
 

 دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

 

  1391آرس  27تبسیخ : 

 12/10/81تبسیخ تظَیت دستَسالؼول  –

 26/7/86دستَسالؼول (  1تبسیخ تظَیت ) اطالحیِ شوبسُ  –

 حمَلی سبصهبىدستَسالؼول طذٍس پشٍاًِ اشتغبل اػضبی حمیمی ٍ 

 : تؼبسیف -1هبدُ 

سبصهبى هشوضی : ػجبست اختظبسی است وِ دس ایي دستَسالؼول ثجبی سبصهبى ًظبم هٌْذسی وشبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی جوَْسی اسالهی  -1
 . ایشاى استفبدُ هی شَد

صی ٍ هٌبثغ عجیؼی استبى استفبدُ هی سبصهبى استبى : ػجبست اختظبسی است وِ دس ایي دستَسالؼول ثجبی سبصهبى ًظبم هٌْذسی وشبٍس -2
 . شَد

شَسای هشوضی : ػجبست اختظبسی است وِ دس ایي دستَسالؼول ثجبی شَسای هشوضی سبصهبى ًظبم هٌْذسی وشبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی  -3
 .جوَْسی اسالهی ایشاى استفبدُ هی شَد

سبصهبى ًظبم هٌْذسی وشبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی استبى استفبدُ  شَسای استبى : ػجبست اختظبسی است وِ دس ایي دستَسالؼول ثجبی شَسای -4
 . هی شَد

هشبٍساى : ثِ اػضبی حمیمی ٍ حمَلی سبصهبى اعالق هی گشدد وِ گَاّی تشخیض طالحیت ٍ ستجِ ثٌذی هشبٍساى سبصهبى سا دسیبفت ٍ  -5
 .وشبٍسصی فؼبلیت هیٌوبیٌذ دس صهیٌِ هغبلؼِ، عشاحی ٍ ًظبست ثش اجشا ٍ هذیشیت اجشئی عشحْبی تْیِ شذُ ثخش

پیوبًىبساى : ثِ اػضبی حمیمی ٍ حمَلی سبصهبى اعالق هی گشدد وِ گَاّی تشخیض طالحیت ٍ ستجِ ثٌذی پیوبًىبساى سبصهبى سا دسیبفت  -6
 .ٍ دس صهیٌِ اجشای عشحْب ٍ پشٍطُ ّبی ثخش وشبٍسی تْیِ شِ تَسظ هشبٍساى فؼبلیت هیٌوبیٌذ

ِ اػضبی حمیمی ٍ حمَلی سبصهبى اعالق هی گشدد وِ گَاّی تشخیض طالحیت ٍستجِ ثٌذی هٌْذسیي فٌی هٌْذسیي فٌی هضسػِ : ث -7
هضسػِ سبصهبى سا دسیبفت ٍ دس صهیٌِ ًظبست ثش اهَس تَلیذی ٍ اسائِ خذهبت فٌی هٌْذسی دس ػشطِ ّب ٍ ٍاحذّبی تَلیذی ثخش وشبٍسصی 

 .فؼبلیت هیٌوبیٌذ

است وِ دس ایي دستَسالؼول ثجبی لبًَى تأسیس سبصهبى ًظبم هٌْذسی وشبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی لبًَى تأسیس : ػجبست اختظبسی  -8
 . جوَْسی اسالهی ایشاى استفبدُ هی شَد

 . پشٍاًِ اشتغبل : هجَص سسوی است وِ جْت فؼبلیتْبی هٌذسج دس آى طبدس هی گشدد -9

تَصیغ ًْبدُ ّبی وشبٍسصی ٍ سبیش خذهبت هشتجظ وِ تَسظ اػضبی  خذهبت وشبٍسصی: ػجبست است اص فؼبلیت دس صهیٌِ ّبی تأهیي ٍ -10
 .سبصهبى اسائِ هیگشدد

لبًَى تأسیس، اشتغبل اػضبی حمیمی ٍ حمَلی دس صهیٌِ فؼبلیتْبی اهَس هشبٍسُ ) هٌْذسیي هشبٍس (،  14هبدُ  14ثشاسبس ثٌذ  -2هبدُ 
شغلی ٍ وبسیبثی ثخش وشبٍسصی هٌَط ثِ دسیبفت پشٍاًِ اشتغبل اص  پیوبًىبسی، هٌْذسی فٌی هضسػِ، خذهبت وشبٍسصی ٍ خذهبت هشبٍسُ
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 .سبصهبى استبى هیجبشذ

