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 : مقدهم 
گان اساممن و ارقااا    با استعانت ازدرگاه خداوند متعاا  و بنظورريانانت ازارزاا اا وافا نگيظ انر يظاگا ا ا             

قراننظدا و انزا ش م ارت ننگوا انسانن ااغل و ينچظنن ياد  گارارار بگناماي ر ازا و ا اگاا اتادامات ز گبظاا ن        

قر،ندكظظادگان و  ااظاخت دتناو و  اام  ازنعاا،نن ر      ؛ياظا   دساتن و يظگيااا ساظتن     بظني  قران و در  ت قار ت

ظگننت قر،ند محصرفت يظا   دستن حاازز ايننات بارده ر ،عان غمناگغ       قعدد ر منزان و  يظعت گان ا ن حرزهر قظرعر

اتدامات انجام اده درسا، اا گراتي ر ا گاا مطمرب و كامل دستررا،عنل يادور مجرزيااا ياظا   دساتن دربگخان      

بازن گا مظاطو با مشعمت و نراتصن روبگو برده كي ف گم بنظوررقسگ   و قس نل درروند ا ن م   و رن  مران  مر رد ر

دردسترركار اداره كل آمرزش و حنا ت ازقر،ند تگارگگنت و با قشعنل  مسات  94دستررا،عنل مركرراز اواسط آبان ماه 

متعدد كاراظاسن كي درا ن منان ازنوگات و پنشظ ادات معاوننن محتگم يظا   دساتن بگخان اساتان ا نناز ب اگه مظاد       

 ل حاضگ قدو ن گگد د.پس ازبگرسن ياا ن ا ن ر دستررا،عنگگد ده ادر

آنچي مسم  است گستگدگن يظا   دستن و يظگياا سظتن ا گان اسممن ر قظرع و قعدد محصارفت آن درگرااي          

گراي ا ن سگزمنن ك ن ر بارمسئر،نت مسئر،نن ا ن حرزه را سظ نن ننرده و ،را بگا ن بااور   كاي باا اقعاا باي ا،طاا        

مسئر،نن و كاراظاسان د،سرز و قما گ ستادا و استانن بگا ن م   نازو آمدهر  خداوند متعا  و بي مدد قمش و كراش

 و بترانن  خدمت زاران اا ستي اا بگاا يظگو يظگمظدان و يظعت گان بن ادغاا يظا   دستن باان  .

ن ا ان  درخاقني ضنن قشعگو تدردانن ازينگاين و ينعارا معاوننن محتگم يظا   دستن استان ا ن كاي درقادو          

دستررا،عنل مارا  ارا رساندند بي آگاين من رساند بگاساس دستررا،عنل  د در مجرزياا ياظا   دساتن درا اارنرع    

 قاسن  و قعگ ف گگد ده است .
 

   پروانه توليد انفرادي الف ( 

     جواز تاسيس ب( 

  كارگاهي ج( پروانه توليد 

 شاغلين صنايع دستي د( كارت شناسايي  
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  با  قوانين مرتبط

رپواهن توليد انفرادي مجوزصدور  
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 تعاریف و شمول دامنه ، فهد   – اول فصل
 هدف – الف

پگواني قر،ند انفگادا بي  اا  عسان سازا نگآ ظد يدور ير ت بخشن بي مجرزيا و ،عنل دستررا ا ن قدو ن از يد 

 استان ا در سگاسگ كشرر است  و يظگياا سظتن قرسط معاونت ياا يظا   دستن كارت اظاسا ن

 شمول دامنه – ب

 فزم اف گا است انفگادا قر،ندكظظدگانمجرزياا يادر اده بگاا قنامن  مررد در دستررا،عنل ا ن ماگرات ضرابط و

 تعاریف – ج

بي محصرفقن كي با استفاده از مراد او،ني طبنعن و غندقا برمنر با بعارگنگا نارش سظتن و           صنایع دستی:

نر ير ت و ايا،ت كي قرسط دست  ا دست و ابزار طن نگآ ظدا بي ب گه مظدا از خمتنت نگدا با حفظ پنشنظي قار خ

 قعداد نامحدود قر،ند من ارد اطمق من گگدد.

قا مادامن كي ناش و كار دست بي غظران م   قگ ن و ايمن قگ ن غامل قر،ند       ماانظناستفاده از ابزار  -1تبصره 

 باتن بناندر بممان  است. 

ه من قرانظد بعظران كافا سگما ي اار مصگنن)كاربگدا( داراا  ظبي ياا نگيظ ن و محصرفت قر،ند اد -2تبصره 

ممنر بگگگنتي از باورياا سظتنر ز با اظاختن و متاثگ از ساباي قار خن و و ژگن ياا  غگاننا ن معان قر،ند اده بااد ر 

 كي خمتنت نگد سازنده اثگ در قک قک قر،ندات مش رد است .

ا ن معاونت  عن ازمعاونت اا اداره كل منگاث نگيظ ن ر    و هنرهای سنتی استان: معاونت صنایع دستی

يظا   دستن وگگدا گا استان ا من بااد كي قظ ا مگ عن است كي مسئر،نت بگرسن اسظاد و مدارک ارازي ادهر يدورر 

 قند د و ابطا  مجرزياا معتبگ مطابو با ا ن دستررا،عنل را در استان بگ غ ده دارد .

ا ن معاونت  عن ازمعاونت ياا سازمان منگاث نگيظ ن ر  معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی )ستاد(:

يظعت است كي وظا ف سناست رارار بگنامي ر زا و  –يظا   دستن وگگدا گا كشرربرده كي قظ ا متر،ن ا ن يظگ 

 نوارت غا،ني بگ امرر ا گا ن يظا   دستن كشرر را غ ده دار من بااد.
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 و ساخت كي بي مظورر قر،نداست  ...ونضا ن اامل مراد او،نير ابزار و قج نزات  صنایع دستی: تولید مکان

 ا جاد اده است  يظا   دستن تمحصرف

آن در بدون بعارگنگا ننگوا انسانن متااضن ناتد سعرنت برده و  در ا ن نرع مجرزر معانن كارگاين نضاا -1تبصره 

 خرايد ننردوبصررت مستنگبي يررت انفگادا تن در راتي مررد درخراست قر،ند يظا   دس معان اتدام بي

در راتي بي مظورر قر،ند و ساخت محصرفت يظا   دستن  بصررت مستنگ نضا ن وات  در محل سعرنت كي -2تبصره 

خان ن تابمنت ب گه بگدارا مصرب مشاغل ياا ا ن نضا يگنا بگاا راتي  ) خرايد  انتاختصاص مررد درخراست 

 ( بي استثظا  روستايا و مظاطو غشا گا خرايد داات

 ن آاظا رقجگبير داراا قخصصحانان بي متااضن بگ اساس ا ن دستررا،عنل مجرزا است كي  :پروانه تولید انفرادی

 و بنان گ نرعاغطا  من گگدد  مصرب يظا   دستن ياا راتي ن از عر محصر  د ساخت قرانا ن و قر،ند دبي نگآ ظ كامل

ا ن  .در معانن معنن است ک راتي  از محصرفت و سگما ي گرارا ا جاد اده بگاا  ک  ا گگوين  نت قر،ندظگن و

 دستي از انگاد بصررت مستنگ و مداوم در راتي مررد قااضا نعا،نت و مبادرت بي قر،ند من ننا ظد.

 قر،ند يظا   دستنبگاا ر قر،ند اده يااو ا ن  و د  گ امعانات ابزارر قج نزاترانن است كي با قر ي بي ق ظرفیت تولید:

ا جاد اده است. ظگننت قر،ند بگ اساس ساغات و روزياا كارا سا  و با قر ي بي ماينت قر،ند قعننن در  ک كارگاه 

 يادره درج من ارد. مجرزياااده و در 

  دستن در  ک راتي قران پنش بنظن اده بگاا ب گه بگدارا از  ک كارگاه قر،ند محصرفت يظا  بي ظرفیت اسمی:

 گفتي من ارد.

 بي قران واتعن و غنمن  ک كارگاه در قر،ند محصرفت يظا   دستن در  ک راتي گفتي من ارد. ظرفیت رسمی:

 بي ن گست راتي يا ن اطمق من گگدد كي مصرب  و مررد قا ند معاونت  های مصوب صنایع دستی:رشته 

 .يظا   دستن و يظگياا سظتن كشرر است 

 مرگنگا از ر ر انزا ش امظنتبخشن اغتبار ر ببگروا مجرز نصب و منرغن بگاسب امظنتن است كي  رام:هولوگ

 مجرز من ارد. علر قامب و كپن بگدارا 

كدا اش رتنن است كي بگاا اظاسا ن يگ راتي يظا   دستن اختصاص من  ابد كي دو رت  او   کد شناسه رشته:

 گ  راتي و دو رت  آخگ معگ  ز گ مجنرغي راتي من بااداز سنت اپ معگ  گگوهر دو رت  وسط مع

      

 زیررشته        رشته          گروه 
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 باي مجرزيااا   يراانظد ياظا   دساتن   اناره و قار خن است كي ازطگ و سنسات    : شماره وتاریخ ثبت سیستم

 تبل ازااپ( اختصاص داده من ارد و پس از پگ ظت مجرز دربافا آن ثبت و درج من گدد. ) يادره

 محاسبي من گگدد . ثبت اده قار خ و زيا اززمان مجرسظجن اغتبار –تبصره 

      ياا مشخصن در  امعي ارد كي داراا حارق و مسئر،نتيگ  ک از انگاد انسانن اطمق منبي  شخصیت حقیقی:

  اد.با من

ا اره نامي اا است كي بظا بي ارز اابن معاونات ياظا   دساتن ويظگيااا ساظتن اساتان ر داراا          اجاره نامه معتبر:

 اغتباربرده و بي استظاد آن من قران بعظران مدرک مبتظن بگنعا،نت قر،ندكظظده درمحل مررد قااضا استفاده گگدد.

 : تند ننردن نرع كار بگا محل ا اره ) كار گاه قر،ند يظا   دستن ( در ا اره نامي ا،زامن من بااد. 1قبصگه 

كد ري نگا منسگ ننن بااد ر ا ااره ناماي اا   و در  انت  : در بگخن مظاطو كي امعان يدور ا اره نامي رسنن2قبصگه 

بارده كاي اغتباار آن از طگ او     ذ گبط از  نمي ارراا اسممن محل بي قا ند رسنده بااد تابل استظاد  مگا  كي قرسط 

 معاونت يظا   دستن استان تابل قشخنص من بااد.

