
 مراحل تأسیس سازمان مردم نهاد )سمن(
 

 ، لینک خدمات الکترونیک، صدور پروانه سازمان های مردم نهادmoi.irتکمیل و ثبت تقاضا در سامانه وزارت کشور -1
 )ارائه طرح اولیه انجمن ، اهداف ، شیوه اجرا و هیأت موسس( و اخذ کد رهگیری توسط سمن

 میته تخصصی  پرینت تقاضا از سامانه و طرح در ک -2
  درخواست در شورای توسعه و حمایت از تشکل هادر صورت تایید توسط کمیته، ارائه -3
 ابالغ مصوبه شورای توسعه و حمایت از تشکل ها، تایید درخواست در سامانه و تکمیل اساسنامه توسط متقاضی -4
قطعه عکس،  1عکس، استعالم پلیس امنیت +  قطعه 1فرم های مشخصات فردی+ حضور متقاضی در دبیرخانه سمن و ارائه  -5

 کپی شناسنامه و کارت ملی افراد، جدول مشخصات موسسین )تایپی(

 گانه شامل امنیتی ، انتظامی و تخصصی توسط دبیرخانه سمن 3انجام استعالم های  -6
با توضیحات الزم در در صورت مثبت بودن پاسخ استعالم ها، ارائه فرم های صورتجلسه مجمع عمومی موسس همراه  -7

 خصوص نحوه برگزاری مجمع توسط دبیرخانه
 برگزاری مجمع و ارائه صورتجلسه به دبیرخانه توسط سمن -8
 بررسی صورتجلسه و تنظیم نامه معرفی به ثبت شرکتها توسط دبیرخانه -9

 توسط سمن  irsherkat.ssaa.irوارد کردن صورتجلسات، تقاضانامه و اساسنامه در سایت ثبت شرکت ها به آدرس : -11
 ارائه مدارک مثبته ثبت شرکت ها، آگهی روزنامه رسمی طی نامه کتبی با امضاء مدیرعامل توسط سمن به دبیرخانه-11
 سمنارائه کپی پروانه به نماینده سمن توسط دبیرخانه جهت تهیه سربرگ، مهر و افتتاح حساب به نام  -12
 تحویل اصل پروانه به سمن-13

 

 در انجام مراحل ثبت توجه به نكات ذيل ضروري است:

روز  45با صدور پروانه و ابالغ تکمیل پرونده، هیات موسس حداکثر  شورای توسعه و حمایتپس از اعالم موافقت -1
فرصت دارند با هماهنگی دبیرخانه سمن نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام، نتیجه را به دبیرخانه اعالم نمایند و نامه 

ت مدیره در سایت استانداری به ها را دریافت نمایند. )فرم صورتجلسات مجمع عمومی و انتخابات هیامعرفی به ثبت شرکت
 موجود می باشد(.  ostan-es.irنشانی 

عدم اقدام ظرف مدت مقرر به منزله انصراف از ادامه کار تلقی شده و ضمن کان لم یکن گردیدن موافقت هیات نظارت، 
 پرونده بایگانی می شود.

ه نتیجه ثبت را به دبیرخانه هیات نظارت اعالم ماه فرصت دارد ک 3هیات موسس از زمان معرفی به ثبت شرکت ها حداکثر -2
و مدارک مثبته را ارائه نمایند. )تصویر روزنامه رسمی( ؛ در غیراینصورت چنانچه اقدامی از سوی هیات موسس در جهت ثبت 

 شکل نگرفته باشد به منزله انصراف تلقی گردیده و مراتب به اداره ثبت شرکت ها اعالم می گردد.
ثبت تاسیس و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان به نشانی پایگاه الکترونیکی سامانه جامع -3

www.irsherkat.ssaa.ir  .می باشد 
و پس از آن مدارک نمایند اطالعات  طالعه نموده و سپس اقدام به ورودالزم است فایل راهنما را بر روی پایگاه به دقت م-4

فیزیکی را از طریق اداره پست به ثبت شرکت ها ارسال نمایند. در این روش نیازی به مراجعه ارباب رجوع به اداره ثبت نمی 
 شود.طریق سامانه پیام کوتاه به متقاضی اعالم می یند اداری مراتبباشد و پس از طی هر مرحله از فرا
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