 وزارت کشور 

9 9 
 5 بانک



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1591    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 سازمان انرژی اتمی ایران
مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 کشور

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

16 16 

 51 بانک

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 6 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 59 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 96 وزارت کشور 

سازمان حفاظت محیط زیست 
  کشور

ادارات کل حفاظت محیط 
 زیست

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

51 

16 

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت جهاد وکشاورزی 

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت کشور 

اداره کل حفاظت و مدیریت 
 شکار و صید

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

11 

 51 کشور سازمان حفاظت محیط زیست

 9 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 9 شوراهای اسالمی شهر و روستا



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1594    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان حفاظت محیط زیست 

  کشور

اداره کل حفاظت و مدیریت 

  شکار و صید

   9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

16 

  51 وزارت اطالعات

  5 وزارت جهاد وکشاورزی

  91 وزارت اطالعات

سازمان حفاظت محیط 

 زیست کشور

 1 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

  5 وزارت اطالعات

  5 وزارت کشور

 موزه تاریآ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

 9 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  5 فناوریوزارت علوم، تحقیقات و 

  5 وزارت کشور

  سازمان رذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی 

 تجهیزات پزشکی

 0 وزارت کشور 
1 

951 

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 5 بانک 66

 51 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1595    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  سازمان رذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی 

  دارو و مواد مخدر

 1 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

66 

951 

 91 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 50 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور

اداره کل نظارت و ارزیابی 

های رذایی و فرآورده

 آرایشی بهداشتی

 9 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

15 

 9 بانک

 1 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 0 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 90 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 50 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1596    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  سازمان رذا و دارو

اداره کل نظارت و ارزیابی 

 مکمل طبیعی و طب سنتی

 9 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

61 

951 

 59 بانک

 51 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 0 تجارتوزارت صنعت، معدن و 

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 51 وزارت کشور

های رذا و مرکز آزمایشگاه

 دارو

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1

 9 وزارت کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

  دستی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگری

 5 بانک

99 15 

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 1 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 6 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت آموزش و پرورش



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1597    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 

  صنایع دستی و گردشگری

 5 وزارت راه و شهرسازی

99 

15 

 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 0 وزارت کشور 

 معاونت گردشگری

 5 بانک

01 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 1 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریسازمان 

 6 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 59 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور 

 تهرانشهرداری 
شرکت ساماندهی صنایع و 

 مشارل

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 11 

 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 5 وزارت کشور 

 5 وزارت نفت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1598    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 شهرداری تهران

معاونت امور اجتماعی و 

 فرهنگی

 5 وزارت کشور 

9 

11 

 5 علوم، تحقیقات و فناوریوزارت 

 5 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

معاونت توسعه منابع انسانی 

 مناطق

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 0

 9 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک

 5 اجراییهای تمام دستگاه

99 

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 1 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 1 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 علوم، تحقیقات و فناوریوزارت 

 6 وزارت کشور 

معاونت شهرسازی و معماری 

 گانه شهر تهران 99مناطق 

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 0 هاها و دهیاریسازمان شهرداری 51

 5 شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1599    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 شهرداری تهران

معاونت شهرسازی و 

گانه  99 معماری مناطق

  شهر تهران

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

51 

11 

 9 وزارت کشور

 5 وزارت نفت

 5 وزارت نیرو

 معاونت فنی و عمرانی

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

51 

 0 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 5 علوم، تحقیقات و فناوریوزارت 

 9 وزارت کشور

معاونت اجرایی ریاست 

  جمهوری
 سازمان ملی استاندارد ایران

 9 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

10  10 

 1 بانک

 9 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 های اجراییتمام دستگاه

 59 امالک کشورسازمان ثبت اسناد و 

 50 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 59 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 0 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 59 وزارت صنعت، معدن و تجارت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1622    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

معاونت اجرایی ریاست 

   جمهوری
 سازمان ملی استاندارد ایران

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

10 10 
 6 وزارت کشور

 5 وزارت نفت

 9 های صنفی کشورهیأت عالی نظارت بر سازمان

وزارت ارتباطات و فناوری 

  اطالعات

پژوهشگاه ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 5 5 وزارت کشور

سازمان تنظیم مقررات و   591
 ارتباطات رادیویی

 1 بانک

511 

 96 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 59 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 56 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 51 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت آموزش و پرورش

 9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 53 وزارت کشور

 56 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سازمان فناوری اطالعات



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1621    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

وزارت ارتباطات و فناوری 

   اطالعات

 سازمان فناوری اطالعات

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

56 

591 

 1 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت کشور

شرکت پست جمهوری 

 اسالمی ایران

 5 بانک

59 

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت دادگستری

 0 وزارت کشور

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

 0 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

51 

990 

 1 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 0 وزارت کشور

 کشورسازمان امور مالیاتی 

 5 اتاق اصناف ایران

91 

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 5 بانک

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1621    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان امور مالیاتی کشور

 99 وزارت امور اقتصادی و دارایی

91 

990 

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 سازمان بورس و اوراق بهادار

 5 جامعه حسابداران رسمی ایران

16 

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 99 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور

سازمان جمع آوری و فروش 

 اموال تملیکی کشور

 5 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

50 

 9 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 5 وزارت آموزش و پرورش

 0 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 0 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1621    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان خصوصی سازی
 1 بانک

1 

990 

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

گذاری و سرمایهسازمان 

کمکهای اقتصادی و فنی 

 ایران

 5 اتاق اصناف ایران

55 

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 5 اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران

 5 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 5 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت امور خارجه

 5 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت نفت

 5 وزارت نیرو

گمرک جمهوری اسالمی 

  ایران

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

19  

  

 9 اتحادیه مشاورین امالک

 9 بانک

 59 و امالک کشورسازمان ثبت اسناد 

 9 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1624    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسالمی 

   ایران

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

19 

990 

 99 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 55 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت کشور

معاونت نظارت مالی و خزانه 

 داری کل کشور

 5 بانک

50 

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه 

 5 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت راه و شهرسازی

  وزارت آموزش و پرورش

اداره کل اموراداری و 

 تشکیالت

 5 وزارت کشور
9 

511 

 9 وزارت آموزش و پرورش

اداره کل امورتربیتی و 

 مشاوره

 6 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت کشور  3

 5 تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

  5 وزارت صنعت، معدن و تجارت



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1625    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت آموزش و پرورش