ازل و مشعمت حارتن ماتضان اساتر معاونات يااا     : بي مظورر  مرگنگا از بگوز يگ گرني سر  استفاده و مس3قبصگه 

 رابط و ماگرات مگبرطي را پنش بنظن ننا ظد.ندات فزم بنظورر قطبنو مررد با ضاستانن قن 

 

  شرایط عمومي و اختصاصي –فصل دوم 
 متقاضی   شرایط عمومی -الف

 قابعنت دو،ت  ن ررا اسممن ا گان -1

 كشرر درتانرن اساسنمطگح اده سنن قد ن بي د ن مبنن اسمم  ا  عن از اد ان ر -2

 )بگاا آتا ان( دااتن كارت پا ان خدمت نوام وظنفي  ا معاننت دا   -3

 قحصنل با اگا ط مظدرج در ا ن دستررا،عنل ااتغا  بيدااتن گراين  –تبصره 

 غدم نعا،نت درسازمان ياا دو،تن و  ا دريگاغل د  گا كي مان  از نعا،نت مررد نوگبااد. -4

 سنن فزم درراتي مررد قااضادااتن قران   -5
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  شرایط اختصاصی متقاضی  -ب

 اگا ط غنرمن دااتن قنامن -1

   سا  ا،زامن است. 20و آتا ان  سا  18بگاا خان  يا  دااتن حداتل سن  -2

ارازي كارت پا ان خدمت وظنفي غنرمن ر معاننت داز  و  ا گراين ااتغا  بي قحصنل ) معاننت مرتت (  –تبصره 

 ا،زامن است .بگاا آتا ان 

 ازطگ و  عن ازدو روش ز گ: م ارت نظن فزم در راتي مررد قااضا  و اظاخت اتناد -3

 يظا   دستن و يظگياا سظتن استان  تقازند معاون –ا،ف 

 ارازي مدارک مگقبط با نعا،نت  –ب 

 .دااتن سعرنت دا   در ا گ و استان محدوده نعا،نت -4

  .حانان نتبي نام اخص (معتبگ  ا ا اره نامي اقچو بظ ما،عنت) معتبگبا ارازي سظد  نعا،نتمعگنن معان  -5

آن ا بظام ينسگ  ا و،ن  معتبگما،عنت  ا ا اره نامي  بگاا متااضن كيخان ن  در نضاايدور مجرز  -1تبصره

 . بممان  است و رضا ت نامي معترب ازاخص مزبرر مستظدات ريادر اده بااد با ارازي اظاسظامي 

رز بگاا متااضنانن كي سگتفمن محل نعا،نت بي نام آن ا يادر اده بااد با ارازي ايل و يدور مج -2تبصره 

 قصر گ مدارک و مستظدات تانرنن بممان  است 

يدور مجرز بگاا متااضنانن كي سگتفمن محل نعا،نت بي نام آن ا يادر نشده بااد با ارازي ايل و  -3تبصره 

 نامي رسنن و محضگا از ما،ک ايمن معان نعا،نت بممان  است  قصر گ مدارک و مستظدات تانرنن و مرانات

رک مورد نياز رباي صدور رپواهن توليد انفرادي -فصل سوم  مدا
 قعننل نگم قااضا نامي -1

 اظاسظامي وكارت ممن او  و دوم  يفحاتقصر گ  بي ينگاه ايل -2

 قصر گكارت پا ان خدمت  ا معاننت دا    بي ينگاه ايل -3

 دانش اين من بااظد.قحصنل  ااتغا  بيگراين ايل ارازي يررت ندااتن مدارک وظنفي غنرمن ممزم بي آتا ان در –تبصره 

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1قعداد  -4

 .راين م ارت گ ا   ا مدرک در ي يظگا و قصر گآخگ ن مدرک قحصنمن وو  ايل -5

مگا   ذ گبط دو،تن و بخش خصرين  قبصگه: گراين م ارت اامل گراينظامي ياا م ارقن رسنن  است كي از

 يادر گگد ده و ا قا ند استادكار اظاختي اده من بااد.
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)دريررت دااتن ساباي نعا،نت ارازي قصر گ مدارک و مستظدات مبظن بگ ساباي قر،ند در راتي مررد قااضا  -6

 قر،ند(

) ارازي ايل مستظدات  نانحا اخصنتبي نام  معتبگ  ا ا اره نامي بظچاقو  قصر گ سظد ما،عنت بي ينگاه ايل -7

 درزمان بازد د ا،زامن است (

يدور مجرز در نضاا خان ن بگاا متااضن كي ما،عنت  ا ا اره نامي معتبگ بظام ينسگ  ا و،ن آن ا  -1تبصره

 يادر اده بااد با ارازي اظاسظامي ر مستظدات و رضا ت نامي معترب ازاخص مزبرر بممان  است .

  قع د نامي غدم ااتغا  -8

رک مورد نياز رباي تمدید رپواهن توليد انفرادي -فصل چهارم  مدا
 قعننل نگم قااضا نامي -1

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1قعداد  -2

 حانان نتبي نام اخص قصر گ سظد ما،عنت  ا ا اره نامي بي ينگاه ايل -3

بظام ينسگ  ا و،ن آن ا يدور مجرز در نضاا خان ن بگاا متااضن كي ما،عنت  ا ا اره نامي معتبگ  -1تبصره

 يادر اده بااد با ارازي اظاسظامي ر مستظدات و رضا ت نامي معترب ازاخص مزبرر بممان  است .

 تبمن  ايل پگواني قر،ند انفگادا -4

 قحصنل  ااتغا  بيگراين ايل ارازي  -5

 ارازي مدارک و مستظدات مبظن بگ قا ند منزان ظگننت قر،ند اغمم اده  -6

ي ا ظعي  عن ازمعنارياا قشخنص و قعننن در ي كارگاه ) سطح كارگاه (   ت ا گاا با قر ي ب -1تبصره 

بگنامي ياا حنا تن معاونت يظا   دستن ر ظگننت قر،ند من بااد ،را درج منزان دتنو ظگننت قر،ند قرسط 

  متااضن ا،زامن است.

دتنو ظگننت قر،ند نسبت  معاونت يظا   دستن استان مرظف است بي مظورردستنابن بي اطمغات -2تبصره 

 بي ارز ابن و قأ ند ن ا ن منزان قر،ند ثبت اده قرسط متااضن اتدام ننا د.

 رپواهن توليد انفراديصدور  –پنجمفصل 
ر قا ند قران ا گا ن متااضن در قر،ند و ساخت محصر  در راتي  ازمحل نعا،نت بازد د مدارک فزمر ارازيپس از  -1

يدور پگواني قر،ند  راستان و يظگياا سظتن يظا   دستن معاونتكاراظاس سط ظجن قرظگننت س و مررد قااضا

 انجام من ارد حانان  نتحسب مررد بگاا اخص انفگادا
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 غبارقظد از: انفگادااطمغات درج اده در پگواني قر،ند  -2

 كد اظاسي راتي مررد نعا،نت -2-1

 ساماني يرانظد يظا   دستناناره و قار خ ثبت  -2-2

 قر،ندانفگادا حانان دارنده پگواني نتو مشخصات اخص نام -2-3

 سافني  قر،ندظگننت  -2-4

 آدرس محل نعا،نت -2-5

 در محلبگاا واحدياا قر،ندا كي  ا ن نرع مجرزسا  است و يدور  3اغتبار پگواني قر،ند انفگادا يادراده  -3

 . ره بممان  استبا حداتل ا اره  عسا،ي مستاگ يستظد با قر ي بي طر  مدت ا ااستنجارا 

 منظرع است .ماه قا پا ان ا اره آن يا باتن مانده  6يدور مجرز بگاا معان ياا استنجار ن كي كنتگ از   -1تبصره 

 . ا و،ن آن با قر ي بي اگا ط مظدرج درا ن دستررا،عنل باادوينسگ  ا اره نامي معتبگ با د بي نام متااضن  ا -2تبصره

 اتدام ننا د آن نسبت بي قند د تبل از اناضاا مدت و نن  ف است  ک ماهدارنده مجرز مرظ - 3 تبصره

 .متااضن درراتي مررد نوگ من بااد استنگار نعا،نتو  قند د پگواني ياا يادر اده مظرط بي بازد د مجدد -4قبصگه 

رسط كاراظاس معاونت بازد د از معان معگنن اده و قعننل نگم بازد د تبل از يدور و قند د پگواني قر،ند انفگادا ق -4

 .يظا   دستن و يظگياا سظتن استان ا،زامن است

قحصنل با در نوگ گگنتن طر  مدت  ر قحصنلگراين ااتغا  بي يدور پگواني قر،ند انفگادا بگاا متااضنان داراا  -5

  .بممان  است

 مقرراتضوابط و  -فصل ششم
عا،نتش برده  ا سظخنتن با آن ندااتي بااد قر،ند كظظده مجاز ننست بي نعا،نتن كي مغا گ با راتي مررد ن -1

 .بپگدازد

 ايمن ا،زامن است. بي غظران اغلو  قنام وتتر بي يررت مستنگ قر،ند كظظدهنعا،نت  -2

يدور پگواني قر،ند انفگادا بگاا يظگمظدان و انگادا كي در  ک راتي يظا   دستن بي غظران اغل  -تبصره

 .ايمن نعا،نت ننن ننا ظد منظرع است 

 انجام ارد.متااضن  نتاخص قرسطاغمم اده  با د در محل راتي مررد قااضاند ي نگا ظد قر،كمن -3

خرد را بي مگ   يدور مجرز اغمم ننا د و يگگرني قغننگ بدون اطمع متااضن با د آدرس دتنو محل نعا،نت  -4

 .يد ادخراانفگادا  ا ن بظد مر ب ابطا  پگواني قر،ندو قخمف از منظرع است  مگ   يدور مجرز
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 .مگ   يدور مجرز تبل از ابطا  مجرزيا مرظف بي ارسا   ک بار اخطار كتبن با قعننن م مت مظاسب است -5

 رروز از قار خ ابمغ 10مرظف است ظگ  مدت پگواني باطل من ارد دارنده انفگادا  در مراردا كي پگواني قر،ند -6

 .ز قار خ اغمم اده مجرز ناتد ارزش خرايد برددر غنگا ن يررت بعد ا .دز را بي مگ   يدور آن مستگد ننا مجر

و  قرسط كاراظاس معاونت يظا   دستن دور و قند د پگواني قر،ند انفگاداتبل از ي قعننل نگم بازد د -7

 .استان ا،زامن است يظگياا سظتن

اده  مرظف بي رغا ت ماگرات و دستررا،عنل يا و خط مشن ياا ابمغقنامن دارندگان پگواني قر،ند انفگادا  -8

 .قرسط مگا   يدور مجرز يستظد

 .من بااد نصب ير،رگگام بگ روا مجرزياا يادره ا،زامن است و مجرزياا ناتد ير،رگگام از اغتبار ساتط و باطل -9

كارگگان ااغل در كارگاي ا واستادكاران  مظدرج در ا ن دستررا،عنل بگااپگواني قر،ند انفگادا يدور مجرز  -10

   .ظگياا سظتن استان منظرع استقرسط معاونت يظا   دستن و ي

قران  رمظاسب بردن نضاا  دارابي اگط ر بي  ک آدرس ومحل  در  کر پگواني قر،ند انفگادا 4 حداكثگ يدور -11

قشخنص و قا ند معاونت  با ظرفيت و كيفيت مطلوب باساخت محصول  توليد و در متااضنانا گا ن 

 برد.  بممان  خرايد ريظا   دستن و يظگياا سظتن استان 

مظرط بي مرانات كتبن " يگنا 11قبصگه: يدور پگواني قر،ند انفگادا بگاا معان ياا نرق اااره اده در بظد 

 و ينچظنن ارز ابن و قا ند كاراظاس معاونت يظا   دستن استان من بااد.ما،ک محل 

 .منظرع است اخصنت حانانمتااضن يدور بنش از  ک پگواني قر،ند انفگادا بگاا  -12

مجرز مرظف است بي يظ ام بازد د كاراظاسان معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن )استان و ستاد(  دارنده -13

 از محل نعا،نت نامبگده بگ اساس قع د نامي يادره ينعارا فزم را بي غنل آورد 

قند د  در يررقن كي دارنده پگواني قر،ند انفگادا بعد از اقنام قار خ اغتبار مجرز و با قاخنگ مگا عي ننا د -14

 .يدور خرايد اد  اگا طمجرز مشنر  

 رحگني اا از متن مجرز پگواني قر،ند انفگادا كد استاندارد و غظران راتي م ارت سازمان نظن وبا قر ي بي حر   -15

 گ و قعامل با سازمان ياا ذ گبط اتدام ننا ظد.ط استان ا مرظف يستظد نسبت بي رن  مشعمت مگقبط با آن از

تاندارد و غظران راتي م ارت سازمان نظن وحگني اا انطباق داده اده در معگنن نامي درج كد اس -قبصگه

 متااضنان بي سازمان ياا نظن  و حگني اا و قامنن ا تناغن استان ا،زامن است .

