شرایط عمومی و اختصاصی
الف -شرایط عمومی متقاضی

 - 1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
 - 2تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی كشور
 - 3داشتن كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم (برای آقایان)
تبصره – داشتن گواهی اشتغال به تحصیل با شرایط مندرج در این دستورالعمل
 - 4عدم فعالیت در سازمان هاى دولتى و یا در هر شغل دیگرى كه مانع از فعالیت مورد نظر باشد.
ب-

شرایط اختصاصی متقاضی

 - 1داشتن تمامی شرایط عمومی
 - 2داشتن حداقل سن  18سال و حداكثر سن  60سال
تبصره  -حداكثرسن تعیین شده صرفأ برای متقاضیان جدیدالورود لحاظ خواهد شد.
 - 3داشتن توان جسمی و مهارت فنی الزم در رشته مورد تقاضا
 - 4داشتن مدرک تحصیلی و آموزشی مرتبط با یکی از شرایط زیر:
 - 1- 4كارشناسی به باال
 - 2- 4كاردانی با  1سال سابقه تولید
 - 3- 4دیپلم با  2سال سابقه تولید
 - 4- 4داشتن مدرک درجه هنری
 - 5- 4داشتن گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای با  2سال سابقه تولید
تبصره  -1دارندگان گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای عالوه بر  2سال سابقه تولید باید دو سال از
تاریخ صدور گواهی آنها نیز گذشته باشد.
تبصره - 2صدور مجوز برای متقاضی دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط با  3سال سابقه تولید بالمانع
است.
تبصره - 3صدور مجوز برای متقاضی با حداقل سواد خواندن و نوشتن و سابقه باالی  3سال فعالیت
مستمر در حوزه تولید بالمانع است.
 - 5داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت.

 - 6معرفی مکان فعالیت با ارائه سند رسمی (مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه رسمی) به نام شخصیت حقیقی.
تبصره - 1صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی كه مالکیت یا اجاره نامه رسمی بنام همسر یا
ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه و مستندات بالمانع است .
تبصره  - 2صدور مجوز برای متقاضیانی كه سرقفلی محل فعالیت به نام آنها صادر شده باشد با ارائه
اصل و تصویر مدارک و مستندات قانونی بالمانع است
تبصره  - 3صدور مجوز برای متقاضیانی كه سرقفلی محل فعالیت به نام آنها صادر نشده باشد با ارائه
اصل و تصویر مدارک و مستندات قانونی و موافقت نامه رسمی و محضری از مالک اصلی مکان فعالیت
بالمانع است

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه تولید انفرادی
 - 1تکمیل فرم تقاضا نامه
 - 2اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه وكارت ملی
 - 3اصل به همراه تصویركارت پایان خدمت یا معافیت دایم
تبصره – ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل
 - 4تعداد  1قطعه عکس  3×4مربوط به سال جاری
 - 5اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک درجه هنری و یا گواهی مهارت از سازمان فنی و
حرفه ای

 - 6ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
 - 7اصل به همراه تصویر سند مالکیت و بنجاق یا اجاره نامه رسمی به نام شخصیت حقیقی
تبصره  -صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی كه مالکیت یا اجاره نامه رسمی بنام همسر یا ولی
آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه و مستندات بالمانع است
 - 8تعهد نامه عدم اشتغال

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه تولید انفرادی
 - 1تکمیل فرم تقاضا نامه
 - 2تعداد  1قطعه عکس  3×4مربوط به سال جاری
 - 3اصل به همراه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شخصیت حقیقی
تبصره  -صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی كه مالکیت یا اجاره نامه رسمی بنام همسر یا ولی
آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه و مستندات بالمانع است
 - 4اصل پروانه تولید انفرادی (كارت شناسایی صنعتگری ) قبلی
 - 5ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل
ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعالم شده