 دانشگاه شهید رجایی

 5 وزارت کشور

9 

511 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت آموزش و پرورش

 دانشگاه فرهنگیان

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

96 
 50 وزارت آموزش و پرورش

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 59 وزارت کشور

دبیرخانه شورای عالی آموزش 

 پرورش

 5 وزارت امور خارجه

51 

 0 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت کشور

برنامه ریزی سازمان پژوهش و 

 آموزشی

 9 وزارت آموزش و پرورش
0 

 5 وزارت کشور

سازمان مدارس ریر دولتی و 

 توسعه مشارکتهای مردمی

 5 وزارت کشور

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 9

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 سازمان نهضت سوادآموزی
 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 
 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1626    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت آموزش و پرورش

 سازمان نهضت سوادآموزی

 5 وزارت کشور

1 

511 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت آموزش و پرورش

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان

 51 اسناد و امالک کشور سازمان ثبت

99 

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1 وزارت کشور

مرکز برنامه ریزی و آموزش 

 نیروی انسانی

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

91 
 6 وزارت آموزش و پرورش

 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 3 وزارت کشور

 مرکز سنجش و آموزش کشور

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت آموزش و پرورش 6

 9 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1627    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت آموزش و پرورش

مرکزاطالع رسانی وروابط 

 عمومی

 5 وزارت کشور
9 

511 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکزاموربین الملل ومدارس 

 خارج ازکشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

1 

 5 وزارت امور خارجه

 9 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت کشور

مرکزپرورش استعدادهای 

 پژوهان جواندرخشان ودانش 

 0 وزارت کشور
1 

 0 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت آموزش ابتدایی
 9 وزارت کشور

9 
 5 وزارت آموزش و پرورش

 معاونت پرورشی

 5 وزارت کشور

1 
 1 وزارت آموزش و پرورش

 5 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 5 کشورسازمان حفاظت محیط زیست 

معاونت تربیت بدنی 

 وسالمت

 0 وزارت آموزش و پرورش

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 50

 9 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1628    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت آموزش و پرورش

 50 0 وزارت ورزش و جوانان سالمت معاونت تربیت بدنی و

511 
 معاونت متوسطه

 0 وزارت کشور
3 

 1 وزارت آموزش و پرورش

، درمان و وزارت بهداشت

 آموزش پزشکی

، درمان و وزارت بهداشت

 آموزش پزشکی

 9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

539 539 

 0 سازمان انرژی اتمی ایران

 01 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 91 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 91 ایرانقوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 91 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه 

  اجتماعی

 اشتغال اتباع خارجی

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

1 
699 

 5 وزارت کشور

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، 

 5 بانک

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 91 9 بانک ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1629    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

وزارت تعاون، کار و رفاه 

  اجتماعی

سازمان آموزش فنی و حرفه 

  ای کشور

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

91 

699 

 6 ایرانقوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 3 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت کشور

 سازمان بهزیستی

 15 بانک

065 

 03 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 13 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 596 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 06 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 11 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 19 وزارت کشور

 سازمان تامین اجتماعی
 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

9 
 5 تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

 معاونت امور تعاون

 5 بانک

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران 3

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1612    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

وزارت تعاون، کار و رفاه 

  اجتماعی

 معاونت امور تعاون

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3 

366 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت کشور

معاونت توسعه کار آفرینی و 

 اشتغال

 9 بانک

99 

 6 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 3 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 6 فناوریوزارت علوم، تحقیقات و 

 6 وزارت کشور

 معاونت روابط کار

 3 بانک

39 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 91 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 91 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 51 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 59 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت جهاد کشاورزی

ادارات کل دامپزشکی 

 استانها

 6 اتحادیه مشاورین امالک

65 

159 

 1 بانک

 51 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 59 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 55 وزارت جهاد کشاورزی

 1 وزارت کشور

 سازمان امور اراضی

 5 بانک

99  

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 0 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 0 صنایع دستی و گردشگریسازمان میراث فرهنگی، 

 5 شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 9 وزارت جهاد کشاورزی

 0 وزارت راه و شهرسازی

 0 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 0 وزارت نفت

 9 وزارت نیرو



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات،آموزش و 

 ترویج کشاورزی

 9 مشاورین امالکاتحادیه 

95 

159 

 9 بانک

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
 طبیعی جمهوری اسالمی ایران

0 

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 0 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 0 وزارت جهاد کشاورزی

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت کشور

 9 وزارت نیرو

سازمان جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری کشور

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت جهاد کشاورزی 0

 5 بانک

 سازمان حفظ نباتات

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 1

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان حفظ نباتات
 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

1 

159 

 5 وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی 

 جمهوری اسالمی ایران

 9 داراییوزارت امور اقتصادی و 
9 

 5 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان شیالت ایران

 5 اتحادیه مشاورین امالک

15 

 5 بانک

 59 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 0 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 9 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 9 شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 9 شوراهای اسالمی شهر و روستا

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 0 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 99 وزارت جهاد کشاورزی

 0 وزارت راه و شهرسازی

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1614    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان شیالت ایران
 9 وزارت کشور

15 

159 

 6 وزارت نیرو

سازمان مرکزی تعاون 

 روستایی

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

53 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
 جمهوری اسالمی ایرانطبیعی 

5 

 50 وزارت جهاد کشاورزی

 9 وزارت کشور

 معاونت آب و خاک و صنایع

 5 بانک

50 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 6 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت راه و شهرسازی

 5 وزارت کشور

 معاونت امور تولیدات دامی

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 5 اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار میهن 993

 51 بانک



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1615    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت امور تولیدات دامی

 9 بخش خصوصی

993 

159 

 99 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 59 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 1 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 1 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
 طبیعی جمهوری اسالمی ایران

51 

 91 فاضالب استان و یا شهرستانشرکت آب و 

 1 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 6 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 31 وزارت جهاد کشاورزی

 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1 کشوروزارت 

 1 وزارت نیرو

 معاونت بازرگانی
 9 وزارت جهاد کشاورزی

1 
 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 51 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معاونت باربانی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1616    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت باربانی

 5 بانک

51 

159 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
 جمهوری اسالمی ایران

5 

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 1 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت کشور

 معاونت زراعت

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

51 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 9 قضائیه جمهوری اسالمی ایرانقوه 

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1617    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 159 51 9 وزارت کشور معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت راه و شهرسازی