از طگ و معاونت ياا يظا   دستن و يظگياا سظتن  يگنا يدور مجرزياا مطگح اده در ا ن دستررا،عنل -16

 .ارد استان ا انجام من 

 يگگرني قرضنح و قغننگ بي يررت دستن در مجرزياا يادره منظرع است. -17
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مسئر،نت نوارت بگحسن ا گاا ا ن دستررا،عنل بستي بي مررد با معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن  -18

كشرر)ستاد( خرايد برد و يگ گرني قغننگ در دستررا،عنل با پنشظ اد مشتگک معاونت ياا يظا   دستن و 

 گياا سظتن استان ا و قا ند معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن كشرر )ستاد( يررت من پر گد.يظ

 ا و  اد معاونت ياا يظا   دستن استانيگگرني قغننگ در ن گست راتي ياا مصرب يظا   دستن با پنشظ -19

 .قا ند و قصر ب معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن امعان پر گ است

 .من پر گد قرسط معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن يررت يياا يظا   دستن يگسا، بازبنظن راتي –تبصره
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 قوانين مرتبط با 
 كارگاهي صدور جواز اتسيس كارگاه و رپواهن توليد
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 هدف، دامنه شمول و تعاریف –فصل اول 
 هدف – الف

دستررا،عنل ير ت بخشن بي مجرزيا و  عسان سازا نگآ ظد يدور  راز قاسنس و پگواني قر،ند  ا ن قدو ن از يد 

 كارگاين قرسط معاونت ياا يظا   دستن و يظگياا سظتن استان ا در سگاسگ كشرر من بااد .

 شمول دامنه – ب

قنامن مجرزياا يادر اده بگاا كارگاي اا قر،ندا يظا   دستن با  مررد در دستررا،عنل  نا ضرابط و ماگرات

 نفگ كارگگ )بدون احتساب كارنگما( فزم اف گا است. 1حداتل 

 تعاریف – ج

بي محصرفقن كي با استفاده از مراد او،ني طبنعن و غندقا برمنر با بعارگنگا نارش سظتن و           صنایع دستی:

گه مظدا از خمتنت نگدا با حفظ پنشنظي قار خنر ير ت و ايا،ت كي قرسط دست  ا دست و ابزار طن نگآ ظدا بي ب 

 قعداد نامحدود قر،ند من ارد اطمق من گگدد.

استفاده از ابزار ماانظن قا مادامن كي ناش و كار دست بي غظران م   قگ ن و ايمن قگ ن غامل قر،ند       -1تبصره 

 در بممان  است. باتن بنان

محصرفت قر،ند اده من قرانظد بعظران كافا سگما ي اار مصگنن)كاربگدا( داراا  ظبي ياا نگيظ ن و  -2تبصره 

ممنر بگگگنتي از باورياا سظتنر ز با اظاختن و متاثگ از ساباي قار خن و و ژگن ياا  غگاننا ن معان قر،ند اده بااد ر 

 ک قک قر،ندات مش رد است .كي خمتنت نگد سازنده اثگ در ق

ا ن معاونت  عن ازمعاونت اا اداره كل منگاث نگيظ ن ر    معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان:

يظا   دستن وگگدا گا استان ا من بااد كي قظ ا مگ عن است كي مسئر،نت بگرسن اسظاد و مدارک ارازي ادهر يدورر 

 ا ن دستررا،عنل را در استان بگ غ ده دارد .قند د و ابطا  مجرزياا معتبگ مطابو با 

ا ن معاونت  عن ازمعاونت ياا سازمان منگاث نگيظ ن ر  معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی )ستاد(:

يظعت است كي وظا ف سناست رارار بگنامي ر زا و  –يظا   دستن وگگدا گا كشرربرده كي قظ ا متر،ن ا ن يظگ 

 يظا   دستن كشرر را غ ده دار من بااد.نوارت غا،ني بگ امرر ا گا ن 
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معان  ا مجنرغي اا كي اامل نضاا كارگاينر قاسنسات و ن اده ياا قر،ند )ننگوا  کارگاه تولیدی صنایع دستی:

انساننر ابزار و قج نزات و سگما ي( است و بي مظورر قر،ند و ساخت محصرفت يظا   دستن در  ک راتي را جاد اده 

 است .

)بدون  نيروی انسانینفر  1حداقل بکارگيری  و با فاقد سکونت كارگاهی فضایداراا  مجنرغيا ن  -تبصره

 احتساب كارنگما( در زمنظي قر،ند و ساخت يظا   دستن در راتي مررد قااضا نعا،نت خرايد ننرد.

ر قرسعي و ااتغا قر،ند ر  ظگننت ياا  د د ا جاد احداث ر راه اندازا وبگاا كي است  مجرزا جواز تاسیس کارگاه:

يادر من ارد و بنان گ پنش بنظن ظگننت و نرع قر،ند   ک راتي مصرب يظا   دستنر د قعننل ظگننت ياا مر رد

 محصرفت است. 

)مد گغامل  ا  مجرزا است كي بگ اساس ا ن دستررا،عنل بي متااضن حانان  ا حارتن پروانه تولید کارگاهی:

  عن از راتي ياا مصرب يظا   دستنر قر،ند و ساخت محصر  د داظا بي نگآ ظ ا آ و قجگبير داراا قخصصكارنگما( 

و ظگننت قر،ند ر منزان ااتغا  وسگما ي گرارا ا جاد اده بگاا محصرفت ر در معانن  اغطا  من گگدد و بنان گ نرع

 معنن است .

ا ا گا ن مد گ نظن و  ا گراين است كي پس از احگاز قرانا ن يا گواهی توانمندی مدیرفنی و یا استادکار:

ساخت  ک محصر  يظا   دستن در راتي مررد قااضار از سرا معاونت يظا   مگاحل  قنامنانجام دادن استادكار در 

 دستن و يظگياا سظتن استان يادر من ارد.

 ک سظدا است اامل مشخصات نظن  ا سا گ ضرابط دتنو كي بگاا استفاده مداوم بي غظران  گواهی کیفیت کارگاه:

طگاحن اده است. گراين كنفنت تابمنت اطننظان و اثگ بخشن محصرفت قر،ندا يظا    تاغدهر رايظنا و ا قعگ ف  ام 

دستن را بگاا خگ دار انزا ش من ديد و د  گ قر،ند كظظدگان را بگ آن من دارد قا كنفنت محصرفت خرد را   ت 

  رتابت با كارگاي اا داراا گراين كنفنت ر باف ببگند.

 معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن يادر من گگدد. كل حمایت از توليدادارها ن نرع گراين قرسط  -تبصره

ما،ن مررد قر،ندر نظن و غبارقست از گزاران كي قر ني پر گا  ک طگح را از  ظبي ياا مختمف  طرح توجیهی:

در قر،ند  زوا اا سگما ي گرارا از تبنل منزان سگما ي گرارا ي  اظنن  طگح قر ن نتگار من ديد.  بگرسن و مطا،عي

وضعنت مر رد  ک طگح را بگاا سگما ي گرار روان من كظد قا سگما ي گرار بتراند قصنن  گنگا راحت و درستن از و 

 .دااتي بااد اده بمسنگ انتخا

http://www.isanat.com/consultation-unit/businessplan.html
http://www.isanat.com/consultation-unit/businessplan.html
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 قر،ند يظا   دستنبگاا ر قر،ند و ا ن اده ياا و د  گ امعانات ابزارر قج نزاترانن است كي با قر ي بي ق ظرفیت تولید:

ا جاد اده است. ظگننت قر،ند بگ اساس ساغات و روزياا كارا سا  و با قر ي بي ماينت قر،ند قعننن در  ک كارگاه 

 ج من ارد.يادره در مجرزياااده و در 

بي قران پنش بنظن اده بگاا ب گه بگدارا از  ک كارگاه قر،ند محصرفت يظا   دستن در  ک راتي  ظرفیت اسمی:

 گفتي من ارد.

 بي قران واتعن و غنمن  ک كارگاه در قر،ند محصرفت يظا   دستن در  ک راتي گفتي من ارد.ظرفیت رسمی: 

يا ن اطمق من گگدد كي مصرب  و مررد قا ند معاونت    بي ن گست راتي رشته های مصوب صنایع دستی:

 يظا   دستن و يظگياا سظتن كشرر است .

 مرگنگا از ر ر انزا ش امظنتبخشن اغتبار بگروا مجرز نصب و مر بنرغن بگاسب امظنتن است كي  هولوگرام:

 مجرز من ارد .ر قامب و كپن بگدارا  عل

اا اظاسا ن يگ راتي يظا   دستن اختصاص من  ابد كي دو رت  او  كدا اش رتنن است كي بگ کد شناسه رشته:

 از سنت اپ معگ  گگوهر دو رت  وسط معگ  راتي و دو رت  آخگ معگ  ز گ مجنرغي راتي من بااد

      

    / 

 اناره و قار خن است كي ازطگ و سنست  يرانظد يظا   دستن بي مجرزياا : شماره وتاریخ ثبت سیستم

 . ل ازااپ( اختصاص داده من ارد و پس از پگ ظت مجرز دربافا آن ثبت و درج من گدديادره ) تب

  اعتبارسنجی مجوزها اززمان و تاریخ ثبت شده محاسبه می گردد . –تبصره 

 

     ياا مشخصن در  امعي ارد كي داراا حارق و مسئر،نتيگ  ک از انگاد انسانن اطمق منبي  شخصیت حقیقی:

  .بااد من

ارد كي بگاا قحاو يدنن معنن و اطمق من ا سازمان  ر اگكتمرسسي قشعلر  ک ن ادربي  صیت حقوقی:شخ

 .است ادهياا تانرنن ،حاظ  ننز حارق و مسئر،نتو بگاا آن   قشگ فات خاين اعل  انتي بامطابو ضرابط 

 زیررشته        رشته          گروه
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ولياد  و سااخت         ت» صارفا بایاد وناوا      ، شركت یاا ساازما    موسسه تشکل، نهاد،در اساسنامه  -تبصره

 )مورد تقاضا( درج شده باشد.« صنایع دستی در رشته ....

