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مقدمه

حق تأسیس و فعالیت آزاد انجمنی یکی ازحقوق بنیادین بشراست که در مادۀ 21 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق های حقوق مدنی – سیاسی ، حقوق 
اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه 87 و 98 سازمان بین المللی کار و اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر آن تأکید شده است. 
مواد 584 و 585  قانون تجارت ایران، نخستین قانون عادی در زمینۀ تأسیس و فعالیت مؤسسات غیرتجاری – غیر انتفاعی است که مهم ترین منبع حقوقي 
دربارۀ زندگی انجمنی است. اما در ایران قوانین و مقررات متعدد دیگری،  ناظر بر تأسیس و فعالیت انجمن ها و سازمان های جامعۀ مدنی وجود دارد. واین تعدد 
قوانین و مقررات ناظر بر زندگی انجمنی موجب شده تا کنشگران مدنی با رویه های متعددی مواجه باشند که گاهی موجب ابهام و سردرگمی فعاالن مدنی  در 

زمینۀ تأسیس و مرجع صدور پروانۀ فعالیت انجمن ها و سازمان های جامعۀ مدنی می شود. 

هدف  اصلی این  راهنما، آشناساختن  کنشگران و فعاالن مدنی با رویه و شیوه های مختلف درخواست تأسیس و پروانۀ  فعالیت سازمان های  جامعۀ مدنی در 
ایران است تا آنان  با  آگاهی  ازرویه ها و شیوه های مختلف شکل دهی زندگی انجمنی،  گزینه های ساده تر و مطلوب تری را برای ارائۀ درخواست مجوز و پروانۀ 

فعالیت انتخاب کنند . 

هدف  دیگر این راهنما، آن است که  کنشگران مدنی نگاه سیستماتیک و فراگیرتری به راه های ثبت  انجمن ها و سازمان های جامعۀ مدنی در ایران داشته باشد 
. به همین دلیل این راهنما با زبانی ساده و موجز نگاشته شده است.

توجه داشته باشید این راهنما فقط گام های استاندارد و مراحل درخواست تأسیس و صدور پروانۀ فعالیت و ثبت انجمن ها و سازمان های جامعۀ مدنی  را برمبنای 
قوانین و مقررات در حال اجرا در سپهر جامعۀ مدنی توضیح می دهد. با این رویکرد و برای پرهیز از مخدوش شدن مرزهای جامعۀ مدنی با جامعۀ سیاسی، این 
راهنما در برگیرندۀ برخی از روش ها مانند روش تأسیس و صدور پروانۀ فعالیت  احزاب سیاسی، انجمن های اسالمی ، هیئت های مذهبی، دانشجویی  و ... نمی شود.

امیدواریم که کنشگران مدنی با بهره گیری از این راهنما بتوانند انجمن / سازمان مدنی خود را آسان تر و سریع تر به ثبت برسانند و با فعالیت های داوطلبانه و 
جامعه محورخود ، به تعمیق و توسعۀ زندگی انجمنی در ایران زمین کمک نمایند.
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آیین نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت تشکل های مردم نهاد به پیشنهاد شمارۀ 104220 مورخ 1393/8/25 وزارت کشور، در 
جلسۀ هیئت وزیران مورخ 1395/5/27 ،به استناد اصل  138 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، تصویب شد. مسئولیت 
صدور پروانه و نظارت بر فعالیت تشکل های مردم نهاد با شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها  است. دبیرخانۀ شورای 
توسعه و حمایت از تشکل های کشور، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود.
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کنشگران داوطلب - نبض ایران

ثبتدرخواستتأسيسسمندرپورتالوزارتکشورودريافتكد
پيگيري

مراجعهبهپورتالجهتاطالعازنتيجهدرخواستتأسيس

تكميلاساسنامه،فرممشخصاتفرديمؤسسينوارسالآناز
طريقسايت

مراجعهنمايندهمؤسسينبهادارهكلامورسازمانهايمردمنهاد
دروزارتكشوريااستانداريهاوفرمانداريهايكشورجهتتحويل

مدارك

تشكيلپروندهدردبيرخانههیئتنظارتوانجاماستعالمات
چهارگانه

اخذپاسخاستعالمهاوطرحپروندهتأسيسسمندرهیئت
نظارت

برگزاريمجمععموميجهتتعيينهیئتمديرهوبازرسانو
تصويبطرحاساسنامه

معرفيسمنبهثبتشرکتهاجهتثبتشخصيتحقوقي

تحويلپروانهتأسيسوفعاليتپسازدريافتروزنامهرسمي
ثبتشركتها

فرایند تأسیس سازمان های مردم نهاد            
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مراحل تأسیس سازمان های مردم نهاد