 ادارات کل راه و شهرسازی

 5 اتحادیه مشاورین امالک

96 

591  

 1 بانک

 1 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان 

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت راه و شهرسازی

 0 وزارت کشور

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اداره کل راه و شهرسازی 

 استان تهران

 5 اتحادیه مشاورین امالک

95 

 0 بانک

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 سازمان نظام مهندسی

 6 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت راه و شهرسازی

 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1618    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت راه و شهرسازی

های مهندسی دفتر سازمان
 ایهای حرفه و تشکل

 5 5 بانک

591 

 سازمان بنادر و دریانوردی

 5 بانک

99 

 51 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای

 5 صنایع، معادن و کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، 

90 

 5 اتحادیه مشاورین امالک

 6 بانک

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 5 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور

 9 ایران قوه قضائیه جمهوری اسالمی

 1 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1619    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و 

  نقل جاده ای

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
90 

591 

 9 وزارت کشور

 هواپیمایی کشوریسازمان 

 9 بانک

6 
 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت کشور

شرکت راه آهن جمهوری 

 اسالمی ایران

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران 1

 9 اسالمی ایراننیروی انتظامی جمهوری 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

 شهرسازی

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 وزارت کشور 9

 5 بانک

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت 

  ایران

 9 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

53 995  

 5 بانک

 9 امالک کشور سازمان ثبت اسناد و

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

51 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1612    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صنایع کوچک و 

 شهرکهای صنعتی ایران

  5 وزارت کشور

995 

 1 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

90 

 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 0 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 5 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 51 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 شرکت بازرگانی دولتی ایران

 5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

55 

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت کشور

مرکز برنامه ریزی و نظارت 

  بر دخانیات کشور

 5 اتاق اصناف ایران

 9 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 90

 5 اتحادیه مشاورین امالک



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرکز برنامه ریزی و نظارت 

  بر دخانیات کشور

 5 بانک

90 

995 

 1 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 1 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت دادگستری

 1 وزارت کشور

 مرکز ملی فرش ایران

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

95 

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 0 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 9 معدن و تجارتوزارت صنعت، 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 0 وزارت کشور

 5 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 معاونت امور صنایع
 6 وزارت امور اقتصادی و دارایی

51 

995 

 0 وزارت صنعت، معدن و تجارت

امور معادن و صنایع معاونت 

 معدنی

 1 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت 51

 3 وزارت کشور

معاونت آموزش، پژوهش و 

 فناوری

 5 بانک

51 

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 6 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  معاونت طرح و برنامه

 59 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

65 

 6 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 3 اجرایی ریاست جمهوریمعاونت 

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت راه و شهرسازی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت

65 995 
 9 وزارت کشور

 3 وزارت نفت

 51 وزارت نیرو

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

 سازمان امور دانشجویان

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

9 

13 

 5 وزارت کشور

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

 5 اتحادیه مشاورین امالک

16 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 0 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 50 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 56 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 53 وزارت کشور

  های رایانه ایبنیاد ملی بازی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 5 بانک

96  961  

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 0 انتظامی جمهوری اسالمی ایراننیروی 

 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1614    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرکز توسعه فناوری 

 اطالعات

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

6 

961 

 5 وزارت کشور

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 جمهوری اسالمی ایرانقوه قضائیه 

معاونت امور سینمایی، 

سمعی و بصری / دفتر 

توسعه فناوری سینمایی، 

 سمعی و بصری

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

0 
 5 وزارت کشور

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

سمعی معاونت امور سینمایی، 

و بصری /دفتر مطالعات و 

برنامه ریزی فعالیتهای 

 سمعی و بصری -سینمایی

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت کشور  0

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت امور سینمایی، 

سمعی و بصری /دفتر 

همکاریهای سمعی و بصری 

  و نمایش خانگی

 0 اسناد و امالک کشورسازمان ثبت 

56 

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 1 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1615    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاونت امور سینمایی، 

سمعی و بصری/ اداره امور 

 سینماها

 9 و امالک کشور سازمان ثبت اسناد

55 

961 

 5 هاها و دهیاریسازمان شهرداری

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 وزارت کشور

معاونت امور سینمایی، 

بصری/ اداره کل  سمعی و

ارزشیابی و نظارت سینمای 

 حرفه ای

 5 بانک

99 

 1 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 6 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 0 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت 

 1 وزارت کشور

معاونت امور فرهنگی / دفتر 

 امور چاپ

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

91 

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1616    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  اسالمیوزارت فرهنگ و ارشاد 

معاونت امور فرهنگی / دفتر 

 امور چاپ

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

91 

961 

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 3 وزارت کشور

معاونت امور فرهنگی /اداره 

کل مجامع، تشکلها و 

 فعالیتهای فرهنگی

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

51 

 9 اسالمی ایرانقوه قضائیه جمهوری 

 5 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 وزارت کشور

معاونت امور فرهنگی/ اداره 

 کل کتاب

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6

 9 وزارت کشور

مطبوعاتی و معاونت امور 

اطالع رسانی/دفتر مطالعات 

 هاو برنامه ریزی رسانه

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

1 
 5 وزارت کشور

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 معاونت امور مطبوعاتی و
اطالع رسانی/ اداره کل 

 های خارجیرسانه
 95 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1617    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاونت امور مطبوعاتی 

واطالع رسانی/ اداره کل 

 های خارجیرسانه

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

95 

961 

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ

 1 وزارت کشور

معاونت امور مطبوعاتی 

 واطالع رسانی/ اداره کل

مطبوعات و خبرگزاریهای 

پایگاههای اطالع داخلی و 

 رسانی اینترنتی(

 5 اتحادیه مشاورین امالک

60 

 5 بانک

 91 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 1 ایرانقوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 59 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 59 وزارت کشور

معاونت امور مطبوعاتی 

واطالع رسانی/ دفتر تبلیغات 

 و اطالع رسانی

 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

91 

 1 جمهوری اسالمی ایرانقوه قضائیه 

 6 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1618    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ اداره 

 کل هنرهای نمایشی

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

1 

961 

 9 اسالمی ایراننیروی انتظامی جمهوری 

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 9 وزارت کشور

معاونت امور هنری/ دفتر 

آموزش و توسعه فعالیتهای 

 هنری

 5 بانک

51 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 انتظامی جمهوری اسالمی ایراننیروی 