 

كارنگما در كارگاه قر،ند يظا   دستن اخصن است حانان  ا حارتن كي قعدادا كارگگ را در كارگاه خرد  کارفرما:

ايگر ننني مايگ و  ا ساده گناردر اغ  از ا ظعي استادكارر كارگگ مبگطبو ماگرات تانرن كار و بي حساب خرد بعار من

 بااظد.

اخصن است كي از منان اغضاا ينئت مد گه اگكت  ا ااخاص خارج از آنر بعظران مسئر  و رايبگ ايمن   مدیرعامل:

اگكت بگگز ده من ارد. انتخاب مد گغامل ناط دريمحنت ينئت مد گه برده و من با ستن ازمنان ااخاص حانان 

 انتخاب گگدد.

 مل ننن قراند ي  زمان ر مسئر،نت بنش از  ک اگكت  ا كارگاه را دااتي بااد. مد گغا –قبصگه 

اغ  از مزدر حارقر س   سرد )كارگگ از نوگ تانرن كارر كسن است كي بي يگ غظران در ماابل در انت حو ا،سعن  کارگر:

 .و سا گ مزا ا( بي درخراست كارنگما كار من كظد

اغتبار دانش نظن  ا قجگبنات ز ادا كي كسب كگده است قرانا ن انجام دادن  كار كسن است كي بي استاد استادکار:

نوارت بگ قنام نگآ ظد قر،ند در و مسئر،نت  كار نظن اامل كمني مگاحل مگبرط بي انجام دادن آن كار را دااتي بااد  ک

 گنگد.كارگاه را بگغ ده من

مشاغل م ارقن و قخصصنر كي بي آمرزش بنشتگا نناز دارد از انگادا قشعنل اده كي در  کارگر ماهر و نیمه ماهر:

ااتغا  دااتي و از نوگ درآمدر اگا ط كار و قأمنن اغمن بگ د  گ كارگگان بگقگا دارند. اگا ط اتتصادا كارگگان مايگ 

قگ يا ننزكرقاهآن بنعاراب تگ از سا گ كارگگان است. كارگگان مايگر معنرفً از ثبات اغمن بنشتگا بگخرردار برده و دوره 

 است.

از انگادا قشعنل اده كي در مشاغل غنگمايگر كي بي آمرزش اندكن نناز داردر ااتغا  دارند. قأمنن   کارگر ساده:

من است كي نناز بي م ارت دارند. ا ن كارگگان معنرفً از ثبات اغمن خربن قگ از مشاغاغمن در بنشتگ ا ن مشاغل ك 

 يا بنشتگ است.آن بنعارابگخرردار ننستظد و طر  مدت 

 محصر قر،ند و قرانا ن ساخت  دآاظا ن كامل بي نگآ ظير قجگب رداراا قخصصكي حانان  نتاخص مدیرفنی کارگاه:

 نوارت بگقنام نگآ ظد قر،ند كارگاه بگغ ده اوست .در راتي مررد نوگ را دااتي و مسئر،نت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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داراا اغتبار  ا اره نامي اا است كي بظا بي ارز ابن معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استاناجاره نامه معتبر: 

 ستظاد آن من قران بعظران مدرک مبتظن بگنعا،نت قر،ندكظظده درمحل مررد قااضا استفاده گگدد. برده و بي ا

 تندننردن نرع كاربگا محل ا اره ) كارگاه قر،ند يظا   دستن ( درا اره نامي ا،زامن من بااد.  -1تبصره 

بااد ر ا اره نامي اا كي قرسط  دربگخن مظاطو كي امعان يدورا اره نامي رسنن و در انت كدري نگا ننن -2تبصره 

مگا   ذ گبط از نمي ارراا اسممن محل بي قا ند رسنده بااد تابل استظاد برده كي اغتبارآن ازطگ و معاونت           

 يظا   دستن و يظگياا سظتن استان تابل قشخنص من بااد.

 ياا معاونت استر ماتضن حارتن عمتمش و مسازل و استفاده سر  گرني يگ بگوز از  مرگنگا مظورر بي: 3 قبصگه

 .ننا ظد بنظن پنش را مگبرطي ماگرات و رابطض با مررد قطبنو بنظورر فزم قن ندات استانن

 شرایط عمومي و اختصاصي –فصل دوم 
 شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی ، مدیر فنی و استادکار -الف

 ا گانقابعنت دو،ت  ن ررا اسممن  -6

 كشرر درتانرن اساسناده گح طقد ن بي د ن مبنن اسمم  ا  عن از اد ان رسنن م -7

 ( بگاا آتا ان دااتن كارت پا ان خدمت نوام وظنفي  ا معاننت دا   ) -8

 د.باادركارگاه  قنام وتتياى دو،تى و  ا يگ اغل د  گى كي مان  از نعا،نت در سازماننعا،نت غدم  -9

 رراتي مررد قااضادااتن قران  سنن فزم د  -10

 شرایط اختصاصی متقاضی جواز تاسیس  و پروانه تولید کارگاهی  -ب

 دااتن قنامن اگا ط غنرمن. .1

 سا  20سن دااتن حداتل  .2

درمرارد خاص كي بظا بي ارز ابن معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان ر قرانا ن ا گاا پگوژه  –تبصره 

سا  قنام  18مظرط بي غدم مظ  تانرنن ر اگط سظن من قراند قا و مد گ ت آن قرسط متااضن محگز گگدد 

 قعد ل ارد.

 .م ارت نظن فزم در راتي مررد قااضا  وقران  سنن  اتناد .3

 در يررقن كي متااضن پگواني قر،ند كارگاينر داراا م ارت نظن و قرانا ن فزم بگاا ساخت محصر  -تبصره

در كارگاه با اگا ط مظدرج در ا ن  نی و یا استادكاربکارگيری مدیرفدر راتي مررد قااضا نبااد 

 ا،زامن است . دستررا،عنل
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 دااتن سعرنت دا   در ا گ و استان محدوده نعا،نت . .4

دركمنش گيا غدم قطابو محل نعا،نت متااضن با محل سعرنت ا شان دردو استان ينجرار با رغا ت  –تبصره 

جرزقرسط معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان محل كنمرمتگ بممان  است و يدورم 120بعد مسانت 

 نعا،نت يادرمن گگدد. 

)ما،عنت و بظچاق  ا ا اره نامي  معتبگمعگنن معان مظاسب ناتد سعرنت بگاا نعا،نت كارگاين با ارازي سظد  .5

 ( بي نام اخصنت حانان  ا حارتن . معتبگ

 ضا بگاا متااضن داراا ساباي قر،ند كارگاين ا،زامن است.دااتن كارگاه نعا  قر،ندا در راتي مررد قاا -1تبصره 

معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان  قأزند ي راه اندازا كارگاه ازدااتن  راز قاسنس و  -2تبصره

 بدون كارگاه ا،زامن است. يدور پگواني قر،ند متااضنبگاا 

از  نمي ارازي روزنامي رسنن بگاا متااضن حارتن و اسظاد معتبگ  ثبت اگكت ا دااتن اساسظامير مدرک از اداره .6

 ا،زامن است .

 بگاا متااضن  راز قاسنس ا،زامن است.طگح قر ن ن دااتن  .7

         ذ ل و درج آدرس دراستان محل اتامت ر و ثبت در  "اعبي اناره ...   "ا جاد اعبات كارگاه با تند  –تبصره  .8

  . اضن و نعا  بردن كارگاه قرسط معاونت يظا   دستن استان مجاز استقر،ند مشگوط بي قازند قرانا ن متا پگواني

يدور پگواني قر،ندا كارگاين بگاا متااضنان مجتن  كارگاين در  ک استان در تا،ب قاسنس اگكت و با  .9

 معگنن مد گ نظن بگاا يگ راتي بصررت مجزا بممان  است . 

 شرایط اختصاصی مدیرفنی ویا استادکار -ج

 دااتن قنامن اگا ط غنرمن -1

 سا   22دااتن حداتل سن  -2

 مررد نوگدر راتي  در ساخت محصر  م ارت نظن وقران  سنن  اتناد -3

 دااتن مدرک قحصنمن مگقبط با  عن از اگا ط ز گ: -4

 كاراظاسن بي باف  -4-1

 سا  ساباي قر،ند 2كاردانن با  -4-2

 سا  ساباي قر،ند 4د پم  با  -4-3

 در ي يظگادااتن مدرک  -4-4

سا  نعا،نت مستنگ در اغل مگبرطي ) بظا بي قازند  7دااتن حداتل سراد خراندن و نراتن با ساباي بافا  -4-5

 دو نفگ استادكاراظاختي اده و  ا قازند معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان ( 

 دااتن سعرنت دا   در ا گ و استان محدوده نعا،نت -5

  س  و روان و حسن ساباي. بگخرردارا از يحت سممت -6
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رک مورد نياز رباي صدور مجوز -فصل سوم  مدا
 جواز تاسیس -الف

 قعننل نگم قااضا نامي -1

 ايل بي ينگاه قصر گ قنام يفحات اظاسظامي وكارت ممن  -2

 آتا ان ( ايل بي ينگاه قصر گكارت پا ان خدمت  ا معاننت دا   ) بگاا -3

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1قعداد  -4

 ايل بي ينگاه قصر گ سظد ما،عنت  ا ا اره نامي معتبگ بي نام متااضن -5

 اخصنت حارتن (ايل بي ينگاه قصر گ اساسظامي اگكت ) -6

 قصر گ روزنامي رسنن و آخگ ن قغننگات )اخصنت حارتن( -7

 قصر گگزارش حسابگسن سافني اگكت )اخصنت حارتن( -8

 

 پروانه تولید کارگاهی -ب

 قعننل نگم قااضا نامي .1

 بي ينگاه قصر گ قنام يفحات اظاسظامي وكارت ممن  ايل .2

 ايل بي ينگاه قصر گكارت پا ان خدمت  ا معاننت دا   ) بگاا آتا ان ( .3

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1قعداد  .4

 ارازي قصر گ مدارک و مستظدات مبظن بگ ساباي قر،ند در راتي مررد قااضا  .5

 قر،ندكارگاين بدون ساباي قر،ند تبمن ا،زامن است.  راز قاسنس بگاا متااضن پگواني استگداد .6

