
 

 نامه مشاغل تخصصی و فنی آیین

 قانون نظام صنفی( 13) موضوع ماده 

 
 تعاریف

 تعاریف: -1ماده 

 متقاضی دریافت پروانه کسب. متقاضی: -1 

مشاغلی که بموجب این آیین نامه برای اخذ پروانه کسب نیازمند گواهینامه فنی و تخصصی مشاغل تخصصی و فنی:  -2

 می باشند.

گواهینامه ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی داللت دارد و به پروانه تخصصی و فنی:  -3

 وسیله مراجع ذی صالح صادر می شود.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و یا سازمان ها و دستگاه هایی که مطابق مقررات مکلف به صدور مرجع صدور:  -4

 نی می باشند.پروانه تخصصی وف

  

 نحوه صدور پروانه تخصصی

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مرجع صدور به وسیله متقاضی  -2ماده 

است و اگر متقاضی واجد شرایط الزم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی 

 صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. و فنی در واحد

صدور پروانه تخصصی براساس نظریه مرجع صدور منوط به برگزاری دوره های آموزشی و اخذ آزمون های کتبی،  -3ماده 

 عملی و یا هر دو خواهد بود.

ای آموزشی و آزمون های تخصصی از اتاق اصناف ایران می تواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره ه -4ماده 

 متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم نامه نماید.

  

 انواع مشاغل تخصصی و فنی

 فهرست مشاغلی که از براساس این آیین نامه به عنوان مشاغل تخصصی و فنی شناخته شده اند عبارتند از: -5ماده 

  

 

 

 
 



 1گروه 

 الکتریک و الکترونیکی، رایانه و مخابرات ) تلفن همراه و تلفن ثابت، سانترال( ردیف

 تعمیر کاران و تولید کنندگان قطعات و لوازم الکترونیک 1

 تعمیرکاران و تولید کنندگان الکتروموتور 2

 تعمیرکاران و تولید کنندگان لوازم برقی 3

 تعمیرکنندگان رایانه 4

 نصاب و تعمیرکاران دوربین های مدار بسته 5

 تعمیرکاران انواع تلفن ثابت، همراه و سانترال 6

 تابلو سازان برق فشار قوی 7

 الکتریکی و سیم کشی ساختمان 8

 تعمیر انواع پمپ آب 9

 الکتریکی صنعتی 10

 تعمیر و نصب آسانسور و پله برقی و باالبر 11

 نصب و راه اندازی شبکه 12

 تولید نرم افزار 13

  

 2گروه 

 صنایع چوبی ردیف

 درودگران و مبلسازان 1

 رنگ کاران چوب و دکوراسیون 2

 معرق کاری و خراطی 3

 چوب بری 4

  

 

 

 

 



 3گروه 

 صنایع فلزی ردیف

 ذوب فلزات 1

 سازندگان و تعمیرکاران طال و جواهر، نقره 2

 سازندگان ظروف آلومینیوم 3

 تعمیرکاران سماور و چراغ 4

 مسگران 5

 آهنسازان 6

 اره و چاقو تیزکنی 7

 تانکر و منبع سازی 8

 کانال سازی 9

 ساخت ظروف استیل 10

 لوازم مسیچرخکار و پرداخت کاری  11

 کمپرسی سازی 12

 تریلی سازی 13

 کانتینر سازی 14

 نفت سیاه( -گازوییل -سازنده های کوره های دوار با سوخت مایع) مازوت 15

 قالب سازی 16

  

 

 

 گروه 4

 صنایع ساختمانی و تاسیساتی ردیف

 آهنکاران ساختمان) درب و پنجره( 1

 تزیینات داخل ساختمان 2

 کار و موزاییک سازسیمان  3



 تعیمرکاران قفل و کلید 4

 نقاشان ساختمان 5

 صنایع آلومینیوم و درب و پنجره سازان 6

 لوله کشی آب و فاضالب 7

 تخلیه چاه و نشت آب 8

 شیشه بران و آیینه کاران 9

 نصب ایزوگام 10

 لوستر سازی 11

 شومینه سازی 12

 کابینت ساز 13

 تعمیرکاران وسایل نفت سوز و گاز سوز 14

 سازنده و فروشنده سنگ های تزئینی 15

 لوله کشی گاز ساختمان 16

 تعمیر و نگهداری چیلر 17

 طراح و محاسب سیستم های تهویه مطبوع ) حرارت مرکزی و سرمایشی( 18

  

 

 

