
 

 نماد اعتماد  فرم شماره یک

اطالعات 

 فردی

 کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام

    

 شهر محل صدور استان محل صدور شماره شناسنامه تاریخ تولد

    

 آدرس :

 تلفن ثابت: تلفن همراه: کد پستی:

   

اطالعات 

 کسب و کار

 نام انگلیسی کسب و کار نام فارسی کسب و کار

  

 نوع فعالیت وضعیت ملک

 صنفی                  غیر صنفی تجاری        مسکونی          اداری

 فکس تلفن ثابت آدرس دامنه

   

 :ادرس

   کد پستی

 نکته :

 تمامی فیلدها باید دقیق پر شده باشد . (1

 شماره های تماس برای تایید تلفن باید فعال باشند . (2

 ادرس درج شده در این فرم مطابقت داشته باشد . آدرس فرم تعهد نامه با (3

 کارت پایان خدمت می باشد. –کارت ملی  –مدارک مورد نیاز اولیه : تصویر رنگی شناسنامه  (4

 فرم تعهد نامه به پیوست با این فرم ارسال می شود.

 

 

 



 

 تعیین صنفی یا غیر صنفی بودن کسب و کار
 

توانند درخواست صاحبان کسب و کارهای اینترنتی می قانون نظام صنفی 78آیین نامه تبصره ماده  مطابق با

 پروانه کسب بدهند

د. در غیر در صورتی که فعالیت صنفی انجام می دهید مشمول دریافت پروانه کسب از مرجع مربوطه می باشی 

 خذ نماد اعتماد الکترونیکیاینصورت فعالیت شما غیر صنفی محسوب می شود و نیاز به اخذ پروانه کسب نیست و ا

 .کندمی کفایت

  .رای اطالع از ضوابط، حتماً مطالعه نماییدرا ب قانون نظام صنفی 78آیین نامه تبصره ماده  توصیه می شود مفاد 

قانون نظام صنفی ملزم  78برای دریافت پروانه کسب مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه تبصره ماده  توجه نمایید

عضویت و همچنین تسلیم مدارک اضافی عالوه بر آنچه برای  پرداخت هزینه حق به مراجعه حضوری به اتاق اصناف،

 .باشیدالکترونیکی ارایه کرده اید، می نماد اعتماد

شد و همزمان با صدور  اعطاء نخواهد درصورت درخواست پروانه کسب، نماد اعتماد شما تا زمان تایید پروانه کسب

 .پروانه کسب، نماد اعتماد شما صادر خواهد شد

لی نظارت بر سازمان های برای تشخیص صنفی بودن یا غیرصنفی بودن فعالیت خود، به سایت دبیرخانه هیأت عا 

 آدرس احدهای صنفی بر اساس کد آیسیک بهکشور و بخش و

http://iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/units_isicSearch.aspx  

 .مراجعه نمایید
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