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 51 وزارت کشور

معاونت امور هنری/ دفتر 

آموزش و توسعه فعالیتهای 

 هنری

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

56 

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت کشور

 
1 



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1619    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاونت امور هنری/ دفتر 

آموزش و توسعه فعالیتهای 

 هنری

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

99 

 

 6 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت 

 3 وزارت کشور

معاونت امور هنری/ ستاد 

عالی کانونهای فرهنگی و  

 هنری مساجد

 0 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

56 

 9 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 6 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت کشور

 معاونت قرآن و عترت

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت کشور

هیأت رسیدگی به مراکز 

 فرهنگی

 9 اسالمی ایرانقوه قضائیه جمهوری 

55 
 9 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

   0 وزارت کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1612    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت کشور

 امور اتباع و مهاجرین خارجی

 5 بانک

1 

90 

 5 سازمان بازنشستگی کشور

 9 وزارت امور خارجه

 5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 9 وزارت کشور

 سازمان ثبت احوال کشور

 9 سازمان بازنشستگی کشور

55 
 9 وزارت آموزش و پرورش

 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 1 وزارت کشور

 9 سازمان بازنشستگی کشور

سازمان شهرداریها و  59

 دهداریهای کشور

 9 وزارت آموزش و پرورش

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 6 وزارت کشور

 های مردم نهاد )سمن(سازمان

 5 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 5 وزارت کشور 9

 5 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت نفت

شرکت ملی پاالیش و پخش 
 های نفتی ایرانفرآورده

 0 0 وزارت نفت

05 

 0 0 شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی گاز ایران

ریزی و نظارت بر معاونت برنامه
 منابع هیدروکربوری

 9 بانک

99 

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 9 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 9 شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 9 جمهوری اسالمی ایرانقوه قضائیه 

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 9 وزارت جهاد کشاورزی

 9 وزارت دادگستری

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 51 وزارت نفت

 9 وزارت نیرو

 وزارت نیرو

 شرکت توانیر

 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

1 

63 

 9 اسالمی ایران قوه قضائیه جمهوری

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب ایران
 5 بانک

51 
 9 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب 

 ایران

 5 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

51 

63 

 9 شهرستانشرکت آب و فاضالب استان و یا 

 1 وزارت جهاد کشاورزی

 5 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 9 وزارت کشور

 5 وزارت نیرو

 معاونت برق و انرژی

 9 اتحادیه مشاورین امالک

09 

 56 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 0 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 6 ایرانقوه قضائیه جمهوری اسالمی 

 9 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 9 وزارت کشور

 9 وزارت نفت

 6 وزارت نیرو



 گزارش ارتباطات یي  دستگاهی                   چهارمفصل 
 

 

    1611    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

دستگاه اصلی استعالم 

 گيرنده

دستگاه تایعه استعالم 

 گيرنده
 دستگاه استعالم دهنده

های سرویس تعداد

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی دستگاه 

تایعه استعالم 

 گيرنده

مجموع 

های سرویس

دریافتی  دستگاه 

اصلی استعالم 

 گيرنده

 وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان

 1 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

00 00 

 0 قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

 59 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 0 وزارت کشور

 56 وزارت ورزش و جوانان



 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 گیرندههای سرویسگزارش نموداری دستگاه

 



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

    1615    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

 اتاق اصناا ایران

 
 

 

  

سازمان ثبت اسناد و 
1130; امالک کشور

نیروی انتظامی  
جمهوری اسالمی 

840; ایران

وزارت امور 
اقتصادی و 

840; دارایی

قوه قضائیه جمهوری 
430; اسالمی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه  
225; اجتماعی

380; اتاق اصناف ایران

;  اتحادیه مشاورین امالک
380

شوراهای اسالمی شهر و 
380; روستا

وزارت امور 
380; خارجه

380; وزارت کشور 

وزارت بهداشت، درمان و 
312; آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و 
4; فناوری



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1616    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

 رانیا یکشاورز و معادن ع،یصنا ،ییازرگان تاقا

 
  

اتاق بازرگانی، صنایع،  
;  معادن و کشاورزی ایران

5

معاونت اجرایی ریاست  
2; جمهوری

وزارت امور اقتصادی و 
3; دارایی

سازمان ثبت اسناد و 
1; امالک کشور

;  وزارت راه و شهرسازی
1

وزارت صنعت، معدن و 
1; تجارت

وزارت 
1; کشور 



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1617    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

 رانیا یاسالم یجمهور یمرکز یانک

 
  

بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

104; ایران

قوه قضائیه جمهوری 
28; اسالمی ایران

سازمان ثبت اسناد و 
20; امالک کشور

19; وزارت کشور 

وزارت تعاون، کار و رفاه  
18; اجتماعی

وزارت علوم، تحقیقات و 
17; فناوری

نیروی انتظامی جمهوری 
13; اسالمی ایران

11; وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و 
8; دارایی

7; وزارت اطالعات

شورای عالی مناطق آزاد  
5; و ویژه اقتصادی

;  اتحادیه مشاورین امالک
3

اتاق بازرگانی، صنایع،  
;  معادن و کشاورزی ایران

1

وزارت صنعت،  
1; معدن و تجارت



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1618    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ثارگرانیا امور و ديشه اديین

 

  

1; بانک1; وزارت کشور 



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1619    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 رانیا یاتم یانرژ سازمان

 
  

36; وزارت کشور 

15; بانک

وزارت علوم،  
تحقیقات و 

12; فناوری

وزارت بهداشت، درمان و 
7; آموزش پزشکی

سازمان ثبت اسناد  
6; و امالک کشور

قوه قضائیه جمهوری 
6; اسالمی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع،  
;  معادن و کشاورزی ایران

1

وزارت امور اقتصادی و 
1; دارایی وزارت صنعت، معدن و 

1; تجارت



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1642    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

 کشور ستیز  يمح حفایت سازمان

 

  

32; وزارت کشور 

سازمان حفاظت محیط  
17; زیست کشور

16; وزارت اطالعات

سازمان ثبت اسناد  
7; و امالک کشور

نیروی انتظامی جمهوری 
2; اسالمی ایران

وزارت جهاد  
2; وکشاورزی 

سازمان میراث فرهنگی،  
صنایع دستی و 

3; گردشگری

شوراهای اسالمی  
3; شهر و روستا

قوه قضائیه جمهوری 
1; اسالمی ایران وزارت صنعت، معدن و 

1; تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و 
1; فناوری



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1641    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثيم سازمان