 بي نام متااضن  معتبگايل بي ينگاه قصر گ سظد ما،عنت و بظچاق  ا ا اره نامي  .7

 قع د نامي غدم ااتغا  .8

 ارازي آخگ ن مستظدات مگبرط بي پگداخت حو بنني ااغمنن دركارگاه بگاا متااضن داراا ساباي قر،ند تبمن ا،زامن است .9

 ينگاه قصر گ اساسظامي اگكت )اخصنت حارتن(ايل بي   .10

 )اخصنت حارتن( بي ينگاه آخگ ن قغننگاتقصر گ روزنامي رسنن  .11

 قصر گگزارش حسابگسن سافني اگكت )اخصنت حارتن( .12
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 گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار: -ج

 قعننل نگم قااضا نامي -1

 ايل بي ينگاه قصر گ قنام يفحات اظاسظامي وكارت ممن  -2

 ايل بي ينگاه قصر گكارت پا ان خدمت  ا معاننت دا   ) بگاا آتا ان ( -3

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1قعداد  -4

ايل بي ينگاه قصر گ آخگ ن مدرک قحصنمن و ا مدرک در ي يظگا و ا گراين ااتغا  بي كار در اغل  -5

 ا،زامن است استادكار از محل كار سابو با قر ي بي اگا ط مظدرج در ا ن دستررا،عنل

 قع د نامي غدم ااتغا  -6

 ارازي قصر گ مدارک و مستظدات مبظن بگ ساباي قر،ند در راتي مررد نوگ -7

  

رک مورد نياز رباي تمدید مجوز -فصل چهارم  مدا
 جواز تاسیس -الف

 قعننل نگم قااضانامي -1

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1قعداد  -2

 ايل  راز قاسنس تبمن -3

 ن كارگزارش پنشگنت ننز ع -4

 پروانه تولید کارگاهی -ب

 قعننل نگم قااضا نامي .1

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1قعداد  .2

 ايل بي ينگاه قصر گ سظد ما،عنت  ا ا اره نامي رسنن بي نام متااضن  .3

 ايل پگواني قر،ند تبمن  .4

 ارازي مدارک و مستظدات مبظن بگ قا ند منزان ظگننت قر،ند اغمم اده  .5

د باادر كارگاه نوگ  ياى دو،تى و  ا يگ اغل د  گى كي مان  از نعا،نت مررددر سازمانااضن در يررقن كي مت .6

در راتي مررد قااضا نبااد ارازي گراين  نعا،نت ننا د و ا داراا م ارت نظن و قرانا ن فزم بگاا ساخت محصر 

 ل ا،زامن است .قراننظدا مد گ نظن و ا استادكار با قر ي بي اگا ط مظدرج در ا ن دستررا،عن
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قبصگه: بگاا ا ن دستي از انگاد ا گاا حنا ت ياا مگبرطي از سرا معاونت يظا   دستن مظرط بي غدم مظ  

 تانرنن از سرا مگا   ذ گبط خرايد برد.

 ارازي آخگ ن مستظدات مگبرط بي پگداخت حو بنني ااغمنن دركارگاه  .7

 ايل بي ينگاه قصر گ اساسظامي اگكت )اخصنت حارتن(  .8

 )اخصنت حارتن(رسنن بي ينگاه آخگ ن قغننگات قصر گ روزنامي   .9

 قصر گگزارش حسابگسن سافني اگكت )اخصنت حارتن( .10

 

 صدور مجوزاه –فصل پنجم 
 جواز تاسیس کارگاه -الف

 راز قاسنس بگاا احداث ر راه اندازا و ا جاد ظگننت ياا  د د قر،ند و ااتغا ر قرسعي و قعننل ظگننت ياا مر رد  -1

 ک راتي مصرب يظا   دستن يادر من ارد. اطمغات درج اده در  راز قاسنس اامل:در  

 كد اظاسي راتي مررد نعا،نت -1-1

 اناره و قار خ ثبت سنست   -1-2

 نام و مشخصات اخصنت حانان  ا حارتن دارنده  راز -1-3

 پنش بنظن منزان سگما ي گرارا ) اغ  از ثابت و در گگدش ( -1-4

 پنش بنظن منزان ااتغا  -1-5

 سافني محصر  ظگننت قر،ند -1-6

 قعننن مدت ا گاا طگح -1-7

 قعننن دوره گزارش پنشگنت ننز عن -1-8

دساتن و   ياظا    است و با ارازي گزارش پنشگنت ننز عن و قا ناد آن قرساط معاونات    ماه 6اغتبار راز قاسنس يادراده  -2

ت كاار اسات.   يظگياا سظتن استان بگاا  ک دوره د  گ قند د من ارد. قند دياا بعدا مظرط بي ارازاي گازارش پنشاگن   

 سا  از او،نن  راز يادر اده خرايد برد( 2)حداكثگ زمان قند د  راز قاسنسر بي مدت 

 دارنده مجرز مرظف است  ک ماه و نن  تبل از اناضاا مدت نسبت بي قند د آن اتدام ننا د. -3

و            بازد ااد از مگاحاال پنشااگنت ننز عاان نعا،ناات دارنااده  ااراز قاساانس قرسااط كاراااظاس معاوناات يااظا   دسااتن   -4

 يظگياا سظتن استان ا،زامن است.

در يررقن كي دارنده  راز قاسنس بعد از اقنام قار خ اغتبار مجرز و با قاخنگ مگا عاي ننا اد قند اد مجارز باگاا ناامبگده        -5

 منظرع است.

 يدور  راز قاسنس بي نام اظد اخصنت حانان و ا حارتن منظرع است. -6
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 نان و  ا حارتن منظرع است. يدور بنش از  ک مجرز بگاا اخصنت حا -7

 ،زوم رغا ت ماگرات ز ست محنطنر كاربگا زمنن و ضرابط ساختنان با د در  راز قاسنس درج گگدد. -8

ا گك اا يظعتن بااد اخر استعمم بگحسب ماررد از دسات اي اا ماگقبط    محدوده دريررقن كي احداث كارگاه خارج از  -9

ساازمان ممان زمانن و مساعن و ...     سازمان محنط ز ست ر دكشاورزا ر مانظد وزارت يظعت ر معدن وقجارت ر وزارت   ا

 ا،زامن است. 

طان  ر  دست اي اا مررد اخر اساتعمم تانرن مبظن بگ رن  بگخن از مران  قر،ند و سگما ي گرارار اظانچي  7بگ اساس ماده  -10

مرظاف   ستن و گگدا گا اساتان ا يظا   دادارات كل منگاث نگيظ ن ر ک ماه بي استعمم ياا يدور مجرزيا پاسخ نديد 

 يستظد نسبت بي يدور مجرز اتدام كظظد.

در يررقن كي سگما ي گرار بعد از نگاي  كگدن امعانات طگح از تبنل زمننر ساختنان و ابزار آفت قر،نادر قااضااا يادور     -11

  راز قاسنس كظد و اتدامات انجام اده مطابو ضرابط بااد  راز قاسنس يادر من ارد.

دارنده  راز قاسنس مستمزم ارازي روزنامي رسنن باگاا اخصانت حاارتن و گاراين دنااقگ اساظاد رسانن باگاا          قغننگ نام -12

 اخصنت حانان من بااد.

 معان معگنن اده اخر گگدد.كارگاه قر،ندا مررد نوگ در  و  ا قرسعي بگ غدم مظ  تانرنن بگاا احداث مبظن مجرزياا فزم -13

 ژه اتتصادا بي غ ده سازمان مسئر  مظطاي است.يدور  راز قاسنس در مظاطو آزاد و و  -14

قاسنس كارگاه در مظاطو آزاد مظرط بي اخر استعمم و قا ند ي از معاونت يظا   دستن و يظگياا ساظتن اساتان    -تبصره

 بعنل آورند( ذ گبط من بااد . ) استان اا مگبرطي با د بي مظورر ا گاا قبصگه مركرر ينايظ ن فزم را

 د کارگاهی پروانه تولی -ب

پس از ارازي گراين ياا فزم و رغا ت اگا ط مظدرج در  راز قاسنسر اغمم اقنام مگاحل احداث و قر،ندآزما شن ر پس  .1

از بازد د و ظگننت سظجن قرسط معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استانر يدور پگواني قر،ند كارگاين حسب 

 ارد .مررد بگاا اخصنت حانان و  ا حارتن انجام من 

در يررقن كي بخشن از ظگننت قر،ند آماده ب گه بگدارا بااد پگواني قر،ند كارگاين يادر من ارد.  راز قاسنس در  .2

 ا ن مرارد ابطا  نشده و قاب  ضرابط  ارا  راز قاسنس خرايد برد.

سط معاونت بگاا واحدياا نعا  ناتد  راز قاسنس در يررت درخراست متااضن پس از بازد د و ظگننت سظجن قر  .3

 يظا   دستن و يظگياا سظتن استان با رغا ت ماگرات ا ن دستررا،عنلر پگواني قر،ند كارگاين يادر من گگدد. 

احگاز ساباي نعا،نت واحدياا مزبرر مظرط بي ارازي آخگ ن مستظدات مگبرط بي پگداخت حو بنني ااغمنن در  -تبصره

 كارگاه از مگا   ذ گبط است.

نن اده و قعننل نگم بازد د تبل از يدور و قند د پگواني قر،ند كارگاين قرسط كاراظاس معاونت بازد د از معان معگ .4

 يظا   دستن و يظگياا سظتن استان ا،زامن است.

نسبت به افزایش ظرفيت موجود و یا بگاا واحدياا دارنده پگواني قر،ند كارگاين كي با رغا ت ضرابط و ماگرات  .5

پگواني قر،ند كارگاين  د د يادر و  ا  ز ن  ه اندازی شعبه دوم اقدام كرده اندتوليد محصوالت جدید و یا را

 پگواني تبمن من گگدد.
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با د در پگواني  د ددرج  " این پروانه جایگزین توليد كارگاهی شماره ..... مورخ ......گردیده است. "غبارت  -تبصره

 گگدد.

