
در تمام دنیا افراد برای راه اندازی کسب و کار خود نیازمند به تهیه و دریافت مجوز هستند تا فعالیت خود را در چارچوب 

قوانین انجام دهند. در کشور ما نیز کارآفرینان و صاحبان مشاغل باید مجوزی تحت عنوان جواز کسب و یا پروانه کسب 

واحد صنفی مورد نظر آغاز کنند. برای انجام این امور سامانه ای با عنوان درگاه ملی اخذ کنند تا بتوانند فعالیتشان را در 

مجوز های کشور راه اندازی شده است. ما در این مقاله به نحوه اخذ جواز کسب، مدارک و شرایط مورد نیاز به طور کامل 

 .پرداخته ایم، با ما تا انتها همراه باشید

  

 جواز کسب چیست؟

مدرکی است که برای تمامی مشاغل از قبیل :آرایشگاه ها ، خیاطی ها ، نانوایی ها و ...   و یا پروانه کسب جواز کسب ��

مورد استفاده و الزم می باشد. تمامی مدیران و صاحبان کسب و کار ها برای شروع فعالیت قانونی خود ملزم به اخذ این 

واز کسب اقدام به فعالیت کنند، جرائم قانونی ویژه ای را متحمل در صورتی که اشخاص بدون دریافت ج  .پروانه می باشند

 .خواهند شد

جواز کسب ممکن است به صورت بلند مدت و یا موقت صادر شود؛ جواز های موقت به صورت یک ساله هستند و پس از 

صادر کردن   .ر می شوندساله صاد 5اتمام مهلت یکساله نیازمند تمدید هستند، جواز های بلند مدت نیز با مهلت حداکثر 

جواز کسب در کشور ایران بر عهده اصناف و اتحادیه ها می باشد و تمامی فعالیت های تجاری که در کشور ایران صورت 

 .می گیرد باید زیر نظر این اصناف صورت گیرد

  

 توجه

ن پروانه کسب دیگری دریافت اولویت دریافت جواز کسب از سوی اصناف، با افرادی است که شاغل نباشند و یا پیش از ای

 .نکرده اند

  



 



  

 مراحل اخذ پروانه کسب

 مرحله اول ؛ درخواست کتبی ️✔

 .ارائه درخواست کتبی متقاضی برای دریافت پروانه کسب و یا همان جواز کسب .1

  .به ثبت رسیدن درخواست و دریافت رسید توسط متقاضی .2

  .دریافت پروانه کسب بازدید بازرسان اتحادیه از محل واحد صنفی متقاضی .3

مورد بررسی قرار گرفتن درخواست متقاضی برای جواز کسب در جلسه هیئت مدیره مربوطه و ارائه دادن یک  .4

 .پاسخ به صورت کتبی به آن شخص

 مرحله دوم؛ ارائه مدارک ️✔

 : در مرحله دوم باید مدارک مربوط به جواز کسب برای تعیین وضعیت ملکی ارائه داده شود

 .ئه سند مالکیتی که به نام متقاضی باشدارا ��

 .ارائه یک اجاره نامه به صورت رسمی که به نام شخص متقاضی باشد ��

 .ارائه یک برگ اجاره نامه عادی که دارای تعهد محضری باشد و به نام شخص متقاضی باشد ��

 .ارائه مبایعه نامه ای که به نام متقاضی باشد ��

 .پرداخت اجاره بهایی که معتبر باشد ارائه رسید مربوط به��

  

ارائه قرارداد مربوط به اجاره محل کسب با ادارات و نهاد های دولتی، شهرداری، شرکت هایی که به صورت تعاونی  ��

 .کار می کنند و شرکت هایی که تحت پوشش سازمان های دولتی هستند

 مرحله سوم؛ استعالمات ️✔

 : مربوطه استعالم گرفته شود و مدارکی از قبیل زیر باید ارائه گردنددر مرحله سوم باید از ادارات 

ارائه یک گواهی از مرکز بهداشت و همچنین ارائه یک کارت مربوط به معاینه پزشکی برای ایجاد شغل هایی از قبیل :  ��

 ... مواد خوردنی ، آشامیدنی و لوازم بهداشتی و

 هر گونه مواد مخدرارائه گواهی مبنی بر عدم اعتیاد به  ��



 ارائه گواهی مبنی بر عدم سوء پیشینه ��

 ارائه برگه تاییده نظارتی اماکن ��

ارائه گواهی مربوط به گذراندن دوره آموزش که به میزان ده ساعت باشد و این گواهی از موسسه آموزشی معتبری باید  ��

 .بگیرددریافت شده باشد و مورد تایید کمیسیون نظارت باید قرار 

 .ارائه گواهی نامه مربوط به مهارت فنی برای مشاغلی که در آیین نامه تبصره ماده سیزده قانون ذکر شده است ��

 تخصیص کد شناسه ده رقمی نصب آن بر روی جواز کسب ��

 .اختصاص دادن برچسب شناسه صنفی که مطابق با یک کد ده رقمی باشد ��

  

  



 

  

 گواهی وضعیت مرحله چهارم؛ ارائه ️✔

 :در این مرحله باید مدارک ذکر شده در قسمت زیر برای تعیین شدن وضعیت نظام وظیفه داده شود



 گواهی مربوط به پایان خدمت ��

 گواهی معافیت دائم از خدمت ��

 گواهی مربوط به اشتغال به تحصیل ��

 .گواهی که مربوط به داشتن معافیت پزشکی از نظام وظیفه باشد��

 .ارائه دفترچه آماده به خدمت بدون درج مهر غیبت در مدتی که اعتبار دارد ��

  

 مرحله پنجم ؛ سوابق کاربری ️✔

 .در مرحله پنجم الزم است سوابق کاربری تجاری که مربوط به محل واحد صنفی مورد درخواست است، ارائه گردد

 مرحله ششم؛ مدارک هویتی ️✔

 :قسمت زیر ذکر می گردد باید ارائه داده شوددر این مرحله نیز مدارکی که در 

 فرم های مخصوص به معرفی فرد از مرجع صدور مربوطه ��

 ارائه کپی از تمامی صفحات شناسنامه ��

 ارائه کپی از کارت ملی ��

 ارائه کپی از مدرک تحصیلی ��

 قطعه عکس به صورت سه در چهار 12ارائه دادن  ��

 .مربوط به کلیه صنوف باشد ارائه تعهد نامه ای که ��

 برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول 5ارائه فیش واریزی به میزان  ��



 خزانه کشور 21733008هزار لایر به حساب  30ارائه یک فیش واریزی به مبلغ  ��

  

 مرحله هفتم؛ تاییدیه رئیس ️✔

 .اتحادیه بررسی گردددر مرحله هفتم پرونده مورد نظر باید توسط رئیس و نایب رئیس 

 مرحله هشتم؛ صدور جواز کسب ️✔

 .در مرحله هشتم باید جواز کسب با رعایت مراحل مورد نظر صادر گردد و به متقاضی تحویل داده شود

  

 اخذ جواز کسب الکترونیکی

تجهیزات و چیدن، ساخت، آزمایش، رفع عیب، تعمیر، اصالح و تولید اجزا، قطعات،  شاخه مهندسی الکترونیک شامل

سیستم های الکترونیکی مانند تجهیزات کامپیوتری وسایل کنترل موشک، تیوپ های الکترونی، تجهیزات آزمایش و ماشین 

های تحت کنترل با کامپیوتر، استفاده از اصول و نظریه های الکترونیک، مدارهای الکتریکی، ریاضیات مهندسی، 

 آزمایشهای الکترونیک، برق و فیزیک

تکنیسین مهندسی الکترونیک،  غلی مرتبط با صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی:عناوین ش

تکنیسین مهندسی، تکنیسین الکترونیک، تکنیسین تعمیرات ، تکنیسین برق، تکنیسین آزمایش وسایل الکترونیکی، تکنیسین 

 تحلیل خطا، مهندس کارگاه، تکنیسین تست.

 الکترونیک کسب پروانه دریافت جهت الزم دارکم و شرایط ��

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران ��

ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی ویا عادی ویا مبایعه نامه ویا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه  ��

تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی تحت کسب با ادارات و سازمانهای دولتی ، نهادها ، شهرداری ها ، شرکت های 

 پوشش سازمانهای دولتی و نهاد ها

 گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی ��

 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ��

یا سواد خواندن و نوشتن) به استثنای متقاضیانی که  ارائه آخرین مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیالت ابتدائی ��

 سال به باال باشد 50سن آنها از 

 گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ��



ی ارائه پایان کار تجاری اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا کارگاهی محل واحد صنفی ویا ارائه گواهی شهردار ��

 مبنی بر بالمانع بودن صدور جواز کسب

ارائه کارت معاینه پزشکی و گاهی صالحیت بهداشتی از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای صنوفی که  ��

 .قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی میباشند 13مشمول قانون اصالح ماده 

 ئه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتیارائه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارا ��

مدارک الزم دال بر دارا بودن صالحیت فنی برای مشاغل خاص بر اساس آئین نامه مربوطه )پروانه تخصصی و فنی  ��

 در واحد صنفی برای صدور جواز کسب کسب مشروط به نام متقاضی کافی است(

 موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی ��

 قطعه عکس جدید 12 ��

 فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه ��

  ثبت نام اینترنتی جواز کسب

وارد شوید و مدارک خود را در  g4b.ir برای ثبت نام اینترنتی جواز کسب باید به درگاه ملی مجوز های کشور به آدرس

رهگیری دریافت شده از این وب سایت می توانید سایر فعالیت های خود را مورد پیگیری این سامانه اسکن کنید؛ سپس با کد 

 :قرار دهید. خالصه نحوه ثبت نام اینترنتی جواز کسب در ادامه آورده شده است

 .و ثبت نام در این سامانه g4b.ir درگاه ملی مجوز های کشور به آدرس ورود به ✅

 .نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی و ... ( و تایید اطالعاتدرج اطالعات هویتی خواسته شده ) ✅

  .وارد کردن نام کاربری و گذرواژه و ورود به پنل کاربری ✅

 .انتخاب گزینه " ثبت و پیگیری مجوز" از منوی موجود در سمت راست صفحه ✅

 .انتخاب گزینه ثبت درخواست مجوز ✅

 .سازمان ارائه دهنده مجوز و نهایی کردن ثبت نام ثبت اطالعات خواسته شده در خصوص ✅

و ورود به بخش تکمیل درخواست  iranianasnaf.ir دریافت کد رهگیری و مراجعه به سایت جواز اینترنتی به آدرس ✅

  ."سامانه پیشخوان مجوزها از منوی "پروانه کسب



عات به صفحه اصلی بازگشته و گزینه درج کد رهگیری و سایر اطالعات خواسته شده. پس از تایید این اطال ✅

 .درخواست مجوز را انتخاب کنید

 .در بخش درخواست مجوز الزم است تمامی اطالعات را وارد کرده و مدارک خواسته شده را نیز بارگذاری کنید ✅

است خود پس از تکمیل تمامی مراحل، کد پیگیری به متقاضی ارائه می شود که از طریق آن می توانید وضعیت درخو ✅

 .را پیگیری نمایید

  

 دریافت جواز کسب چه مدت زمانی نیاز دارد؟

ماه  3چنانچه درخواستی که برای دریافت جواز کسب ارائه داده اید ، مورد قبول واقع شود، در این صورت باید در مدت  ⏳

ورت اگر مدارک را به صورت از زمانی که درخواست شما مورد قبول واقع شده است ، مدارک را ارائه دهید و در این ص

 .روز کاری برای صدور پروانه کسب زمان مورد نیاز می باشد 15کامل ارائه داده باشید 

 هزینه دریافت جواز کسب

برای اخذ جواز کسب حداقل پانصد هزار تومان هزینه می شود و یا به عبارت دیگر باید گفت که هزینه دریافت جواز  ��

پانصد هزار تومان الی دو میلیون تومان متغیر می باشد. این هزینه ها برای اموری از قبیل: کسب به صورت کلی بین 

 .هزینه حق الورود به صنف، هزینه دریافت گواهی های نام برده شده و هزینه های جاری دیگر می باشد

 تمدید جواز کسب چگونه است؟

ید آن را تمدید نمود. برای تمدید کردن جواز کسب نیز باید جواز قبل از اینکه مدت زمان اعتبار جواز کسب به پایان برسد با

قطعه عکس ارائه دهید . همچنین الزم به ذکر است که برای تمدید جواز کسب باید برای پرداخت مالیات  6قبلی را به همراه 

باشید. از جمله موارد دیگری که  و دارایی دو سال قبل نیز اقدامات را انجام داده باشید و مدارک مربوط به آن را ارائه داده

