
 " انجمن های اقليتهای دینیصدور و تمدید پروانه فعاليت "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

مطابق تبصره ماده یک قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ، وزارت کشور و کمیسیون احزاب , 

منطبق بر بند مسئولیت صدور و تمدید پروانه انجمنهای اقلیتهای دینی را بر عهده دارد. این انجمنها 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و منحصرا، شامل زرتشتیان، مسیحیان  و کلیمیان)یهودیان(  13

 می باشد.

 هدف .2

صودور و   هدف از این توافقنامه ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط وزارت کشوور  در خصوو    

و  بند  1395وههای سیاسی سال تمدید پروانه فعالیت تشكلهای مشمول قانون فعالیت  احزاب و گر

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  است.  13

 مسئوليت .3

    وزارت کشور مسئول  امور اجرایی صدور و تمدید پروانه فعالیت انجمن های اقلیت هوای دینوی

 . می باشد که توسط کمیسیون تصمیم گیری می شود 

 :مسئولیتها 

ور در آن در خصو  فعالیت انجمن ها و همچنین رعایت دقیق مفاد قانون احزاب و شرایط مذک

 این قانون  18ماده 

 گيرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

   متقاضی دریافت مجوز انجمن اقلیت دینی، مكلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه بوه

 این دستگاه ارائه نماید.

  پیگیری امور صدور و یا تمدید پروانه معرفی انجمن مكلف است کتبا،  نماینده خود را به منظور

 نماید.

    انجمن مكلف است پس از تصویب صدور و یا تمدید پروانه، موارد را به منظوور در  در روزناموه

 رسمی پیگیری نماید.

       پس از در  صدور و یا تمدید پروانه در روزنامه رسمی، وزارت کشوور پروانوه ام وا شوده را بوه

 .انجمن تحویل خواهد داد

 

 

 



 هاها و پرداختهزینه .5

هرگونه هزینه مترتب بر صدور و تمدید پروانه انجمن اقلیتهای دینی ضرورتا بر عهده متقاضیان  

و انجمن می باشد و این توافقنامه هیچگونه تعهد مالی را برای وزارت کشور و کمیسویون مواده   

 احزاب نافذ نمی داند. 10

 دوره عملکرد .6

( توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و ام ا خواهد 29/12/1400شمسی) 1400در پایان سال 

 شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

 خاتمه توافقنامه .7

در خصوو     زموان قوانونی  در صورتی که متقاضی تاسیس انجمن اقلیت دینوی رورف مودت     

 .، توافقنامه خاتمه پیدا میكنداقدام الزم بعمل نیاورد درخواست رعایت شرایط قانونی 

 

 