 

 د از:اطمغات درج اده در پگواني قر،ند كارگاين غبارقظ .6

 كد اظاسي راتي مررد نعا،نت -6-1

 اناره و قار خ ثبت ساماني يرانظد  -6-2

 نام و مشخصات اخصنت حانان  ا حارتن دارنده پگواني -6-3

 ظگننت قر،ند سافني محصر  -6-4

 منزان سگما ي در گگدش و ثابت -6-5

 قعداد ااغمنن دركارگاه-6-6

 آدرس اعبات -76-7

در محل سا  است و يدور پگواني بگاا واحدياا قر،ندا كي  3رگاين يادراده اغتبار پگواني قر،ند كا .7

 استنجارا با حداتل ا اره  عسا،ي مستاگ يستظد با قر ي بي طر  مدت ا اره بممان  است

ماه قا پا ان ا اره آن يا باتن مانده منظرع        6ياا استنجار ن كي كنتگ از يدور مجرز بگاا معان -1قبصگه .8

 اد.  من با

 تبل از اناضاا مدت نسبت بي قند د آن اتدام ننا د   ک ماه و نن دارنده مجرز مرظف است  -2قبصگه  .9

 قند د پگواني ياا يادر اده مظرط بي بازد د مجددو استنگار نعا،نت درراتي مرردنوگ من بااد. - 3قبصگه  .10

 ع است .يدور پگواني قر،ند كارگاين بي نام اظد اخصنت حانان و ا حارتن منظر .11

 يدور بنش از  ک مجرز بگاا اخصنت حانان و  ا حارتن منظرع است . .12

 مجرز ر قحت غظران اخصنت حانان وحارتن بگاا  ک متااضن منظرع است . 2يدور   –قبصگه 

قغننگ نام دارنده پگواني قر،ند مستمزم ارازي روزنامي رسنن بگاا اخصنت حارتن و گراين دناقگ اسظاد رسنن  .13

 حانان من بااد .بگاا اخصنت 

در يررقن كي دارنده پگواني قر،ند كارگاين نرت ننا د دااتن گراين حصگ وراثت و وكا،تظامي تانرنن از سرا  .14

 وراث بگاا متااضن ا،زامن است .

 

 گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار: -ج

ن ا گا ن متااضن در قر،ند وساخت محصر  پس از بگرسن مدارک ارازي ادهر بازد د از محل نعا،نت و قأ ند قرا        

در راتي مررد قااضا قرسط كاراظاس معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان و رغا ت اگا ط مظدرج در ا ن 

 دستررا،عنلر يدور گراين قراننظدا مد گ نظن و  ا استادكار حسب مررد بگاا اخصنت حانان انجام من ارد .
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 ضوابط و مقررات -فصل ششم
 طا   راز قاسنس كارگاه بعد از پا ان احداث كارگاه و  ا غدم قحاو آن پس از  ک دوره قند د ا،زامن است.اب .1

 از قار خ ابمغ ا ن دستررا،عنل قنامن  رازياا قاسنس ناتد گزارش پنشگنت ننز عن باطل من ارد. -تبصره

 

ضن پگواني قر،ند كارگاين تبل از بازد د از مگاحل پنشگنت ننز عن دارندگان  راز قاسنس و كارگاه متاا .2

 يدور  و قند د مجرز قرسط كاراظاس معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان ا،زامن است .

مجرز آن ا  ضرابط قشعنل ويگ ک از كارگاه ياا دارنده پگواني قر،ند كارگاين تبل از ابمغ ا ن دستررا،عنلر كي  .3

ندارد مرظفظد ظگ  حداكثگ  ک ماه از قار خ مگا عي بي مگ    با اگا ط مظدرج در ا ن دستررا،عنل مطابات

 يدور مجرز نسبت بي قطبنو وضعنت خرد با مفاد آن اتدام ننا ظد.

نفگ  10معگنن مد گ نظن بگاا كارگاه  دريررت غدم حضرر و  ا غدم قرانا ن دارنده مجرزپگواني قر،ند كارگاين ر .4

 نفگ ا،زامن است. 10بي باف و  ا استادكار بگاا كارگاه ز گ 

مد گ نظن و  ا استادكار ننن قراند مد گ نظن و ا استادكار بنش از  ک كارگاه بااد و مرظف است  -تبصره

 قنام وتت در كارگاه حضرر دااتي بااد.

يظا   دستن و  معاونت مرردقأزندنوگ با د نظن و  ا استادكار بگاا نعا،نت در كارگاه مررد  قراننظدا مد گ .5

 ن استان بااد.يظگياا سظت

 نصب تابلو سر در كارگاه توليدی با فرمت زیر الزامی است: .6

 كارگاه .................... » 

دارای مجوز رسمی ازمعاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره كل ميراث فرهنگی، صنایع دستی 

 ..............« و گردشگری استا  

 راتي مررد نعا،نتش برده  ا سظخنتن با آن ندااتي بااد بپگدازد.كارگاه مجاز ننست بي نعا،نتن كي مغا گ با  .7

يگنا محصرفت ساختي اده در كارگاهر تابمنت غگضي در نضاا كارگاين را خرايد داات و نگوش سا گ  .8

 محصرفت منظرع من بااد. 

ن اطمع مگ   متااضن با د آدرس دتنو كارگاه خرد را بي مگ   يدور مجرز اغمم ننا د و يگگرني قغننگ بدو .9

 يدور مجرز منظرع است  و قخمف از ا ن بظد مر ب ابطا  پگواني كارگاه خرايد اد.

اخصنت حارتن دارنده مجرز معمف است يگگرني قغننگ در امرر مگبرط بي مد گ تر اگكا ر            -تبصره

،نت او بي قشخنص مگ   س امداران و ... را بي اطمع مگ   يدور مجرز بگساند در غنگ ا ن يررت مجرز نعا

 يادر كظظده باطل من ارد.

 مگ   يدور مجرز تبل از ابطا  مجرزيا مرظف بي ارسا   ک بار اخطار كتبن با قعننن م مت مظاسب است. .10
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روز از قار خ ابمغر مجرز را  10در مراردا كي پگواني قر،ند باطل من ارد دارنده پگواني مرظف است ظگ  مدت  .11

 گد ننا د. درغنگا ن يررت بعد ازقار خ اغمم اده مجرزناتد ارزش خرايد برد.بي مگ   يدور آن مست

در يررقن كي دارنده پگواني قر،ندكارگاين بعد از اقنام قار خ اغتبار مجرز و با قاخنگ مگا عي ننا د قند د  .12

 مجرز مشنر  اگا ط يدور خرايد اد.

استان و در  ک راتي با قا ند مگ   يدور و يدور مجرز بگاا كارگاي اا قر،ندا داراا اعبي دوم در  ک  .13

 اگا ط مظدرج درا  ن دستررا،عنل بممان  است .

 بگاا كارگاي اا قر،ندا داراا اعبي دومر پگواني قر،ند كارگاين مجزا يادر نخرايد اد . –قبصگه 

 يدور بنش از  ک پگواني قر،ندكارگاين بي  ک آدرس منظرع است . .14

 ،ندكارگاين بگاا اخصنت حانان و حارتن منظرع است .يدور بنش از  ک پگواني قر  .15

 يدورمجرزپگواني قر،ندكارگاين بگاا واحدياا پشتنبانن مشاغل خان ن منظرع است .   .16

قنامن كارگاه يا مرظف بي رغا ت ماگرات و دستررا،عنل يا و خط مشن ياا ابمغ اده قرسط مگا      .17

 يدور مجرز يستظد .

 از طگ و معاونت ياا يظا   دستن و يظگياا سظتن  يگنأا ن دستررا،عنل يدور مجرزياا مطگح اده در  .18

 من ارد. انجام يا و با قازند ي مد گان كل مگبرطياستان   

 يگگرني قرضنح و قغننگ بي يررت دستن در مجرزياا يادره منظرع است.  .19

عاونت يظا   دستن و يدور مجرزياا مظدرج در ا ن دستررا،عنل بگاا كارگگان ااغل در كارگاي ا قرسط م .20

  يظگياا سظتن استان منظرع است.

در يررت قغننگ معان نعا،نت  ک كارگاه از  ک استان بي استان د  گ دارنده مجرز مرظف است نسبت بي  .21

 ابطا  آن در استان تبمن و درخراست مجدد آن در استان نعمن اتدام ننا د.

 ر،ندا بممان  است.يدور پگواني قر،ند كارگاين بگاا اگكت ياا قعاونن ق .22

....« توليد  و ساخت صنایع دستی در رشته » صرفا باید ونوا   در اساسظامي اگكت قعاونن -تبصره

 )مورد تقاضا( درج شده باشد.

دارنده مجرز مرظف است بي يظ ام بازد د كاراظاسان معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن )استان و ستاد(  .23

 .س قع د نامي يادره ينعارا فزم را بي غنل آورداز محل نعا،نت نامبگده بگ اسا

بگ روا مجرزياا يادره ا،زامن است و مجرزياا ناتد  ا،صاق ير،رگگام ازسرا معاونت اا يظا   دستن استانن .24

 ير،رگگام از اغتبار ساتط و باطل من بااد .

 نصب ايل پگواني قر،ند كارگاين و گراين قراننظدا در كارگاي ا ا،زامن است.  .25

 نصب یك نسخه از تصویر پروانه توليدكارگاهی برابراصل شده در شعبه دوم الزامی است . –صره تب
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مسئر،نت نوارت بگحسن ا گاا ا ن دستررا،عنل بستي بي مررد با معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن  .26

ويظگياا سظتن  كشرر)ستاد( خرايد برد و يگگرني قغننگ در دستررا،عنل با پنشظ اد معاونت ياا يظا   دستن

 استان ا و قا ند معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن كشرر )ستاد( يررت من پر گد. 

يگگرني قغننگ در ن گست راتي ياا مصرب يظا   دستن با پنشظ اد معاونت ياا يظا   دستن استان يا و قا ند و  .27

 قصر ب معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن امعان پر گ است .

 قرسط معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن يررت من پر گد . سالهنظن راتي ياا يظا   دستن يگ بازب -تبصره 

دريررت قغننگ در قعداد كارگگان ر كارنگما ممزم بي اغمم قغننگات بي معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان   .28

 . متبرع من بااد

،نن ر يظعت گان و قر،ند كظظدگان يظا   دستن و با قر ي بي قرسعي مظاطو آزاد اتتصادا كشرر ر كمني نعا .29

يظگياا سظتن مظاطو مركرر قاب  دسترر ا،عنل يدور و قند د مجرز ياا يظا   دستن ابمغن از سرا 

معاونت يظا   دستن كشرر برده و معاونت ياا يظا   دستن استانن معمفظد قا نسبت بي اظاسا ن و قحت 

ننا ظد. بد  ن است يگ گرني يدور مجرز در ا ن خصرص از سرا مد گ ت پراش تگار دادن انگاد مركرر اتدام 

 مظاطو آزاد ناتد ارزش تانرنن خرايد برد.

 شرایط ایجاد شعبه -هفتم  فصل
 شرایط الزم برای ایجاد شعبه دوم کارگاهی توسط شخصیت حقوقی در مکان دیگر:

 معگنن معان با اگا ط مظدرج در دستررا،عنل ا،زامن است. -1

 سا  ساباي قر،ند در راتي مررد قااضا ا،زامن است  3 دااتن -2

 ارازي مدارک و مستظدات فزم مبظن بگ انزا ش ظگننت قر،ند در طر  مدت نعا،نت در اعبي او  ا،زامن است. -3

 معگنن  ک نفگ بي غظران مد گنظن و  ا استادكار با اگا ط مظدرج در دستررا،عنل ا،زامن است. -4

 اد كارگگان بنني اده ا،زامن است.دريدا قعد 50انزا ش حداتل  -5

 راتي نعا،نت دركارگاه او  و دوم با د در ک گگوه راتي بااد. -6

 ارازي مدرک دا  بگ انتخاب بي غظران قر،ند كظظده ننرنير كارآنگ ن و نوا گ آن . -7

 دااتن گراين كنفنت كارگاه از دنتگ حنا ت از قر،ند معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن سازمان منگاث -8

 نگيظ نر يظا   دستن و گگدا گا كشرر.

