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 اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته 

 ؟  می توان پروانه کسب گرفترسته های شغلی  در چه 

 )متر مربع(   حداقل مساحت کد آیسیک عنوان رسته شغلی  ردیف

 40 453213 مونتاژ، نصب و تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی  1

 25 453215 خدمات فنی نصب و تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی 2

 25 523434 فروشندگی قطعات و لوازم آسانسور و پله برقی 3

 50 291514 تولیدکنندگان آسانسور، پله برقی و قطعات آن  4

 50 201515 تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور  5

 30 291516 دفتر کار تولید آسانسور  6

 30 9/289919 تولید تابلو آسانسور  7

 

 جهت دریافت پروانه کسب چیست؟ مدارک مورد نیاز

 و ارسال آن به دبیرخانه اتحادیهتکمیل فرم درخواست عضویت در اتحادیه  الف( 

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

 تصویرکارت ملی   .1

 تصویر شناسنامه .2

 مدرک تحصیلیآخرین تصویر  .3

 تصویر کارت پایان خدمت .4

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

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

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

: صندور پروانه کسنب برای اماکن با کاربری  80قانون نظام صننفی برای مورد اجاره الاامی اسنت )ماده   80ج( رعایت ماده  

 اداری یا کارگاهی بالمانع است(

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

 اشخاص حقوقی( )برای zipصفحات روزنامه رسمی و اساسنامه در قالب فایل    کلیهتصویر  .6

تصنویر مصنوبه هی ت مدیره شنرکت مبنی بر رضنایت صندور پروانه کسنب به نام فرد متقاضنی )از اعضنای هی ت مدیره( که به  .7

 امضاء صاحبان امضای شرکت رسیده باشد. )برای اشخاص حقوقی(

تاژ شنرکت و برای سنایر ، صنرفا  پروانه رراحی مون453213تصنویر گواهی مانا ل تخصنصنی و فنی )این گواهی برای کدرسنته   .8

در مراکا گواهی دوره های گذرانده شنده مرتبط با رسنته درخواسنتی  ی و یا  مدرک تحصنیلی مرتبط دانانگاهکدرسنته ها صنرفا   

 (می باشد فنی و حرفه ای
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 :تصویر مدرک دارایی .9

و برای    رسننیده باشنند  4و یا گام   45که به حداقل وضننعیت    نام نهاییبرگه ثبت   :برای شننرکت های تازه تیسننی الف(  

کد رهگیری پیش ثبت نام شنماره  اظهارنامه مالیاتی مورد نیاز اسنت که در آن آخرین  صنفحه دوم  :  شنرکت های قدیمی

 .ذکر شده باشد  اقتصادی

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

 ین تغییر آدرس و کدپستی محل مورد درخواست باید در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شده باشد.ج( آخر

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

 تصویر گواهی دوره احکام کسب و کار:   .10

را ری نموده و هاینه آن را به صننورت ثبت نام    فرآیند ،شننده  www.ecoat.otaghasnaftehran.irسننایت   واردالف(  

 آنالین پرداخت نمائید.

 کلیه ماخصات خواسته شده به درستی در سامانه ثبت گردد.: دقت نمائید  1نکته

ی اسنت که پ  ثبت نهایی درخواسنت پروانه کسنب  هفت رقم  همان کدمنظور از )کدرهگیری شنناسنه صننفی(،  : 2نکته

 برای متقاضی پیامک شده است.

را وارد  1در صنورتی که محل کسنب شنما شنهری به  یر از تهران می باشند، در قسنمت )منطقه شنهرداری( عدد   :3نکته

 .کنید

وید. شنرایط برگااری دوره چپ( وارد سنایت شن )قسنمت با،، سنمت   ثبت نام، از رریق منوی ورود اعضناتکمیل  ب( پ  از  

 را به دقت مطالعه نموده، فیلم های آموزشی را ببینید و در آزمون آنالین شرکت نمائید.

به دبیرخانه اتحادیه ارسال    09931100904  واتساپ  را از رریق شمارهدر اتحادیه فرم درخواست عضویت  : مدارک دارائی و  نکته

 .فرمائید

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoat.otaghasnaftehran.ir/
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 چه طریقی باید اقدام کرد؟  ازبرای دریافت پروانه کسب  

 :و ثبت درخواست پروانه کسب  www.G4B.irالف( ثبت نام در سامانه پیاخوان مجوزهای کاور به آدرس 

 کلیک کنید. ثبت ناموی گاینه  ور، ردر سامانه پیاخوان مجوزهای کا

 

 

 

 نام به نکات زیر دقت فرمائید:در هنگام ثبت  

در صنورتی که دارای شنرکت ثبت شنده می باشنید، حتما  به   -1

 صورت حقوقی ثبت نام فرمائید.

در قسنمت شنماره همراه، شنماره تلفن همراه فرد متقاضنی را    -2

وارد نمائید. توجه فرمائید که شننماره تلفن وارد شننده باید به نام  

ام ارالع رسننانی های  شننخص متقاضننی باشنند و از این پ  تم

 مربوره به این شماره ارسال خواهد شد.

 

 

http://www.g4b.ir/
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پیانخوان   وارد سنامانهبا وارد کردن نام کاربری و رما عبور خود پ  از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رما عبور از رریق پیامک،  

 مجوز های کاور شوید.

