
عدم ثبت نام موفقیت امیز در سامانه ناشی از عوامل زیر است

 (حتما این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس اقدام به ثبت نام کنید)کد دستگاه متولی به درستی وارد نشده است

 (کد صنفی را وارد نمایید)ابتدای کد شناسه صنفی 0در صورتی که از اصناف مجوز دارید حتما عدد

شمامجوزامپیغ.نماییدپیگریخودشهرگردشگریوفرهنگیمیراثادارهازحتمانداریدسامانهدرنامثبتامکانوداریدفرهنگیمیراثازمجوزاگر

.نداردآندردخالتیبرقادارهواستمجوزکنندهصادردستگاهاستعالمنتیجهنیستمعتبر

در صورتی که اقدام به دریافت مجوز جدید نموده اید به محض دریافت در سامانه ثبت نام نمایید

رتی که ثبت در پایان برای اطمینان از ثبت نام موفقیت امیز خود کافی است در صفحه اول سامانه شناسه قبض را یکبار تایپ نمایید در صو

.ه می شودنام موفق داشته باشید در صفحه اول سامانه به شما پیغام این شناسه قبض پیش از این ثبت نام موفق داشته است نمایش داد







نمونه مجوز معادن

: نمونه مجوز معادن

معدنوصنعتوزارتمعادنازمجوزاگر
ساماسامانهدومگامدراستکافیدارید

ودنماییانتخابمعادنراخودمتولیدستگاه
بروروشکلدرشدهدادهنمایششناساییکد

ثبتاتمامازپس.نماییدواردراخودمجوز
وهشدبررسیشمااطالعاتپیغامباشمانام
خواهددادهاطالعشمابهپیامکصورتبه

معنیبدیناینکهشدخواهیدروبروشد
ارسالمنتظربایستمیکاربرکهاست

.باشدبرقادارهازنامثبتنتیجهپیامک



:نمونه مجوز اصناف
خودفیصنشناسه)صنفیکدبایسدمیاصنافمشترکین

تثببرای(نمایندواردساماسامانهدرنامثبتدوگامدررا
دمواربایستمیسامانهدراصنافکاربرعنوانبهخودنام

.دهیدانجامنامثبتبدرستیتانماییدرعایتراذیل
احتممیشودشروعصفرباواسترقمدهصنفیکد

رسپشتفاصلهبدونرااعدادونماییدواردرااولصفر
.نماییدتایپهم

بایاونیسترقمدهشماصنفیکداگرکهکنیددقت
افاصنادارهازبایستمیراموضوعنمیشودشروعصفر
نماییدپیگیریخودشهر

ار(صنفیشناسه)صنفیکدمطمعنیدصورتیدر
دنداریاصنافازمجوزپیغامبااماکنیدمیوارددرست
دروکردهمراجعهاصنافایرانیانسایتبهمیشودروبرو
راصنفیشناسهجووجستصفحهپاییینبخش

در.نماییدواردراخودصنفیشناسهونماییدانتخاب
دادننمایششمابهنمایشرامجوزاطالعاتکهصورتی

یناغیردرشویدجویاراموضوعاصنافادارهبایستمی
بدیناینشددادهنمایششمابهمجوزاگرصورت

ستدربهساماسامانهدرراصنفیشناسهکهمعنیست
ایدنکردهوارد

https://iranianasnaf.ir/



نمونه مجوز صنایع دستی میراث 
فرهنگی

هتل ها دفاتر خدمات مسافرتی

 (.حتی اگر شرکت حقوقی است. )ثبت نام نمایندحقیقیتمامی مشترکین میراث فرهنگی باید به صورت
 ارد نماییدرا به عنوان کد میراث وکد فعالیت برای دفاتر خدمات مسافرتی (. فقط اعداد شماره را پشت هم تایپ کنید)وارد نمایید / برای ثبت نام شماره را بدون.

یری نماییدپیگدر صورتی که مجوزتان اعتبار دارد اما خطا در ثبت نام خطا دریافت می کنید، این مسئله را حتما از اداره میراث فرهنگی و گردشگری خود 
بروز رسانی مجوز مراجعه جهت  my.mcth.irصنایع دستی،ta.mcth.irدفاتر خدمات مسافرتی ، myst.mcth.irهای تاسیسات اقامتیو یا به سایت 

.اشدشما زمانی قادر به ثبت نام موفق در سامانه انرژی خواهید شد که اطالعات شما از میراث فرهنگی به صورت سیستم قابل استعالم ب. نمایید



نمونه مجوز جهاد کشاورزی 

واحدهایمشترکین:کشاورزیجهادمهندسنظاممشترکین
یدامدار،(شیالتوطیوردام،)صنعتینیمهوصنعتیدامپروری
خانه،گلروستایی،پروریآبزیصنعتی،وغیرعشایریروستایی،

منظاازبایستمیکشاورزیتبدیلیصنایعخوراکی،قارچ
دکوکردهدریافتشکلبامطابقمجوزکشاورزیجهادمهندس

.نمایندواردکشاورزیجهادکدعنوانبهراشناسایی
خطانامثبتدراماداردراباالفعالیتمشترککهصورتیدر

یافتدرسماکازمعتبرشناساییکدبایستمیکندمیدریافت
/https://semak.maj.irکند
سیستمرداطالعاتشانکههستندنامثبتبهقادرمشترکینیتنها

موجودکشاورزیجهادوزارتخانهکشاورزیواحدپنجرهوسماک
.باشد

معتبرمشترکینتنهاکشاورزیجهادوزارتخانهدستورالعملطبقبر
فیصننظامپروانهدریافتامکانکشاورزیجهادخانهوزارتنظراز
نظرزامعتبرمشترکینتنهادستورالعملهمینطبقبرو.دارندرا

.دارندانرژیسامانهدرنامثبتامکانکشاورزیجهادوزارت

.وارد نماییدشماره را به عنوان کد جهاد کشاورزی! در صورتی که شماره روی مجوز با کد شناسایی متفاوت بود: نکته بسیار مهم

https://semak.maj.ir/