 5گروه 

 ماشین آالت سبک و سنگین ردیف

 موتور سیکلتتعمیرکاران دوچرخه و  1

 باطری ساز و خدمات برق خودرو 2

 دارندگان اتو سرویس 3

 تعمیرکاران ماشین های سبک و سنگین) مکانیسین های اتومبیل( 4

 نقاشان اتومبیل 5

 گلگیر و رادیاتور ساز 6



 تعویض روغن، الستیک و پنچرگیری 7

 ماشین ساز و فلز تراش 8

 آهنگران اتومبیل 9

 اتومبیلشیشه خم  10

 قفل ساز اتومبیل 11

 تعمیر جکهای هیدرولیک 12

 تعمیر انواع کمک فنر و جلوبندی وسایط نقلیه سبک و سنگین 13

 خدمات و نصب دزدگیر 14

 اوراق کنندگان و اوراق فروشان اتومبیل 15

 تعمیر ماشین آالت کشاورزی 16

 لنت کوبی 17

 تولید و تعمیر انواع اگزوز 18

 اتاق ساز کامیون سبک 19

 تعمیرکننده گیربکس و دیفرانسیل انواع موتور) سبک و سنگین( 20

 تعمیرات موتور و قایق و لنج 21

 تعمیر و نگهداری و مونتاژ جرثقیل 22

 تولیدکنندگان انواع صندلی خودرو و لوازم مربوط 23

  

 6گروه 

 نساجی و چرم ردیف

 سراجان 1

 تولیدکنندگان پوشاک و سیسمونی 2

 خیاط مردانه و زنانه 3

 پیراهن دوزان 4

 تولیدکنندگان کاالی کشباف 5

 کفاشان دست دوز 6



 خشکشویی و لباسشویی 7

 تعمیرکاران کیف و کفش 8

 چادر دوزان 9

 کارگاه تولید مواد سازی اولیه کفش) گرانول سازی( 10

 7گروه 

 خدمات هنری ردیف

 عکاسی و فیلمبرداری 1

 آرایشگران زن و مرد 2

 گلدوزی 3

 حکاکی چینی جات 4

 کوزه و گلدان ساز و ظروف سرامیک 5

 کارگاه تولید و چاپ عکس رنگی) البراتوار عکاسی( 6

 تولید و تعمیر آالت موسیقی 7

 

 

 

 

 8گروه 

 صنایع نئون پالستیک و فایبرگالس ردیف

 پالستیکتابلو و نئون و  1

 تولید قطعه فایبرگالس 2

 تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف 3

 

 

 

 

 

 



 9گروه 

 صنایع غذایی و بهداشتی ردیف

 نانوایان) نان های سنتی و حجیم و نیمه حجیم( 1

 قناد و شیرینی فروش و بستنی 2

 صابون سازان 3

 تولید رشته آش 4

 شکالت سازی 5

 حلوا ساز و عصار 6

 نبات و آبنبات ریزان 7

 10گروه 

 چاپ و لیتوگرافی نشر مکانیکی و دیجیتال ردیف

 کلیشه و لیتوگراف مهر و چاپ پالک 1

 چاپخانه داران 2

 صحافان و آلبوم ساز 3

 تعمیرکنندگان ماشین های اداری و تحریر 4

 تولید انواع دفتر) صحافی و چاپ( 5

 

 

 11گروه 

 سایر ردیف

 مشاورین امالک و خودرو 1

 تعمیرکنندگان ساعت 2

 ساخت وتعمیر عینک طبی و آفتابی 3

 حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق 4

 تعمیرکاران چرخ های خیاطی و صنعتی 5

 ندافان 6



 آسیاب های سنگی سنتی 7

 نقشه کشی قالی 8

 قالیشویان و قالی بافی، رنگرزی، چله کشی و نقشه کشی قالی 9

 تعمیر اسلحه شکاری، ماهیگیری 10

 تعمیر دوربین عکاسی، شکاری، تصویر برداری 11

 تولیدکنندگان لوله، بلوک و جدول سیمانی 12

  

 سایر مقررات

اعضای خود اقدام   اتحادیه های صنفی موظفند با همکاری مرکز آموزش اتاق اصناف به منظور ارتقا صالحیت فنی -6ماده 

 به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شغلی نمایند.

هر گونه حذف و یا الحاق انواع مشاغل تخصصی و فنی به فهرست مذکور با رعایت مقررات توسط دبیرخانه هیات  -7ماده 

 عالی نظارت با هماهنگی مرجع صدور و نظر خواهی از اتاق های اصناف خواهد بود. 

که دارای مدرک دیپلم فنی) کار و دانش(،کاردانی، کارشناسی و یا باالتر در رشته های مرتبط دانشگاهی  افرادی -8ماده 

 ( از طی دوره های نظری معاف می باشند.17قانونی ملی مقررات ساختمان مبحث  32و  4هستند ) باستثنای مواد 

( ماده توسط دبیرخانه هیات عالی 9ی مشتمل بر )( قانون نظام صنف13این آیین نامه به استناد تبصره ماده ) -9ماده 

نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و در 

 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.  14/4/1394تاریخ

 