 

 

 

  

نیروی انتظامی  
جمهوری اسالمی 

19; ایران

سازمان میراث فرهنگی،  
صنایع دستی و 

12; گردشگری
;  وزارت کشور 

قوه قضائیه جمهوری 13
11; اسالمی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و 
9; فناوری

سازمان ثبت اسناد  
8; و امالک کشور

3; بانک

وزارت بهداشت، درمان و 
3; آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و 
3; تجارت

سازمان شهرداری ها  
1; و دهیاری ها

وزارت آموزش و 
1; پرورش

;  وزارت راه و شهرسازی
1



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1641    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 

 

  شهرداری تهران

 

  

سازمان ثبت اسناد و 
17; امالک کشور

سازمان شهرداری ها  
12; و دهیاری ها

;  وزارت کشور 
13

قوه قضائیه جمهوری 
10; اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 
8; اسالمی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و 
4; فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه  
2; اجتماعی

3; وزارت نفت

;  تمام دستگاه های اجرایی
1

وزارت بهداشت، درمان و 
1; آموزش پزشکی

شرکت آب و فاضالب  
1; استان و یا شهرستان

;  وزارت نیرو
1

سازمان مدیریت  
و برنامه ریزی 

1; کشور

معاونت اجرایی  
1; ریاست جمهوری



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1641    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 
  

قوه قضائیه جمهوری 
14; اسالمی ایران

سازمان ثبت اسناد و 
13; امالک کشور

معاونت اجرایی ریاست  
13; جمهوری

وزارت صنعت، معدن و 
13; تجارت

7; بانک

وزارت امور اقتصادی و 
6; دارایی

6; وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و 
5; فناوری

اتاق بازرگانی،  
صنایع، معادن و  

2; کشاورزی ایران

وزارت تعاون،  
کار و رفاه  

2; اجتماعی

هیأت عالی نظارت  
بر سازمان های  

3; صنفی کشور
تمام دستگاه های  

1; اجرایی

1; وزارت نفت



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1644    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  اطالعاتوزارت ارتباطات و فناوری 

 

  

سازمان ثبت  
اسناد و امالک  

24; کشور

;  وزارت کشور
36

وزارت ارتباطات و  
33; فناوری اطالعات

قوه قضائیه جمهوری 
17; اسالمی ایران

نیروی انتظامی جمهوری 
17; اسالمی ایران

8; بانک

وزارت علوم، تحقیقات و 
4; فناوری

وزارت امور 
;  اقتصادی و دارایی

2

معاونت اجرایی ریاست  
3; جمهوری

وزارت تعاون، کار 
3; و رفاه اجتماعی

وزارت آموزش و 
1; پرورش

وزارت 
1; دادگستری



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1645    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  دارایی وزارت امور اقتصادی و

 

وزارت امور اقتصادی و 
90; دارایی

سازمان ثبت  
اسناد و امالک  

30; کشور

قوه قضائیه جمهوری 
16; اسالمی ایران

;  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
15

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
12

13; وزارت کشور

10; بانک

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  
8; ایران

6; وزارت جهاد کشاورزی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
2; کشاورزی ایران

2; اتحادیه مشاورین امالک

وزارت تعاون، کار و رفاه  
2; اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
2; کشور

شرکت پست جمهوری اسالمی 
3; ایران

وزارت ارتباطات و فناوری 
3; اطالعات

3; اتاق اصناف ایران

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
3

1; جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
1; دستی و گردشگری

1; وزارت آموزش و پرورش
1; وزارت راه و شهرسازی اتاق تعاون جمهوری اسالمی 

1; ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
1; ایران

سازمان شهرداری ها و دهیاری  
1; ها

1; وزارت امور خارجه

1; وزارت نفت
1; وزارت نیرو



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1646    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 پرورش آموزش و وزارت

 
  

54; وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و 
34; فناوری

سازمان ثبت اسناد و 
14; امالک کشور

نیروی انتظامی جمهوری 
4; اسالمی ایران

وزارت 
ورزش و 

4; جوانان

قوه قضائیه جمهوری 
2; اسالمی ایران

وزارت صنعت، معدن و 
3; تجارت 3; وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت،  
درمان و آموزش 

1; پزشکی

وزارت امور اقتصادی و 
1; دارایی

وزارت فرهنگ و 
1; ارشاد اسالمی

سازمان میراث فرهنگی،  
صنایع دستی و 

1; گردشگری

سازمان حفاظت محیط  
1; زیست کشور



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1647    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یپزشک آموزش و درمان ،یهداشت وزارت

 
  

وزارت بهداشت،  
درمان و آموزش 

105; پزشکی

سازمان ثبت اسناد و 
78; امالک کشور

قوه قضائیه  
جمهوری اسالمی 

65; ایران

وزارت علوم، تحقیقات و 
43; فناوری

43; وزارت کشور 

سازمان نظام پزشکي  
;  جمهوري اسالمي ایران

38

16; بانک

اتاق بازرگانی، صنایع،  
;  معادن و کشاورزی ایران

6

وزارت صنعت،  
;  معدن و تجارت

6

سازمان حفاظت محیط  
5; زیست کشور

نیروی انتظامی  
جمهوری 

; اسالمی ایران
5

سازمان انرژی 
4; اتمی ایران

وزارت امور اقتصادی و 
4; دارایی

بانک مرکزی جمهوری 
2; اسالمی ایران

معاونت اجرایی ریاست  
1; جمهوری



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1648    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت

 
  

نیروی انتظامی  
جمهوری اسالمی 

178; ایران

قوه قضائیه جمهوری 
115; اسالمی ایران

وزارت 
75; کشور

وزارت علوم، تحقیقات و 
73; فناوری

67; بانک

وزارت بهداشت، درمان و 
63; آموزش پزشکی

سازمان ثبت اسناد و 
52; امالک کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه  
10; اجتماعی

شرکت پست جمهوری 
1; اسالمی ایران



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1649    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یکشاورز جهاد وزارت

 
  

; وزارت جهاد کشاورزی
163

سازمان ثبت اسناد و 
76; امالک کشور

36; وزارت کشور

سازمان حفاظت محیط  
34; زیست کشور

شرکت آب و فاضالب استان  
32; و یا شهرستان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
;  منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران

