
1393سال  تسهيالت مشاغل خانگي  

) مي باشد 10/6/93لغايت  18/5/93مهلت ثبت نام و تحويل مدارك ازتاريخ  (  

 قابل توجه متقاضيان محترم 

 خواهشمند است پس از وارد شدن در سايت مشاغل خانگي و ثبت اطالعات درخواستي پرينت اطالعات هر

در ضمن مراحل ثبت نام  .مدارك متقاضي معذور مي باشيم صفحه گرفته شود ، در غير اينصورت از دريافت   

.جهت دريافت تسهيالت در جدول ذيل مي باشد   

مستقل ثبت نام براي  

www.mashaghelkhanegi.ir          ‐       ثبت نام             ادامه   ثبت نام متقاضي مستقل     

 

ثبت اطالعات و ادامه) صفحه اول (   دريافت كدرهگيري و ادامه  ) صفحه دوم (   ثبت اطالعات         ) صفحه سوم ( 

)صفحه چهارم(   تائيد نهايي ثبت نام  و پايان ثبت نام  
 

  ) مستقل(مدارك مورد نياز مشاغل خانگي 

پوشه مقوايي -1  

به همراه كدرهگيري  تمام صفحات ثبت شدهتكميل فرمهاي ثبت شده در سايت و پرينت از  -2  

كپي كارت ملي  -3  

كپي شناسنامه تمام صفحات -4  
3×4           يك قطعه عكس -5  
)داراي اعتبار   يا پروانه توليد انفرادي صنعتگريكارت شناسايي ( كپي مجوز  -6  
با نشاني كارت شناسايي يا  اً، حتمو )حداقل سه ماه(اعتبار داشته باشداجاره نامه (  به نام متقاضي يا قيم وي كپي اجاره نامه يا سند مالكيت -7

)پروانه توليد انفرادي صنايع دستي مرتبط باشد    
اصل و كپي كارت پايان خدمت -8  

آخرين مدرك تحصيلي -9  

نزد بانك ملي شعبه    2173121268000 ريال به شماره حساب رابط  100ر000 فيش واريزي به مبلغ -10
جهت واريز حق تمبر بابت مجوزهاي مشاغل خانگي )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي (  جهان كودك  

تكميل فرم مشاغل خانگي -11  
 

سيستم بانك مركزي ، در خصوص كمبود منابع قرض الحسنه  16/2/93مورخ  38141/93با عنايت به نامه شماره 
 تسهيالت مشاغل خانگي مربوط به سال 1393  از محل منابع عادي بانكها پرداخت خواهد گرديد .

 

B     Cدر صورت ناقصي پرونده ، پرونده بايگاني و اقدامي صورت نخواهد پذيرفت 


