
 مدارك جهت صدور پروانه کسب

  درصٌرت نداشنت کارت شيزًندی(درخٌاست كارت شيزًندي( 

   3 4عكس رنگي سمينو سفيد  یک قطعو   
  یک سزي(اصل شناسنامو + كپي اس متامي صفحات( 
  ًیک بزگ(اصل كارت ملي+ كپي پشت ً ر(  
  ًیك بزگ(اصل كارت پایان خدمت بزای آقایان+كپي پشت ً ر( 

 یك بزگ كپي انداسه کاغذ(سند مالكيت مغاسه+  نامو یا اصل اجارهA4 ) 
  یك بزگاصل مدرک فنی ً حزفو ای بزای مشاغل فنی+ کپی() 
 کدپستی ده رقمی مغاسه 
  جيت افزاد متقاضی پزًانو در جمتمع ىای جتاری(تایيدیو اس مدیزیت جمتمع( 
  یک عدد(پٌشو ً گيزه( 

 بيمو نامو آتش سٌسی ً سلشلو 

 صىفی می باشد. َایياحد سایرصدير بیش از یک پرياوٍ کسب مىًط بٍ معرفی مباشر برای *** 

 استعالمات عمًمی

 عدم سًء پیشیىٍ از ادارٌ دادگستری 

 تاییدیٍ عدم اعتیاد از ادارٌ بُداشت 

 استعالم از مدیریت معماری ي شُرسازی 

 تاییدیٍ از ادارٌ اماکه 
 

 استعالمات اختصاصی

 ادارٌ بُداشت( بازدید از محل کسب ( 

 تاییدیٍ از ومایىدٌ صىف 

 استعالم از ادارٌ استاودارد 

 استعالم از دامپسشکی 

 ٍاستعالم از ادارٌ غل 
 

 

 

 مدارك جهت تمدید پروانه کسب

 اصل پزًانو کسب 

  +یك بزگ كپي انداسه کاغذ(اصل اجاره نامو یاسند مالكيت مغاسهA4 ) 
  متقاضی پزًانو در جمتمع ىای جتاری(تایيدیو اس مدیزیت جمتمع )جيت افزاد 
 بيمو نامو آتش سٌسی ً سلشلو 

 :تمدید پرياوٍ کسباستعالمات 

 تاییدیٍ معايوت معماری ي شُرسازی 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 کسبمدارك جهت جابجایی پروانه 

 اصل پزًانو کسب 
 )اصل شناسنامو + كپي اس متامي صفحات )یک سزي 
 )پزًنده      اصل كارت ملي+ كپي پشت ً رً )یک بزگ(

 قبلی(
 )اصل كارت پایان خدمت بزای آقایان+كپي پشت ً رً )یك بزگ 

  +یك بزگ كپي انداسه کاغذ(اصل اجاره نامو یاسند مالكيت مغاسهA4 ) 
 جدید کدپستی ده رقمی مغاسه 
 )تایيدیو اس مدیزیت جمتمع )جيت افزاد متقاضی پزًانو در جمتمع ىای جتاری 
 )پٌشو ً گيزه )یک عدد 
 بيمو نامو آتش سٌسی ً سلشلو 

 مزاحل افشایش پالک با جاجبایی یکسان می باشد.

 :استعالمات تغییر مکان

 تاییدیٍ معايوت معماری ي شُرسازی 

 اماکه 

 

 

 
 

 پروانه کسب تغییر صنفمدارك جهت 

 اصل پزًانو کسب 
 )اصل شناسنامو + كپي اس متامي صفحات )یک سزي 
 )پزًنده      اصل كارت ملي+ كپي پشت ً رً )یک بزگ(

 قبلی(
 )اصل كارت پایان خدمت بزای آقایان+كپي پشت ً رً )یك بزگ 

  +یك بزگ كپي انداسه کاغذ(اصل اجاره نامو یاسند مالكيت مغاسهA4 ) 
 مغاسه جدید کدپستی ده رقمی 
 )تایيدیو اس مدیزیت جمتمع )جيت افزاد متقاضی پزًانو در جمتمع ىای جتاری 
 )پٌشو ً گيزه )یک عدد 
 بيمو نامو آتش سٌسی ً سلشلو 

 :استعالمات تغییر صىف

 ٍسًء پیشیى 

 عدم اعتیاد 

 تاییدیٍ معايوت معماری ي شُرسازی 

 اماکه

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 مدارك جهت صدور کارت مباشرت 

 )درخٌاست كارت شيزًندي )درصٌرت نداشنت کارت شيزًندی 
  ًاحد صنفیکپی پزًانو کسب 

    3 4یک قطعو عكس رنگي سمينو سفيد   
 )اصل شناسنامو + كپي اس متامي صفحات )یک سزي 
 )اصل كارت ملي+ كپي پشت ً رً )یک بزگ      
 )اصل كارت پایان خدمت بزای آقایان+كپي پشت ً رً )یك بزگ 
 فزم معزفی نامو اس صاحب پزًانو کسب 
 )پٌشو ً گيزه )یک عدد 

 
 

 استعالمات عمومی
 

 عدم سوء پیشینه از اداره دادگستری 

 تاییدیه عدم اعتیاد از اداره بهداشت 

 ماکنتاییدیه از اداره ا 

 
 

 استعالمات اختصاصی
 

 )اصل مدرک فنی و حرفه ای برای مشاغل فنی+ کپی )یك برگ 

 

 
 
 

 

 مدارك جهت تمدید کارت مباشرت 

 کپی  پزًانو کسب متدید شده 
 فزم معزفی نامو اس صاحب پزًانو کسب 

 