32

33; بانک

17; وزارت نیرو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  
16; پزشکی

;  قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
16

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  
15; ایران

15; وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
14; دستی و گردشگری

سازمان شهرداری ها و 
12; دهیاری ها

;  اتحادیه مشاورین امالک
9

وزارت راه و 
9; شهرسازی

9; وزارت صنعت، معدن و تجارت

5; وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4; وزارت نفت

;  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4 اتاق بازرگانی،  

صنایع، معادن 
و کشاورزی 

4; ایران

3; شوراهای اسالمی شهر و روستا

3; بخش خصوصی

اتحادیه مرکزی مرغ 
1; تخم گذار میهن

1; معاونت اجرایی ریاست جمهوری



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1652    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یشهرساز  و راه وزارت

 
  

; سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
24

30; بانک

نیروی انتظامی جمهوری 
18; اسالمی ایران

15; وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و 
14; فناوری

7; قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران

4; وزارت راه و شهرسازی

4; وزارت امور اقتصادی و دارایی

2; اتحادیه مشاورین امالک

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
2; کشور

1; سازمان نظام مهندسی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
1; کشاورزی ایران

سازمان حفاظت محیط  
1; زیست کشور

1; سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

1; کشور

;  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1651    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  تجارت معدن و،وزارت صنعت

 
  

53; وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان حفاظت محیط زیست  
35; کشور

سازمان ثبت اسناد و 
32; امالک کشور

قوه قضائیه  
جمهوری 

; اسالمی ایران
32

32; وزارت کشور

10; وزارت امور اقتصادی و دارایی

10; معاونت اجرایی ریاست جمهوری

10; وزارت نیرو

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  
9; ایران

9; وزارت نفت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
6; کشاورزی ایران

سازمان شهرداری ها و 
4; دهیاری ها

2; بانک

;  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2

2; وزارت راه و شهرسازی
وزارت علوم، تحقیقات و 

3; فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  
1; پزشکی

سازمان نظام مهندسی  
1; ساختمان

1; اتاق اصناف ایران

1; اتحادیه مشاورین امالک
1; وزارت دادگستری

1; وزارت آموزش و پرورش



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1651    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  فناوری و تحقيقات،وزارت علوم

 
  

30; وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و 
17; فناوری

نیروی انتظامی  
جمهوری اسالمی 

15; ایران

قوه قضائیه جمهوری 
4; اسالمی ایران

سازمان ثبت اسناد و 
3; امالک کشور

1; اتحادیه مشاورین امالک



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1651    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 
  

101; وزارت کشور

سازمان ثبت اسناد و 
74; امالک کشور

نیروی انتظامی  
جمهوری اسالمی 

63; ایران

قوه قضائیه جمهوری 
56; اسالمی ایران

;  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
44

;  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
13

4; بانک

3; وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و 
3; آموزش پزشکی

سازمان شهرداری ها و 
1; دهیاری ها

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
1

1; اتحادیه مشاورین امالک



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1654    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 کشور وزارت

 
  

14; وزارت کشور

سازمان 
بازنشستگی  

6; کشور

وزارت آموزش  
5; و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و 
2; فناوری

3; وزارت امور خارجه

1; بانک

وزارت بهداشت، درمان و 
1; آموزش پزشکی

سازمان ثبت اسناد و 
1; امالک کشور

قوه قضائیه جمهوری 
1; اسالمی ایران



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1655    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  نفت وزارت

 

  

14; وزارت نفت

2; بانک4; شرکت ملی گاز ایران

سازمان ثبت اسناد  
2; و امالک کشور

قوه قضائیه جمهوری 
2; اسالمی ایران

وزارت امور اقتصادی و 
2; دارایی

سازمان حفاظت محیط  
3; زیست کشور

شرکت آب و فاضالب  
3; استان و یا شهرستان

وزارت جهاد  
3; کشاورزی

3; وزارت دادگستری

3; وزارت نیرو وزارت صنعت،  
1; معدن و تجارت



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1656    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت نيرو

  

  

سازمان ثبت اسناد و 
31; امالک کشور

10; وزارت نیرو

قوه قضائیه جمهوری 
8; اسالمی ایران

; وزارت جهاد کشاورزی
7

سازمان حفاظت محیط  
5; زیست کشور

وزارت 
5; کشور

اتحادیه مشاورین 
2; امالک

وزارت امور اقتصادی و 
3; دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و 
3; فناوری

3; وزارت نفت

شرکت آب و فاضالب  
3; استان و یا شهرستان

1; بانک

وزارت صنعت، معدن و 
1; تجارت



 های سرویس گيرندهگزارش نموداری دستگاه                          پنجمفصل 

 

 

    1657    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

  جوانان ورزش و وزارت

 

 

وزارت ورزش و  
16; جوانان

نیروی انتظامی جمهوری 
13; اسالمی ایران

سازمان ثبت  
اسناد و امالک  

8; کشور

قوه قضائیه جمهوری 
4; اسالمی ایران

وزارت 
4; کشور



 

 

 

 

 

 فصل ششم

 سرویس دهندههای گزارش نموداری دستگاه

 

 

 



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

    1659    استعالمات مجوزهای کشورنقشه ملی     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 قوه قضایيه جمهوری اسالمی ایران

 کشور( امالک و اسناد ثبت )سازمان

 

  

1130; اتاق اصناف ایران

76; وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و 
74; ارشاد اسالمی

وزارت تعاون، کار و 
52; رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت ، درمان و  
45; آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فناوری 
24; اطالعات

24; وزارت راه و شهرسازی 22; سازمان غذا و دارو

بانک مرکزی جمهوری 
20; اسالمی ایران

32; وزارت صنعت، معدن و تجارت

31; وزارت نیرو

30; وزارت امور اقتصادی و دارایی

17; شهرداری تهران

14; وزارت آموزش و پرورش

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
13 سازمان میراث فرهنگی، صنایع  

8; دستی و گردشگری

8; وزارت ورزش و جوانان

سازمان حفاظت محیط زیست  
7; کشور 6; سازمان انرژی اتمی ایران

2; وزارت نفت

3; وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
1; کشاورزی ایران

1; وزارت کشور



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1662    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 قوه قضایيه جمهوری اسالمی ایران

 (های تایعه غير از سازمان ثبت اسناد و امالک کشوردستگاه)

 

  