پشٍاًِ اشتغبل اػضبی حمیمی ٍ حمَلی جْت اًجبم فؼبلیت ّبی صیش طبدس هی گشدد. پشٍاًِ اشتغبل دس سشاسش وشَس داسای فشم ٍاحذ  -3هبدُ 
 :است وِ ثِ تظَیت شَسای هشوضی هی سسذ

 ( س ) هشبٍساىهٌْذسیي هشبٍ -1

 پیوبًىبساى -2

 هٌْذسیي فٌی هضسػِ -3

 خذهبت وشبٍسصی -4

 خذهبت هشبٍسُ شغلی ٍ وبسیبثی ثخش وشبٍسصی -5

 .طبدس هی گشدد 3پشٍاًِ اشتغبل ثشای اػضبی حمیمی سبصهبى جْت فؼبلیت دس صهیٌِ هَاسد اشبسُ شذُ دس هبدُ  – 4هبدُ 

حمیمی فؼبل د صهیٌِ هشبٍسُ، پیوبًىبسی ٍ هٌْذسی فٌی هضسػِ هٌَط ثِ داشتي گَاّی تشخیض  اػضبی ثشای اشتغبل پشٍاًِ طذٍس –تجظشُ 
 .طالحیت ٍ ستجِ ثٌذی هشثَعِ هی ثبشذ

 .طبدس هی گشدد 3پشٍاًِ اشتغبل ثشای اػضبی حمَلی وِ ٍاجذ ششیظ صیش ثبشٌذ جْت فؼبلیت دسصهیٌِ هَاسد اشبسُ شذُ دسهبدُ  – 5هبدُ 

ًفش وبسشٌبس فبسؽ التحظیل سشتِ ّبی وشبٍسصی، هٌبثغ عجیؼی ٍ هحیظ صیست هشتجظ ثب ًَع فؼبلیت ػضَ حمَلی داشتي حذالل یه  -1
 ثؼٌَاى ػضَ ّیئت هذیشُ، هذیش ػبهل، سْبهذاس یب ّوىبس ثظَست توبم ٍلت

 . هَضَع فؼبلیت اطلی ششوت دس صهیٌِ وشبٍسصی، هٌبثغ عجیؼی ٍ هحیظ صیست ثبشذ -2

 . ثِ ثجت سسیذُ ثبشذدس هشاجغ ریشثظ  -3

 تشخیض گَاّی داشتي ثِ هٌَط هضسػِ فٌی هٌْذسی ٍ پیوبًىبسی هشبٍسُ، صهیٌِ دس حمَلی اػضبی ثشای اشتغبل پشٍاًِ طذٍس –تجظشُ 
 .ثبشذ هی هشثَعِ ثٌذی ستجِ ٍ طالحیت

 .هیگشددًفش ثششح صیش اًجبم  5ثشسسی ٍ تبییذ طذٍسپشٍاًِ اشتغبل تَسظ وویتِ ای هتشىل اص  – 6هبدُ 

 س ئیس سبصهبى ًظبم هٌْذسی استبى -1

 سبل سبثمِ پس اص 15دٍ ًفش وبسشٌبس طبحت ًظش اص اػضبی سبصهبى ثب حذالل  -2

 فبسؽ التحظیلی ثِ اًتخبة شَسای استبى

 . دٍ ًفش اص شَسای استبى ثِ اًتخبة شَسای استبى -3

 . دس هی گشددپشٍاًِ اشتغبل ثب اهضبی سئیس ٍ هْش سبصهبى استبى طب – 7هبدُ 

اػضبی حمیمی ٍ حمَلی سبصهبى استبى جْت دسیبفت پشٍاًِ اشتغبل الصم است دسخَاست خَد سا عجك فشم هشثَعِ تٌظین ٍ ثِ ّوشاُ  – 8هبدُ 
 . هذاسن هٌذسج دس آى ثِ سبصهبى استبى اسائِ وٌٌذ

 . َسظ سبصهبى استبى طبدس هی گشددپشٍاًِ اشتغبل پس اص ثشسسی ٍ تبئیذ دس وویتِ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ٍ ت -9هبدُ 

 .ّضیٌِ طذٍس، توذیذ ٍ تؼَیض پشٍاًِ اشتغبل ثشای اػضبی حمیمی ٍ حمَلی سبصهبى سبلیبًِ ثِ تظَیت شَسای هشوضی هی سسذ – 10هبدُ 