 دااتن گراين م گ ايا،ت از سازمان  رنسعر و  ا گراين نشان ممن از سازمان بگاا محصرفت قر،ند اده . -9
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كارت شناساييقوانين   

ط با صناعي دستيو شاغلين حرف و مشاغل مرتب  فعالين  
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 پيشگفتار:
 

م از: در راستای ساماندهی و شناسایی فعالين و شاغلين حِرَف و مشاغل مرتبط با صنایع دستی او     

فارغ التحصيال  دانشگاهی ، شاغلين دستگاه ها دررشته های مرتبط با حوزه صنایع دستی و  فعاال ،

هنرهای سنتی، پيشکسوتا  صنایع دستی )فاقد مجوز فعاليت( و شاغلين فعال دركارگاههای توليدی 

اقدام به تدوین دارای مجوزتوليدی ، اداره كل حمایت از توليد معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی 

 دستورالعمل و قوانين مرتبط با صدوركارت شناسایی، برای این اقشار نموده است.
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 هدف، دامنه شمول وتعاریف –فصل اول 
 هدف  –الف 

يد  از قدو ن ا ن دستررا،عنل ير ت بخشن و ساماندين نعافن و ااغمن حِگ  مگقبط با يظا   دستنر دستنابن باي  

غات آن ا بي مظورر بگنامي ر زا در امرر حنا تن از آن ا من بااد كي بگاا اظاسا ن ا ن انگاد  كارت اظاسا ن آمار و اطم

 قرسط معاونت ياا يظا   دستن و يظگياا سظتن استان يا در سگاسگ كشرر يادر من گگدد.

 دامنه شمول  -ب 

اگخي قر،ند و غگضي محصرفت يظا   دساتن و  ضرابط و ماگرات ا ن دستررا،عنل اامل انگادا است كي بي نحرا در 

 يظگياا سظتن تگارگگنتي اند كي قعار ف مشاغل مرردنوگ در دستررا،عنل مركررتند اده است.

 تعاریف  -ج 

بي محصرفقن كي با استفاده از مراد او،ني طبنعن و غندقاً برمنر با بعاارگنگا ناارش ساظتن و ب اگه      صنایع دستی :

با حفظ پنشنظي قار خنر ير ت و ايا،ت كي قرسط دست  ا دست و ابزار طن نگآ ظدا بي قعداد مظدا از خمتنت نگدا 

 نامحدود قر،ند من ارد اطمق من گگدد.

استفاده از ابزارماانظن قا مادامن كي ناش و كار دست بي غظران م   قگ ن و ايمن قگ ن غامل قر،ند بااتن   -1تبصره 

 بناندر بممان  است.

رفت قر،ند اده من قرانظد بعظران كافا سگما ي اار مصگنن ) كاربگدا ( داراا  ظبي ياا نگيظ ن محص - 2تبصره 

و ممنر بگگگنتي از باورياا سظتن ر ز بااظاختن و متأثگ از ساباي  قار خن و و ژگن ياا  غگاننا ن معاان قر،ناد ااده    

 باادر كي خمتنت نگد سازنده اثگ در قک قک قر،ندات مش رد است.

ا ن معاونت  عن از معاونت ياا اداره كل منگاث نگيظ نر : اونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استانمع

يظا   دستن و گگدا گا استان يا من بااد كي قظ ا مگ عن است كي مسئر،نت بگرسن اسظاد و مدارک ارازي ادهر 

 بگ غ ده دارد. يدورر قند د و ابطا  مجرزياا معتبگ مطابو با ا ن دستررا،عنل را در استان

ا ن معاونت  عن از معاونت ياا سازمان منگاث نگيظ نر  معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی ) ستاد ( :

يظعت است كي وظا ف سناست گرارار بگنامي ر زا و  -يظا   دستن و گگدا گا كشرر برده كي قظ ا متر،ن ا ن يظگ

 ه دار من بااد.نوارت غا،ني بگ امرر ا گا ن يظا   دستن كشرر را غ د



29  

 

 فعالین صنایع دستی در سه گروه ذیل قرار دارند :

 انگادا كي اغل دوم آن ا قر،ند محصرفت يظا   دستن و يظگياا سظتن من بااد. -1

انگادا كي در دست اه يا و مشاغل مختمف نعا،نت دااتي و بظا بي غمتنظدا مبادرت بي قر،ند و ساخت  -1-1

دار( من ننا ظد و از م ارت و قخصاص نظان كاانن و فزم در    محصر  در  ک راتي يظا   دستن ) كد 

 راتي مگ برطي بگخرردار من بااظد ،نعن بصررت مستنگ و مداوم نعا،نت ندارند.

انگادا كي قر،ندات آن ا بسنار اندک است بي يررقنعي در ماا سي با حداتل درآمد مصرب از سرا اداره كار نتراند  -2

 ننا ظد.از محل قر،ند محصر  امگار معاش 

 انگاد عي بعظران كارگگ مايگ و ننني مايگ در كارگاه ياا قر،ند يظا   دستن ز گ نوگ كار نگما نعا،نت من ننا ظد. -3

نضا ن است كي بي مظورر قر،ند و ساخت محصرفت يظا   دساتن در  اک رااتي     مکان تولید صنایع دستی :

 ا جاد اده است .

نعا،نن يظا   دستن ر مان با ساتن و متااضان بادون بعاارگنگا      نضاا كارگاين اغمم اده قرسط  – 1تبصره 

ننگوا انسانن در آن معان مشغر  بي قر،ند يظا   دستن در راتي مررد درخراست و باي ياررت انفاگادا نعا،نات     

 ننا د.

نضاا مسعرنن اختصاص  انتي بگاا قر،ند و ساخت محصرفت يظا   دستن قرسط اااغمنن ياظا      -2تبصره 

 أ بگاا نعا،نت درزمنظي راتي ياا مصرب تابمنت ب گه بگدارا من بااد. يگن دستن ر

 

بي انگادا كي در عن ازراتي ياا مگقبط با :   فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی وهنرهای سنتی

اراظاسن كاراظاسن ر ك يظا   دستن و يظگياا سظتن درسطح دانش اي اا معتبگ و مررد قأ ند درمااط  كارداننر

اراد و دكتگا قحصنل ننرده و مرنو بي در انت مدرک مررد نوگگگد ده اندر و در عن از راتي ياا يظا   دستن كد 

 دار نعا،نت ننرده و مبادرت بي قر،ند بصررت ماطعن من ننا ظدر اطمق من گگدد .  

ويظگياا سظتن و مررد قأ ند من  انگادا كي داراا مدارک معاد  و  ا در ات يظگا مگقبط با يظا   دستن –تبصره 

 بااظد ننز من قرانظد مجرزمگبرطي را در انت ننا ظد.

 

سا  و م ارت فزم در قر،ند  20انگادا يستظد كي داراا ساباي نعا،نت بافاپیشکسوتان صنایع دستی : 

 محصرفت يظا   دستن در  ک راتي خاص دااتي و بصررت مستنگ نعا،نت ننن ننا ظد.
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 ل کارگاههای تولید صنایع دستی : شاغل وفعا

اخصن كي درمعان قر،ند  ا يگمعان د  گا اتدام بي نعا،نتن درراستاا قر،ند يظا   دساتن ننارده اماا غنال وا      -1

مظجگبي خمو  ک اثگيظگا  ا يظا   دستن ننن ارد. ا ن نگد قسمط بگقر،ند محصر  يظا   دساتن را بصاررت كامال    

اا ،عاب كي قظ ا درزمنظي اندمان محصر  درون كرره و ناظگ بگاگا ط كرره درزمان پخت ندارد. مانظد متصد ان كرره ي

 يستظد و  ا انگادا كي وظنفي آماده سازا دست اي اا قر،ند محصر  يظا   دستن را بگغ ده دارند.

خصص م ارت و ق كمني استاد كاران و كارگگان كي در كارگاه يا و اماكن قر،ند يظا   دستن نعا،نت ننرده و داراا-2

 نظن كامل در زمنظي قر،ند محصرفت در  ک راتي يظا   دستن ) كد دار( من بااد.

دستن استان  : ارز ابن و قعننن يمحنت ااغمنن و نعا،نن كارگاه ياا يظا   دستن از طگ و معاونت يظا  تبصره

 يررت من پر گد.

ا   دستن اظاسي ا از طگح بنني تا،نبانان و ااغمنن يظكمني دارندگان كارت اظاسا ن يظعت گا ناتد ب گه مظدتذکر: 

بنني مركرر  دار من بااد. ،نعن نعا،نن و ااغمنن كار گاه ياا يظا   دستن از طگ و كار نگما ان مگبرطي قحت پراش

.تگار خرايظد گگنت  

 ونات  بي ن گست راتي يا ن اطمق من گاگدد كاي مصارب و ماررد قأ ناد معا      رشته های مصوب صنایع دستی :

 يظا   دستن و يظگياا سظتن كشرر است.

بي يگ  ک از انگاد انسانن اطمق من ارد كي داراا حارق و مسئر،نت ياا مشخصان در  امعاي    شخصیت حقیقی :

 من بااد.

 شرایط عمومي و اختصاصي –فصل دوم  
 شرایط عمومی برای کلیه متقاضیان :  –الف 

 قابعنت دو،ت  ن ررا اسممن ا گان  -1

 ي د ن مبنن اسمم  ا  عن از اد ان رسنن مطگح اده در تانرن اساسن كشررقد ن ب -2

دااتن كارت پا ان خدمت نوام وظنفي  ا معاننت داز  ) بگاا آتا ان (  اا گاراين اااتغا  باي قحصانل باگاا        -3

 انگادا كي كارت پا ان خدمت ندارند
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 شرایط اختصاصی  : -ب 

  : شرایط اختصاصی فعالین صنایع دستی 

 

 تن قنامن اگا ط غنرمنداا .1

 سا  18دااتن حداتل سن  .2

 دااتن قران  سنن و م ارت نظن فزم در راتي مررد قااضا .3

 دااتن مدرک قحصنمن و آمرزان مگقبط با  عن از اگا ط ز گ : .4

 كاراظاسن بي باف -4-1

 سا  ساباي قر،ند 1كاردانن با  -4-2 

 سا  ساباي قر،ند 2د پم  با  -4-3

 ر ي يظگا دااتن مدرک د -4-4

 )كارگگ سادهر كارگگ ننني مايگر كارگگ مايگر استادكار( ااغمنن كارگاه يا-4-5

يدور كارت بگاا كارگگانن كي در كارگاه ياا قر،ندا مشغر  بي انجام  عن از نگآ ظدياا خمو اثگ  ا قعننل  – تبصره 

 يا بممان  است.مگاحل نظن آن من بااظد باقر ي بي دااتن م ارت كانن در ااخي نعا،نت آن 

 

 :  شرایط اختصاصی فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبط با صنایع دستی وهنرهای سنتی

 دااتن قنامن اگا ط غنرمن  .1

كاراظاسن ر كاراظاسن اراد و دكتگا ازساطح دانشا اي اا معتباگ وماررد     دااتن مدارک قحصنمن كاردانن ر .2

 يظگياا سظتن . قأ ند وزارت غمرم ازراتي ياا مگقبط با يظا   دستن و

يدوركارت بگاا انگادا كي داراا مدارک معاد  و  ا در ات يظگا مگقبط با يظا   دساتن و يظگيااا    -2-1

 سظتن   مرردقأ ند من بااظد بممان  است .  