430; اتاق اصناف ایران

وزارت تعاون،  
کار و رفاه  

115; اجتماعی

;  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
56

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
28; ایران

27; سازمان غذا و دارو

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
37; پزشکی

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
32

وزارت ارتباطات و فناوری 
17; اطالعات

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
16

16; وزارت جهاد کشاورزی

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
14

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
11; دستی و گردشگری ;  شهرداری تهران

10

8; وزارت نیرو

7; وزارت راه و شهرسازی
6; سازمان انرژی اتمی ایران 4; وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4; وزارت ورزش و جوانان

2; وزارت آموزش و پرورش

2; وزارت نفت
; سازمان حفاظت محیط زیست کشور

1; وزارت کشور1



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1661    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 قوه قضایيه جمهوری اسالمی ایران

 تایعه( های)تمام دستگاه

 
  

1540; اتاق اصناف ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه  
168; اجتماعی

;  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
120

93; وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
73; پزشکی

70; سازمان غذا و دارو

بانک مرکزی جمهوری 
68; اسالمی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری 
51; اطالعات

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
46

41; وزارت راه و شهرسازی

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
26

39; وزارت نیرو

37; شهرداری تهران

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
36 سازمان میراث فرهنگی، صنایع  

19; دستی و گردشگری

17; وزارت آموزش و پرورش

13; سازمان انرژی اتمی ایران

13; وزارت ورزش و جوانان

سازمان حفاظت محیط  
8; زیست کشور

6; وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6; وزارت نفت

3; وزارت کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
1; کشاورزی ایران



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1661    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ایران اسالمی جمهوری انتظامی نيروی

 
  

101;اتاق اصناف ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه  

511;اجتماعی
69;وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  

53;دستی و گردشگری

51;وزارت راه و شهرسازی

;وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

51

51;وزارت جهاد کشاورزی

51;وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

;بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

59

59;وزارت ورزش و جوانان 3;وزارت صنعت، معدن و تجارت

1;شهرداری تهران

وزارت امور اقتصادی و 

1;دارایی
1;سازمان رذا و دارو

0;وزارت آموزش و پرورش

;سازمان حفاظت محیط زیست کشور

9



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1661    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
  

840; اتاق اصناف ایران

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
90

15; وزارت جهاد کشاورزی

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
10

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
8; ایران

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
6

4; سازمان غذا و دارو
4; وزارت راه و شهرسازی

وزارت ارتباطات و فناوری 
2; اطالعات 2; وزارت نفت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
3; کشاورزی ایران

;  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
3 3; وزارت نیرو

1; سازمان انرژی اتمی ایران

1; وزارت آموزش و پرورش



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1664    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت کشور

 
  

380; اتاق اصناف ایران

وزارت فرهنگ و 
101; ارشاد اسالمی

وزارت 
تعاون، کار 

و رفاه  
;  اجتماعی

75
54; وزارت آموزش و پرورش

42; سازمان غذا و دارو

36; سازمان انرژی اتمی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری 
36; اطالعات

36; وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست  
32; کشور

وزارت صنعت، معدن و 
32; تجارت

;  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
30

بانک مرکزی جمهوری 
19; اسالمی ایران

15; وزارت راه و شهرسازی

14; وزارت کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
13; دستی و گردشگری

13; شهرداری تهران

وزارت امور اقتصادی و 
13; دارایی

معاونت اجرایی ریاست  
6; جمهوری

5; وزارت نیرو

;  وزارت ورزش و جوانان
4

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
1; کشاورزی ایران

1; بنیاد شهید و امور ایثارگران



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1665    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 پزشکی آموزش و درمان یهداشت، وزارت

 
  

312; اتاق اصناف ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه  
63; اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و 
58; آموزش پزشکی

47; سازمان غذا و دارو

16; وزارت جهاد کشاورزی

7; سازمان انرژی اتمی ایران

4; وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
3; دستی و گردشگری وزارت فرهنگ و ارشاد  

3; اسالمی
شهرداری 

1; تهران

1; وزارت آموزش و پرورش

1; وزارت صنعت، معدن و تجارت

1; وزارت کشور



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1666    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 
  

225; اتاق اصناف ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
18; ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه  
10; اجتماعی

4; وزارت جهاد کشاورزی

2; شهرداری تهران

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
2

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
2

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
2

وزارت ارتباطات و فناوری 
3; اطالعات

1; وزارت راه و شهرسازی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1667    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 امالک مشاوری  اتحادیه

 
  

380; اتاق اصناف ایران

9; وزارت جهاد کشاورزی

2; وزارت امور اقتصادی و دارایی

2; وزارت راه و شهرسازی

2; وزارت نیرو

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
3; ایران 1; وزارت صنعت، معدن و تجارت

;  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1

;  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
1



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1668    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 فناوری و تحقيقات علوم، وزارت

 

  

وزارت تعاون، کار و رفاه  
73; اجتماعی

;  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
44

وزارت بهداشت ، درمان و  
37; آموزش پزشکی

وزارت 
آموزش و  

34; پرورش
بانک مرکزی جمهوری اسالمی  

17; ایران

;  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
17

سازمان غذا و  
15; دارو

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
15

14; وزارت راه و شهرسازی

12; سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
9; دستی و گردشگری

معاونت اجرایی ریاست  
5; جمهوری

5; وزارت جهاد کشاورزی

4; اتاق اصناف ایران

شهرداری 
4; تهران

وزارت ارتباطات و فناوری 
4; اطالعات

وزارت 
; کشور
2

3; وزارت صنعت، معدن و تجارت

3; وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست  
1; کشور



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1669    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت امور خارجه

 
  

380; اتاق اصناف ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
11; ایران

3; وزارت آموزش و پرورش 3; وزارت کشور

1; وزارت امور اقتصادی و دارایی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1672    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شهر و روستاشوراهای اسالمی 

 
  

380; اتاق اصناف ایران

; سازمان حفاظت محیط زیست کشور
3

3; وزارت جهاد کشاورزی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1671    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ایران اصناا اتاق

 

  

380; اتاق اصناف ایران

3; وزارت امور اقتصادی و دارایی 1; وزارت صنعت، معدن و تجارت



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1671    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یانک

 

  

;  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
67

; وزارت جهاد کشاورزی
33

وزارت راه و 
30; شهرسازی

; سازمان غذا و دارو
16

15; سازمان انرژی اتمی ایران

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
10

وزارت ارتباطات و فناوری 
8; اطالعات

7; معاونت اجرایی ریاست جمهوری

4; وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

2; وزارت صنعت، معدن و تجارت ;  وزارت نفت
2

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
3; دستی و گردشگری

بنیاد شهید و امور 
1; ایثارگران ;  وزارت کشور

1 1; وزارت نیرو



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1671    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 کشاورزی جهاد وزارت