 .برای تمدید جواز کسب الزم است، ارائه مدارک هویتی و قبض تلفن می باشد

 برای تمدید جواز کسب ارائه چه مدارکی الزم است ؟ ��

 ارائه اصل پروانه کسب ��

 ارائه دفترچه عضویت ��

 نظر ارائه جدید ترین پرداختی عوارض مشاغل شهرداری واحد صنفی مورد ��

 ارائه جدیدترین و تازه ترین مالیات پرداخت شده ��

 ارائه آخرین مالیات بر درآمد پرداخت شده ��

 .پرداخت نمودن هزینه هایی که مربوط به تمدید پروانه کسب می باشد ��



 ارائه کارت معاینه بهداشت ��

 آموزشی از مراکز صنفی  گواهی دوره  ��

 جواز کسب چه وظیفه ای دارند؟اتحادیه های صنفی برای تمدید  ��

اتحادیه های صنفی وظیفه دارند که برای تعویض و یا تمدید جواز کسب برای واحد های صنفی با ارائه گواهی مبنی بر 

پرداخت مالیات ، بیمه و یا عوارض شهرداری اقدام کنند. همچنین اتحادیه های صنفی وظیفه دارند که گواهی مربوط به 

 .مراجع مورد نظر برای مالیات و حق بیمه ای که قطعی نشده است، ارائه دهندطرح پرونده را در 

از دیگر وظایف اتحادیه های صنفی می توان به ارائه تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اصنافی که 

 .شامل قانون خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اشاره کرد

 جواز کسب شکایت کردن به رد درخواست

در صورتی که درخواست صدور جواز کسب برای شما مورد قبول واقع نشد و شما در این باره معترض بودید، می توانید 

روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت مربوطه ارائه  10بعد از اینکه نظر کتبی اتحادیه را دریافت کردید ، در مدت 

 .یز باید در مدت یک ماه نظر خود را در رابطه با اعتراض شما مطرح کنددهید. در نتیجه کمیسیون نظارت مربوطه ن

  نحوه انتقال جواز کسب

در صورتی که شخصی قصد داشته باشد تا جواز کسب خود را به شخص دیگری انتقال دهد، باید این موضوع را به 

ر شود را در آن معرفی کند. پس از آن صورت کتبی به اتحادیه اطالع دهد و شخصی را که قرار است جواز به نام او صاد

چنانچه شخص مورد نظر شرایط الزم برای دریافت پروانه را داشته باشد، جواز کسب قبلی باطل می شود و با مشخصات و 

 .نام شخص جدید مجددا صادر می گردد

  خرید و فروش جواز کسب

 

خود را به شخص دیگری منتقل کند، همان طور که در جواز کسب   در صورتی که کسی بخواهد  در این رابطه باید بگوییم

قسمت فوق ذکر شد باید مراحل مورد نظر برای انجام این کار را طی کند. همچنین در این خصوص الزم به ذکر است که 

صورتی چنانچه شغل شما به شغل دیگری تغییر پیدا کند، دیگر اجازه ادامه دادن فعالیت با جواز قبلی را نخواهید داشت. در 

که فعالیت جدیدی که شما آغاز کرده اید در صنف دیگری قرار داشته باشد نیز باید با صنف قبلی به صورت کامل تصفیه 

 .حساب کنید

 خالصه مطلب 

از سوی صنف مربوطه اقدام  اخذ جواز کسبافرادی که قصد دارند کسب و کاری را راه اندازی کنند الزم است نسبت به 

عالیت های خود را در چارچوب قوانین ادامه دهند. در این مقاله به طور جامع به نحوه اقدام برای دریافت کنند تا بتوانند ف

جواز کسب، هزینه ها و مدارک مورد نیاز پرداخته شد. در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال با کارشناسان تکسفیر 

 .تماس حاصل فرمایید

  



 .صفحه، کلیک کنیدبرای دریافت فایل پی دی اف این 

 سواالت متداول

 اخذ جواز کسب چه قدر هزینه دارد؟

 .هزینه تمام شده برای دریافت جواز کسب بر اساس نوع صنف عددی بین پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان می باشد

 آیا افراد دارای سوء پیشینه مجاز به دریافت پروانه کسب هستند؟

پروانه کسب  یشینه الزامی می باشد و افراد دارای سابقه کیفری و یا حقوقی، مجاز به دریافتارائه گواهی عدم داشتن سوء پ

 .نیستند

 برای اخذ مجوز کسب به کجا باید مراجعه کرد؟

 .تمامی مراحل و شرایط اخذ جواز کسب در این مقاله توضیح داده شده است
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