1.ثبتدرخواستالکترونیکیتأسيسسمنازطريقپورتالوزارتکشورودريافتكدپيگيری

در نخستین گام برای تأسیس انجمن/ سازمان  وارد پورتال وزارت کشورwww.MOI.IR شده و فرم تأسیس انجمن/سازمان را تکمیل کنید. پس از ارسال 
فرم، کد پیگیری تأسیس به تلفن همراه شما ارسال می شود.

2.مراجعهبهپورتالوزارتکشورجهتاطالعازنتیجهدرخواستتأسیس

حدود هفت تا ده روز بعد از ثبت تقاضا، برای دریافت نتیجۀ تقاضای خود وارد پورتال وزارت کشور شوید. در صورت موافقت با تأسیس انجمن/سازمان می توانید 
فرم مشخصات هیئت مؤسس را تکمیل نمایید.

3.تکمیلفرممشخصاتفردیهیئتمؤسسواساسنامهازطریقسایتپورتالوزارتکشور

پس از تأیید تقاضای تأسیس، باید اطالعات شخصی اعضای هیئت مؤسس سمن و اطالعات دیگری مانند: نام پیشنهادی مؤسسه، نشانی، کدپستی و تلفن دفتر 
مرکزی، اهداف مؤسسه، چگونگی اجرای اهداف، سرمایۀ مؤسسه و ...  را در پورتال ثبت کنید. 

4.مراجعهنمایندهانجمن/سازمانبهادارهکلامورسازمانهایمردمنهادوزارتکشور،استاندارییافرمانداری)باتوجهبهمحدودهجغرافیای

فعالیتسمن(جهتتحویلمدارک

پس از مدتی از طریق پورتال و یا پیامک به شما اعالم می شود تا در تاریخی مشخص مدارک سمن شامل معرفی نامۀ نمایندۀ انجمن/سازمان، کپی شناسنامه، 
کارت ملی، مدارک تحصیلی و عکس اعضای انجمن/سازمان  را به وزارت کشور تحویل نمایید.

5.تشکیلپروندهدروزارتکشور/استانداری/شهرستان

با ارائۀ این مدارک برای انجمن/سازمان شما، در وزارت کشور/ استانداری / شهرستان پرونده ای ثبت می شود و پس از آن مراحل اداری و استعالمات چهارگانه 
)قوۀ قضائیه، وزارت اطالعات، ناجا و سازمان تخصصي( انجام می گیرد. 

6.اخذپاسخاستعالمهاوطرحپروندهتشکلشمادرهیئتنظارت

با تأیید استعالم ها، از دبیرخانۀ وزارت کشور با شما تماس گرفته می شود و اساسنامه، فرم جلسۀ هیئت مؤسس و فرم انتخابات هیئت مدیره و بازرسین در اختیار 
نمایندۀ انجمن/سازمان قرار می گیرد. نمایندۀ سازمان/ انجمن باید جلسات هیئت مؤسس و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین را برگزار نموده و نتیجۀ آن 

را در چارچوب فرم های ارائه شده ، به امضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره برساند و در اسرع وقت به دبیرخانۀ وزارت کشور تحویل دهد. 

7.معرفیانجمن/سازمانبهسازمانثبتشرکتها

پس از تحویل مدارک، مجددا از دبیرخا نۀ وزارت کشور با نمایندۀ انجمن/سازمان تماس می گیرند تا مدارک تأییدشده به همراه یک نسخه معرفی نامه به ادارۀ 
ثبت را به نمایندۀ انجمن/سازمان تحویل دهند.

 
8.ثبتانجمن/سازمان

ثبت انجمن/ سازمان صرفاً باید از طریق سایت ادارۀ ثبت شرکت ها  به آدرس irsherkat.ssaa.ir   انجام پذیرد. 

9.چاپآگهیدرروزنامهرسمی

پس از گذراندن مراحل اداری ثبت و اخذ شمارۀ ثبت، وارد سایت روز نامه رسمی به آدرس www.rooznamehrasmi.ir شوید. و نسبت به انتشار آگهی 
ثبت انجمن/ سازمان  در روزنامۀ رسمی اقدام کنید.