 

  

163; وزارت جهاد کشاورزی

7; وزارت نیرو
6; وزارت امور اقتصادی و دارایی

; سازمان حفاظت محیط زیست کشور
2

3; وزارت نفت



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1674    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی یانک

 

  

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
104; ایران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
2; پزشکی 1; وزارت امور اقتصادی و دارایی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1675    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت

 

  

53; وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و 
12; دارایی

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
13

9; وزارت جهاد کشاورزی

6; سازمان غذا و دارو

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
3; دستی و گردشگری

3; وزارت آموزش و پرورش

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
1; کشاورزی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
1; ایران

1; سازمان انرژی اتمی ایران سازمان حفاظت محیط  
1; زیست کشور

1; وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

1; وزارت نفت 1; وزارت نیرو



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1676    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 کشور زیست محي  حفایت سازمان

 

  

وزارت صنعت، معدن و 
35; تجارت

34; وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست  
17; کشور

5; سازمان غذا و دارو

وزارت 
5; نیرو

3; وزارت نفت

1; وزارت آموزش و پرورش

1; وزارت راه و شهرسازی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1677    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت آموزش و پرورش

 

  

62; وزارت آموزش و پرورش

وزارت 
5; کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
1; دستی و گردشگری

وزارت ارتباطات و فناوری 
1; اطالعات

1; وزارت امور اقتصادی و دارایی 1; وزارت صنعت، معدن و تجارت



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1678    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 نيرو وزارت

 

  

17; وزارت جهاد کشاورزی

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
10

10; وزارت نیرو

3; وزارت نفت

1; شهرداری تهران

1; وزارت امور اقتصادی و دارایی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1679    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 نفت وزارت

 
  

18; وزارت نفت

9; وزارت صنعت، معدن و تجارت

4; وزارت جهاد کشاورزی

3; شهرداری تهران

وزارت 
3; نیرو

1; معاونت اجرایی ریاست جمهوری

1; وزارت امور اقتصادی و دارایی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1682    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 هادهياری و هاشهرداری سازمان

 
  

12; شهرداری تهران

12; وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن 
4; و تجارت

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
1; دستی و گردشگری

1; وزارت امور اقتصادی و دارایی 1; وزارت راه و شهرسازی

1; وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1681    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 جمهوری ریاست اجرایی معاونت

 

  

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
13

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
10

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
2; کشاورزی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری 
3; اطالعات

3; وزارت امور اقتصادی و دارایی

1; سازمان غذا و دارو

1; شهرداری تهران

1; وزارت جهاد کشاورزی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1681    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

  

14; وزارت جهاد کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
12; دستی و گردشگری

سازمان حفاظت محیط  
3; زیست کشور

1; وزارت امور اقتصادی و دارایی
1; وزارت آموزش و پرورش



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1681    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق یازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

  

6; سازمان غذا و دارو

وزارت صنعت، معدن و 
6; تجارت

اتاق بازرگانی، صنایع،  
5; معادن و کشاورزی ایران

4; وزارت جهاد کشاورزی

معاونت اجرایی ریاست  
2; جمهوری

وزارت امور 
اقتصادی و 

2; دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
1; ایران

1; سازمان انرژی اتمی ایران
1; وزارت راه و شهرسازی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1684    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 

  

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
38; پزشکی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1685    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان

 

32; وزارت جهاد کشاورزی

3; وزارت نفت

;  وزارت نیرو
3

1; شهرداری تهران



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

    1686    استعالمات مجوزهای کشورنقشه ملی     معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 

  

وزارت ارتباطات و فناوری 
33; اطالعات

وزارت امور 
اقتصادی و 

3; دارایی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1687    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبيعی جمهوری اسالمی ایران

 

  

32; وزارت جهاد کشاورزی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1688    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت اطالعات

 

  

سازمان حفاظت محیط زیست  
16; کشور

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
7; ایران



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1689    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت ورزش و جوانان

 

  

16; وزارت ورزش و جوانان

4; وزارت آموزش و پرورش



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1692    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شهرسازی و راه وزارت

 

  

9; وزارت جهاد کشاورزی

4; وزارت راه و شهرسازی

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
2

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
1; کشاورزی ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع  
1; دستی و گردشگری

وزارت امور 
1; اقتصادی و دارایی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1691    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

  

;  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
13

وزارت 
آموزش و  

1; پرورش



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1691    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان مدیریت و یرنامه ریزی کشور

 

  

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
2

2; وزارت راه و شهرسازی

1; شهرداری تهران



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1691    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان یازنشستگی کشور

 

  

6; وزارت کشور



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1694    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 

  

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  
5; ایران



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1695    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 وزارت دادگستری

 

  

3; وزارت نفت

وزارت ارتباطات و فناوری 
1; اطالعات

;  وزارت صنعت، معدن و تجارت
1



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1696    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان انرژی اتمی ایران

 

  

وزارت بهداشت ، درمان و  
4; آموزش پزشکی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1697    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 

  

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
3

وزارت تعاون، کار و رفاه  
1; اجتماعی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1698    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اجرایی هایتمام دستگاه

 

  

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری1; شهرداری تهران
1



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1699    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 یخش خصوصی

 

  

3; وزارت جهاد کشاورزی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1722    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 صنفی کشور هایهيأت عالی نظارت یر سازمان

 

  

; معاونت اجرایی ریاست جمهوری
3



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1721    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران

 

  

;  وزارت امور اقتصادی و دارایی
1



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1721    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار ميه 

 

  

1; وزارت جهاد کشاورزی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1721    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 جامعه حسایداران رسمی ایران

 
 

  

وزارت امور اقتصادی و 
1; دارایی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1724    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان نظام مهندسی

 

  

1; وزارت راه و شهرسازی



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1725    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

  

وزارت صنعت، معدن و 
1; تجارت



 های سرویس دهندهگزارش نموداری دستگاه                           ششمفصل 

 

 

    1726    نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور    معاونت امور اقتصادی -داراییوزارت امور اقتصادی و 

 ستاد مبارزه یا قاچاق کاال و ارز کشور

 

1; وزارت راه و شهرسازی


