
 

 گردد.پروانه توليد كارگاهي حسب تقاضا و به نام صاحب كارگاه توليدي )كارفرما( صادر ميتذكر:

 ضوابط: 

باشد و تمديد آن بنا به درخواست متقاضي و برداري( صادره براي مدت دو سال از تاريخ صدور معتبر ميپروانه توليد كارگاهي )بهره

 استان بالمانع خواهد بود.تاييد كارشناس فني معاونت صنايع دستي 

  
  تذكر:

  اعتبار كارت مربوطه منوط به امضاء رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 باشد.و معاونت صنايع دستي استان و همچنين عكس متقاضي مهمور شده به مهر سازمان مي

  

 .شرايط تمديد:

( توسط متقاضي، تكميل و پس از اعالم نتيجه و 2/2درخواست تمديد )فرم شماره  در صورت درخواست تمديد پروانه توليد، فرم

 بازديد توسط كارشناس فني صنايع دستي استان نسبت به تمديد آن اقدام خواهد شد.

  

 برداري(:شرايط اختصاصي براي افراد متقاضي دريافت پروانه توليد كارگاهي )بهره.

 ( داشتن كليه شرايط عمومي.1

شتن كارگاه فعال )ملكي يا استيجاري( در حال توليد صنايع دستي يا كارگاهي كه براساس دريافت اعالميه تأسيس قبلي از ( دا2

 برداري شده باشد.معاونت صنايع دستي استان احداث و آماده بهره

يد انساني در سطوح مختلف در تول منظور از كارگاه، مكاني است ثابت كه در آن صاحب كارگاه )كارفرما( با بكارگيري تعدادي نيروي

 يك رشته از مصنوعات دستي فعاليت دارد.

 برداري(:مدارك الزم براي افراد متقاضي صدور پروانه توليد كارگاهي )بهره .

 ( اصل شناسنامه به همراه تصوير صفحات اول و دوم متقاضي )براي اشخاص حقيقي(.1

 حقيقي(. ( اصل و تصوير كارت ملي متقاضي )براي اشخاص2

 براي) ندباش شده تعيين شركت، مجاز امضاء صاحبان آن در كه مديره هيئت مصوبه آخرين و اساسنامه شركت، ثبت آگهي تصوير ( 3

 (.شركتها



تمام رخ جديد رنگي )براي خانمها عكس با پوشش اسالمي الزامي است و براي شركتها، عكس از مدير  3×  4( يك قطعه عكس 4

 عامل وقت(.

 سال. 35تصوير كارت پايان خدمت وظيفه دائم براي آقايان زير ( 5

 ( تصوير اعالميه تأسيس دريافتي جهت احداث كارگاه )براي دارندگان اعالميه تأسيس(.6

 د( مدارك الزم دال بر سابقه فعاليت توليدي در رشته موردنظر، كروكي محل كارگاه و تصوير سند مالكيت يا اجاره كارگاه )براي افرا7

 متقاضي فاقد اعالميه تأسيس(.

 (.1/2و  2هاي شماره ( تكميل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه توليد كارگاهي و تعهدنامه مربوطه )فرم8

  برداري(:مدارك الزم براي افراد متقاضي تمديد پروانه توليد كارگاهي )بهره. 

با پوشش اسالمي الزامي است و براي شركتها، عكس از مدير تمام رخ جديد رنگي )براي خانمها عكس  3×  4( يك قطعه عكس 1

 عامل وقت(.

 (.2/2( تكميل فرم درخواست تمديد پروانه توليد كارگاهي )فرم شماره 2

 برداري( قبلي.( تحويل اصل پروانه توليد كارگاهي )بهره3

 