 .کلیک کنید ثبت و پیگیری مجوز، از منوی سمت راست، روی گاینه  پ  از ورود

 

 

 .کلیک کنید ثبت درخواست مجوزدر صفحه باز شده، روی گاینه  

 

 

با عناوین مانخص را   2و   1در صنفحه باز شنده، با توجه به ماهیت کانوری اتحادیه آسنانسنور و پله برقی، صنرفا  فیلدهای شنماره  

 نمائید.شده ذیل تکمیل  
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نوع پروانه کسنب    تکمیل کنید. ی زیرپ  از ورود ارالعات سنازمان ارائه دهنده مجوز، درخواسنت خود را با پرکردن کلیه فیلدها

ورت عادی و ایثارگری می باشند. در صنورت انتخاب نوع ایثارگری، اسنتعالم مورد نیاز از بنیاد شنهید و امور ایثارگران به به دو صن 

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

 

 

 

   های موجود ماخص کنید.خود را با انتخاب یکی از گاینه   نوع درخواستدر ادامه،  

 ()،زم به ذکر است در این فایل، فرآیند ثبت درخواست صدور پروانه کسب توضیح داده شده است

 

 

 

 

 

 در انتها، پ  از درج ارالعات خواسته شده، یکی از گاینه های ثبت موقت یا ثبت نهایی را انتخاب کنید:

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

، درخواسنت مسنتقیما  به پرتال  ثبت نهایی ثبت نهایی: در صنورتیکه از صنحت ارالعات وارد شنده ارمینان دارید، با کلیک بر روی  

 سازمان مورد درخواست شما ارسال شده و قابلیت ویرایش ارالعات نیا وجود نخواهد داشت.

پ  از ثبت نهایی شدن درخواست، پیغامی مبنی بر ثبت شدن درخواست به همراه کد رهگیری نمایش داده می شود که این کد  

 .وارد مرحله بعد خواهید شد  تاییداز رریق پیامک نیا به شماره تلفن همراه ثبت شده ارسال می گردد. با کلیک بر روی 
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 :و ثبت نهایی درخواست  بارگااری مدارک،     www.iranianasnaf.irکمیل درخواست در سایت ب( ت

پ  از تکمیل درخواسنت، تایید ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری، به سنایت دبیرخانه هی ت عالی نظارت بر سنازمان های صننفی  

اتحادیه  گاینه    صنرفا در صنفحه پیش رو، با توجه به ماهیت کانوری اتحادیه آسنانسنور، در قسنمت اسنتان  کانور ارجاع خواهید شند. 

را انتخاب کرده و در قسنمت رسنته نیا با جسنتجوی کلمه آسنانسنور، رسنته مورد نظر خود را انتخاب نموده و روی گاینه    کانوری

 ادامه کلیک نمائید.

 

 

 

اختصناصنی اتحادیه کانوری آسنانسنور و پله برقی و خدمات وابسنته را به دقت مطالعه کرده و با تیک  ضنوابط عمومی و   در ادامه،

 زدن گاینه انتهایی، به صفحه بعد بروید.

 

 

http://www.iranianasnaf.ir/
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در صفحه پیش رو، با توجه به نوع شخصیت انتخابی )حقیقی یا حقوقی( تمامی ارالعات خواسته شده را به دقت تکمیل نموده و 

 ادامه کلیک نمائید.  روی گاینه تایید و

 

: در صنورتی که فرد متقاضنی از قبل دارای پروانه کسنب باشند )در هر رسنته و واحد صننفی(، برای درخواسنت جدید خود باید نکته

 یک نفر را بر اساس جدول ذیل به عنوان مباشر معرفی نماید.
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شنود. در صنورت صنحت ارالعات، روی گاینه تایید و ادامه ر صنفحه بعد، ارالعات وارد شنده توسنط فرد متقاضنی نمایش داده می  د

 کلیک نمائید.

در سنامانه قسنمت مدارک مورد نیاز  رعایت نکات موجود در  در صنفحه پیش رو، با زدن گاینه   کلیه مدارک خواسنته شنده را با  

 بارگااری نموده و در انتها روی گاینه تایید و ادامه کلیک نمائید.

 

 

 از تکمیل مدارک، کد رهگیری مبنی بر تایید نهایی ثبت نام به شما ارائه خواهد شد.در انتها و پ   

 استفاده نمائید.: از این کدرهگیری در هنگام ثبت نام در دوره احکام کسب و کار  نکته

 

 ؟دادموفق به ثبت نهایی درخواست نشدیم، چگونه باید مراحل قبلی را ادامه  به هر دلیل  در صورتی که  

در صننورتی که به هر دلیل قصنند ادامه فرآیند و تکمیل درخواسننت خود را ندارید و یا اینکه به صننورت اتوماتیک به مرحله بعد 

نه  و با انتخاب گای  www.iranianasnaf.irمنتقل ناندید، می توانید در مراجعات بعدی و به صنورت دسنتی از رریق سنایت  

و وارد کردن کد رهگیری دریافتی و کد ملی متقاضی، درخواست خود را تکمیل   تکمیل درخواست سامانه پیشخوان مجوزها

 نمائید.

http://www.iranianasnaf.ir/
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 جهت پیگیری ثبت نام، از چه طریقی باید اقدام کرد؟

در   پیگیری ثبت نامدر صننورتی که پ  از ثبت نهایی درخواسننت، قصنند پیگیری آن را دارید، می توانید با مراجعه به قسننمت  

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

 

http://www.iranianasnaf.ir/
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 ؟کردبرای اتحادیه ارسال  باید چه طریقی  ازدر صورت رد تقاضا، مدارک اصالحی را  

واتسناپ  منوی پیگیری ثبت نام، نواقص اعالمی را به شنماره  در صنورت دریافت پیامک رد تقاضنا، پ  از بررسنی موارد از رریق 

 ارسال فرمائید و از همان رریق با دبیرخانه اتحادیه در ارتباط باشید. 09931100904

 

 


