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 کمیسیون هیات عالی نظارت .د 

 .تهران تشکیل می گرددصنفی در کشور با هدف تقویت مبانی نظام .......... شورایی است که از  ،شورای اصناف کشور -2

 هیات مدیره اتحادیه های صنفی مراکز استان ها .أ 

 هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان ها .ب 

 مراکز استان ها اتاق اصنافهیات رئیسه  .ج 

 هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها .د 

 قانون نظام صنفی اتحادیه های صنفی چند کمیسیون دارند؟ 33بر اساس بند ط ماده  -3

 کمیسیون 6 .أ 

 کمیسیون 5 .ب 

 کمیسیون 4 .ج 

 کمیسیون 3 .د 

 مدت مسئولیت هیات رئیسه شورای اصناف کشور چند سال است؟ -4

 سال 3 .أ 

 سال 4 .ب 

 سال 5 .ج 

 سال 2 .د 

 کدام گزینه هدف دریافت تعهد از دارندگان اسناد عادی توسط اتحادیه ها را بیان می دارد؟ -5

 جهت اخذ پروانه کسبپذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از ارائه مدارک به اتحادیه  .أ 

 تایید صحت کلیه اطالعات داده شده به اتحادیه .ب 

 پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از ارائه سند عادی ارائه شده به اتحادیه .ج 

 همه موارد .د 

 



 باالترین مرجع نظارت بر امور اصناف کدام نهاد است؟ -6

 شورای اصناف کشور .أ 

 اتاق اصناف .ب 

 کمیسیون نظارت .ج 

 هیات عالی نظارت .د 

 نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند؟.................. تقاضی پروانه کسب موظف است پس از دریافت پروانه، ظرف مدت م -7

 ماه 2 .أ 

 ماه 4 .ب 

 ماه 6 .ج 

 ماه 8 .د 

 درجه بندی واحدهای صنفی در موارد لزوم به چه صورت امکان پذیر می باشد؟ -8

 و تصویب کمیسیون نظارت اصناف با پیشنهاد اتاق .أ 

 نظر از نیروی انتظامی و اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارتو با کسب  اصناف با پیشنهاد اتاق .ب 

 و با کسب نظر از نیروی انتظامی و اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت اصناف اتاقبا پیشنهاد  .ج 

 و با کسب نظر از اتحادیه و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت اتاق اصنافبا پیشنهاد  .د 

های مالی ساالنه خود را به بعد از پایان هر سال مالی تراز نامه و صورت.................. ظرف موظف است  اتاق اصناف -9

 کمیسیون نظارت تسلیم نماید؟

 یک ماه .أ 

 دو ماه .ب 

 سه ماه .ج 

 چهارماه .د 

 هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها اجرت یا دستمزد باید چه نوع صورت حسابی را به مشتری تسلیم نماید؟ -13

 شامل نام و نشانی واحدهای صنفی تاریخ و مبلغ دریافتیصورت حسابی  .أ 

 صورت حسابی شامل نام و نشانی واحدهای صنفی تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کاالهای فروخته شده .ب 

صورت حسابی شامل نام و نشانی واحدهای صنفی تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کاالهای فروخته شده  .ج 

 ام شدهو یا خدمت انج

صورت حسابی شامل نام و نشانی واحدهای صنفی تاریخ شماره پروانه کسب مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات  .د 

 کاالهای فروخته شده یا خدمت انجام

 



 ..............................صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی  -11

 ممنوع است .أ 

 سب بالمانع استواجد شروط قانونی تنها برای یک محل ک .ب 

 واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب بالمانع است .ج 

 استتنها برای چند محل کسب بالمانع  .د 

 انتخابات اتحادیه های صنفی در دور اول با چه تعداد از اعضا وجاهت قانونی دارد؟ -12

 3/2 .أ 

 4/1 .ب 

 3/1 .ج 

 2/1 .د 

یا مشاغل دیگر غیر از آنچه در پروانه کسب قید در صورتیکه واحدهای صنفی در محل کسب خود اشتغال به شغل  -13

 گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است بنماید چه مجازاتی دارد؟

 هیچ مجازاتی ندارد .أ 

 .و کمیسیون نظارت به او اخطار داده می شود اتاق اصناف توسط .ب 

 .یل می شودپس از گذراندن مراحل مندرج در آیین نامه مربوطه بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعط .ج 

 هیچکدام .د 

کمترین یا پایین ترین حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در سطح شهرستان ها چند واحد می  -14

 باشد؟

 واحد 53 .أ 

 واحد 43 .ب 

 واحد 153 .ج 

 واحد 33 .د 

ریخ دریافت از تاکلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب استعالم می نماید موظفند ظرف چند روز  -15

 استعالم نظر قطعی و نهایی خود را اعالم نمایند؟

 روز 13 .أ 

 روز 15 .ب 

 روز 23 .ج 

 روز 33 .د 



دارا بودن شروط در صورت ..................... در صورت فوت صاحب پروانه کسب، ورثه یا نماینده قانونی آن می توانند ظرف  -16

 کنند؟فردی نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام 

 ماه 6 .أ 

 سال 1 .ب 

 سال 2 .ج 

 سال 3 .د 

 .با توجه به گزینه های زیر جای خالی را کامل کنید -17

می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را .................. 
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