 

 شرایط اختصاصی پیشکسوتان صنایع دستی :

 دااتن قنامن اگا ط غنرمن .1

 سا   55دااتن سن بافا  .2

 سا  درزمنظي يظا   دستن و يظگياا سظتن  20ا دااتن ساباي نعا،نت باف .3

 ارازي مدارک ومستظدات فزم درزمنظي نعا،نت  .4
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 شرایط اختصاصی شاغل وفعالین کارگاههای تولیدی صنایع دستی :

 دااتن قنامن اگا ط غنرمن .1

 سا  18دااتن حداتل سن  .2

 دااتن م ارت و سرابو كانن درزمنظي نعا،نت  .3

 ارگاي اا داراا مجرز پگواني قر،ندكارگاين يظا   دستن بممان  است .يدوركارت بگاا ااغمنن ك .4

انجام مگاحل يدوركارت بگاا ااغمنن دركارگاي اا قرساط كارنگماا و بگاسااس ،نسات ارازاي ااده و نارع          .5

 قخصص آنان يررت من پر گد. 

 زا ا،زامن است .ارازي گراين قازند كاركگد و حسن انجام كار ازكارنگما بگاا يگااغل بي يررت مج -5-1

 ارازي قصر گمجرزپگواني قر،ندكارگاين داراا اغتبارازطگ و كارنگما ا،زامن است . -5-2

 ارازي ،نست بنني ااغمنن و نعا،نن كارگاي ا قرسط كارنگما بصررت دوره اا .  -5-3

م كارنگما معمف است دريررت اضاني ننردن و  ا ك  كگدن كاارگگان كارگااه خارد نسابت باي اغام       -5-4

 اسامن آنان بي معاونت يظا   دستن استان ذ گبط اتدام ننا د.

 

رک مورد نيازرباي صدوركارت شناسايي  –فصل سوم    مدا
 قعننل نگم قااضا نامي .1

 ايل بي ينگاه قصر گ قنام يفحات اظاسظامي وكارت ممن  .2

 ايل بي ينگاه قصر گكارت پا ان خدمت  ا معاننت دا   بگاا آتا ان .3

 مگبرط بي سا   ارا 3×4عس تطعي غ 1قعداد  .4

ارازي ايل و قصر گآخگ ن مدرک قحصنمن مگقبط تند اده در نصل دوم )اگا ط اختصاين متااضن(ر  ا مدرک  .5

 در ي يظگا و  ا گراين م ارت از سازمان نظن و حگني اا

ندكارگاين ارازي گراين ااتغا  بي كار و حسن انجام كار از عن از كارگاي اا يظا   دستن داراا پگواني قر، .6

 بگاا ااغمنن و نعا،نن يظا   دستن ا،زامن است .

ارازي ساباي نعا،نت كي من قراند اامل ساباي بنني قامنن ا تناغن نگد و ا قا ناد كارنگماا باااد باگاا نعاا،نن       .7

 دركارگاي اا قر،ندا يظا   دستن ا،زامن است .
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رک مورد نيازرباي تمدید كارت شناسايي –فصل چهارم    مدا
 ننل نگم قااضا ناميقع .1

 مگبرط بي سا   ارا 3×4تطعي غعس  1 قعداد .2

ارازي گراين ااتغا  بي كار از عن از كارگاي اا يظا   دستن داراا پگواني قر،ندكارگاين بگاا ااغل و نعا،نن   .3

 يظا   دستن ا،زامن است .

 ند كارنگما بااد .ارازي ساباي نعا،نت كي من قراند اامل ساباي بنني قامنن ا تناغن نگد و ا قا  .4

 

 صدور  كارت شناسايي –فصل پنجم   
پس از ارازي مدارک فزم و احگاز اگا ط در حگني مررد قااضا قرسط كاراظاس معاونت يظا   دستن و يظگياا  .1

 سظتن استانر يدور كارت اظاسا ن حسب مررد بگاا اخص حانان انجام من ارد. 

 ا،نن يظا   دستن ا،زامن است .بازد د ازنضاا كارگاين وخان ن ااغمنن و نع .2

 اطمغات درج اده در كارت اظاسا ن ااغمن يظا   دستن غبارقظد از: .3

غظران متااضن )اغ  از : نعا  ر نارغ ا،تحصنل راتي مگقبط با يظا   دستن  ا يظگياا سظتن ر پنشعسرت ر  .4

 ااغل دركارگاه قر،ندا ( 

 رغ ا،تحصنمن ر پنشعسرقان و ااغمنن دركارگاهراتي نعا،نت بگاا نعا،نن ر نا غظران حگني و گگوه .5

 نام و مشخصات اخصنت حانان متااضن )اامل : نام ونام خانرادگنر نام پدرر كدممن و قار خ اغتباركارت( .6

 سا  من بااد.  5اغتبار كارت اظاسا ن يادراده  .7

ط بي ارازي ،نست بنني ااغمنن اغتباركارت اظاسا ن ااغمنن كارگاي اا قر،ندا يظا   دستن مظر -قبصگه           

 دردوره ياا اش مايي دريگسا  من بااد.

بازد د از معان معگنن اده و قعننل نگم بازد د تبل از يدور كارت اظاسا ن بگاا ااغمنن دركارگاي ا ر  .8

 يظا   دستن قرسط كاراظاس معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن استان ا،زامن است.

ااغمنن در ر نعا،نت ر قا ند ي كارنگما بگاا اظاسا ن مظرط بي بازد د مجددر استنگاقند د كارت  -1قبصگه     

 كارگاي اا قر،ندا داراا اغتبارمجرزپگواني قر،ندكارگاين من بااد.

 دارنده كارت اظاسا ن مرظف است  ک ماه ونن  تبل ازاناضاا مدت آن نسبت بي قند داتدام ننا د. -2قبصگه          

 سا ن بگاا اظد ن اخصنت حانان منظرع است . يدوركارت اظا .9

 يدوربنش از  ک كارت اظاسا ن بگاا  ک نفگ منظرع است . .10

با درنوگگگنتن طر  مدت قحصنل  يدوركارت اظاسا ن بگاا متااضنان داراا گراين ااتغا  بي قحصنل ر .11

 بممان  است .
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 ضوابط ومقررات كارت شناسايي  –فصل ششم    
ظا   دستن مجاز ننستظد بي نعا،نتن كي مغا گ با راتي مررد نعا،نتشان برده  ا سظخنتن ااغمنن كارگاي اا ي .1

 با آن ندااتي بااد بپگدازند.

بازد د و قعننل نگم مگبرطير تبل ازيدور و قند د كارت اظاسا ن بگاا متااضنان ااغمنن دركارگاي ا ر يظا    .2

 ن استان ا،زامن است .دستنر قرسط كاراظاس معاونت يظا   دستن و يظگياا سظت

قنامن دارندگان كارت اظاسا ن مرظف بي رغا ت ماگرات و دستررا،عنل يا و خط مشن ياا ابمغ اده قرسط  .3

 مگا   يدور مجرز يستظد.

 يدور بنش از  ک كارت اظاسا ن در  ک محل و بي  ک آدرس مشخص بممان  است. .4

دكارت اظاسا ن بگاا متااضنان بي معاونت يظا   قا ند نعا،نت و امررنظن و قخصصن مگبرط بي يدورو قند  .5

 دستن ويظگياا سظتن استان قفر ض اختناراده است . 

امررمگقبط بي ااپ و قحر ل كارت اظاسا ن بي متااضنان بي ننا ظدگان حگاست مستاگدراستان ا قفر ض  .6

 اختناراده است . 

 

 1/4 شناسايي كد:  پيشكسوتان شناسايي كارت *            

 2/4كارت شناسايي فعاالن صنايع دستي  : كد شناسايي *                     

  3/4كارت شناسايي طراحان و فارغ التحصيالن تخصصي صنايع دستي :كد شناسايي *                     

 4/4كارت شناسايي فعالين وشاغلين دركارگاهها :كد شناسايي  *                     

 

 

 قغننگ بي يررت دستن در مجرزيادره كارت اظاسا ن منظرع است. يگگرني قرضنح و .7

يدور كارت اظاسا ن بگاا ااغمنن نعا  دركارگاي اا داراا مجرزپگواني قر،ندكارگاين ر مطابو با  كد   .8

راتي ياا مصرب يظا   دستن و بظا بي نناز كارگاه با قر ي بي قرسعي و منزان قر،ند آن بگاا پست اا خاص 

ظد متصد ان كرره و ..... با نوگ معاونت يظا   دستن استان و مطابو با ضرابط اغمم اده بممان  كارگگا مان

 است .

دريررت قغننگمعان نعا،نت از ک استان بي استان د  گدارنده كارت اظاسا ن مرظف است نسبت بي ابطا   .9

 آن دراستان تبمن و درخراست مجدد آن دراستان نعمن اتدام ننا د.

ي دارنده كارت اظاسا ن بعد ازاقنام قار خ اغتبار كارت و با قأخنگمگا عي ننا د قند د مجرز دريررقن ك .10

 مشنر  اگا ط يدورخرايد اد.
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مسئر،نت نوارت بگحسن ا گاا ا ن دستررا،عنل بگغ ده معاونت يظا   دستن و يظگياا سظتن كشرر    .11

د مشتگک معاونت ياا يظا   دستن و يظگياا )ستاد( خرايد برد و يگگرني قغننگدردستررا،عنل با پنشظ ا

 سظتن استان ا و قأ ند معاونت يظا   دستن ويظگياا سظتن كشرر) ستاد ( يررت من پر گد.

كارنگما ان داراا پگواني قر،ندكارگاين يظا   دستن مرظف اند دريررت يگگرناي قغنناگ درحار   اا اضااني       .12

 وتت بي اطمع معاونت يظا   دستن استان بگساند. ننردن كارگگان ااغل دركارگاه ر مگاقب را دراسگع

قحر ل كارت ياا اظاسا ن يادره بگاا ااغمنن نعا  دركارگاي اا قر،ندا بي كارنگما اان مگبرطاي ياررت     .13

 من پر گد.

يدوركارت اظاسا ن بگاا دارندگان مجرزياا پگواني ياا قر،ندا انفگادا و كارگاين يظا   دساتن منظارع    .14

 است.