 .هذت اػتجبس پشٍاًِ اشتغبل اػضبی حمیمی ٍ حمَلی یىسبل است -11هبدُ 

 .توذیذ ٍ پس اص چْبس سبل تؼَیض هی گشدد سبلیبًِ اشتغبل پشٍاًِ اػتجبس –تجظشُ 



اػضبی حمیمی ٍ حمَلی داسًذگبى پشٍاًِ اشتغبل هىلفٌذ دس پبیبى هذت اػتجبس ًسجت ثِ توذیذ اػتجبس سبلیبًِ ٍ پس اص چْبس سبل  – 12هبدُ 
 .ًسجت ثِ تؼَیض پشٍاًِ اشتغبل الذام وٌٌذ

 . ذت شش هبُ پس اص اًمضبی هذت اػتجبس پشٍاًِ هزوَس اثغبل هی گشدددس طَست ػذم توذیذ ٍ تؼَیض پشٍاًِ اشتغبل ثو – 13هبدُ 

 خَاّذ سبلیبًِ توذیذ ّضیٌِ ٍ اشتغبل پشٍاًِ طذٍس ّضیٌِ هجذد پشداخت ثِ هٌَط هبدُ ایي هشوَالى ثشای اشتغبل پشٍاًِ هجذد طذٍس –تجظشُ 
 .ثَد

اسًذُ پشٍاًِ اشتغبل عجك دستَسالؼولی خَاّذ ثَد وِ ثِ تظَیت ًحَُ ًظبست ثش حسي اًجبم ٍظبیف اػضبی حمیمی ٍ حمَلی د – 14هبدُ 
 .شَسای هشوضی هی سسذ

اػضبی حمیمی ٍ حمَلی داسًذُ پشٍاًِ اشتغبل هىلفٌذ همشسات، دستَسالؼولْب، آئیي ًبهِ ّب، هؼیبسّبی فٌی، تؼشفِ ّبی تؼییي شذُ سا  – 15هبدُ 
 .دس فؼبلیت ّبی حشفِ ای سػبیت وٌٌذ وِ ثِ تظَیت شَسای هشوضی ٍ هشاجغ ریشثظ سسیذُ است

 .است سبصهبى اًتظبهی ّبی ّیئت دس پیگیشی لبثل هبدُ ایي دس شذُ اشبسُ هَاسد سػبیت ػذم –تجظشُ 

اػضبی حمَلی هتمبضی دسیبفت پشٍاًِ اشتغبل الصم است ًیشٍی اًسبًی هتخظض هَسد ًیبص ٍ هىبى هٌبست ثشای فؼبلیت هَسد  – 16هبدُ 
 . ختیبس داشتِ ثبشٌذتمبضب سا دس ا

 :ٍظبیف وویتِ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل سبصهبى استبى ثششح صیش هیجبشذ – 17هبدُ 

 سػبیت دستَسالؼول، ضَاثظ ٍ همشسات هظَة شَسای هشوضی دس استجبط ثب طذٍس پشٍاًِ اشتغبل -1

 ثشسسی تمبضبی ػضَ هتمبضی -2

 ًِ اشتغبلتظوین گیشی دس خظَص طذٍس، توذیذ اػتجبس ٍ تؼَیض پشٍا -3

 اثغبل پشٍاًِ اشتغبل طبدسُ ثشاسبس آسای ّیئتْبی اًتظبهی سبصهبى -4

 .اًؼىبس هَاسد تخلف ػضَ ثِ سبصهبى استبى جْت عشح دس ّیئت ّبی اًتظبهی سبصهبى -5

 شَسای استبى هسئَل سسیذگی ثِ شىبیت ٍ اػتشاضبت هشثَط ثِ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل – 18هبدُ 

 . هی ثبشذ

 جلسبت وویتِ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ثب حضَس ًظــف ثؼــالٍُ یـه اػضبء سسویت – 19هبدُ 

 . هی یبثذ ٍ تظویوبت هتخزُ ثب حذالل سِ سأی هَافك هؼتجش خَاّذ ثَد

 سیبست وویتِ طذٍس پشٍاًِ اشتغبل ثب سئیس سبصهبى استبى یب ًوبیٌذُ تبم االختیبس ایشبى – 20هبدُ 

 . هی ثبشذ

 .تجظشُ ثِ تظَیت شَسای هشوضی سسیذُ است 5ثٌذ  26هبدُ ٍ 21لؼول دسایي دستَسا – 21هبدُ 

 