10.دریافتمجوز

پس از درج آگهی و دریافت نسخۀ الکترونیکی آگهی در سایت روز نامۀ رسمی، با دردست داشتن سایر مدارک به دبیرخانۀ وزارت کشور/ استانداری / فرمانداری 
مراجعه و مدارک مذکور را به دبیرخانۀ شورا تحویل دهید. پس از ده روز کاری، پروانۀ فعالیت انجمن/ سازمان شما صادر می شود.



راهنمای تأسیس و ثبت سازمان های 
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به پیشنهاد شمارۀ 104220 مورخ 1393/8/25 وزارت  فعالیت تشکل های مردم نهاد جوانان  و  تأسیس  اجرایی  نامۀ  آیین 
کشور، در جلسه  هیئت وزیران مورخ 1395/5/27 به استناد اصل یکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 
تصویب شد. مسئولیت صدوراجازۀ تأسیس سازمان های مردم نهاد جوانان با وزارت ورزش و جوانان و مسئولیت صدور پروانه و 
نظارت بر فعالیت تشکل های مردم نهاد با شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها است. دبیرخانۀ شورای توسعه و حمایت از 

تشکل های کشور، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود.
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دریافتوتکمیلفرمتقاضانامهتأسیسسمنازپورتالوزارت
ورزشوجوانانیاادارهکلورزشوجواناناستان

بررسیتقاضانامهتوسطادارهکلورزشوجواناناسنانوارسال
آنبهادارهکلمشارکتهایاجتماعیجوانانوزارتخانه

اعالمتأئیدنامبهادارهکلورزشوجواناناستانجهتتدوین
اساسنامهتوسطهیئتمؤسس

انجاماستعالماتسهگانه

برگزاریاولینمجمععمومیباحضورنمایندهادارهکلورزش
وجواناناستانوانتخاباتشورایمرکزیوسپستکمیلفرم

هایمربوطبهجلسهوارسالبهادارهکلمشارکتهایاجتماعی
جوانانوزارتخانه

برسیفرمهایارسالیدرادارهکلمشارکتهایاجتماعیجوانان
وزارتخانهوصدوراعتبارنامهسمندرصورتتأیید

ارسالاجازهتأسیسسمنبههمراهسایرمدارکتوسطهیئت
مؤسسجهتتأییدنهاییبهدبیرخانهشورایتوسعهوحمایتاز

تشکلهاوصدورپروانهفعالیت

فرایند تأسیس و ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان
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 مراحل تأسیس و ثبت سازمان های مردم نهاد جوانان

1. درخواست کتبی متقاضیان از معاونت فرهنگی و امور جوانان استان  جهت ثبت سمن

2. بررسی درخواست توسط ادارۀ کل ورزش و جوانان استان و ارسال آن به ادارۀ کل مشارکت های اجتماعی جوانان وزارتخانه

3. پاسخ استعالم نام سمن به ادارۀ کل ورزش و جوانان استان جهت تدوین اساسنامه توسط هیئت مؤسس

4. تکمیل فرم استعالم پلیس اطالعات و امنیت ناجا برای اعضای هیئت مؤسس، فرم های تقاضانامۀ تأسیس و فرم استعالم تخصصی 
موضوع و گسترۀ فعالیت سمن از واحد حقوقی ادارۀ کل ورزش وجوانان و همچنین تدوین اساسنامه سمن طبق نمونه ارائه شده توسط 

معاونت فرهنگی و امورجوانان

5. ارائۀ مدارک تکمیل شده در بند  چهار فرم  به همراه  دو قطعه عکس، کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت 
مؤسس به معاونت فرهنگی و امور جوانان، 

6. تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی با هماهنگی کارشناس امور سمن ها، 

"تمامی مجامع عمومی سمن ها در ساعات اداری با حضور حداقل  33نفر از اعضای اصلی سمن و در فرهنگسرای جوان با نظارت 
کارشناس امور سمن ها برگزار می شود."

7. برگزاری مجمع عمومی سمن و تکمیل صورت جلسه های مربوط به نماینده قانونی سمن، بازرس و مسئول مالی با حضور نمایندۀ 
ادارۀ کل ورزش و جوانان استان و انتخاب شورای مرکزی و تکمیل فرم های مربوط به جلسه و ارسال به ادارۀ کل مشارکت های اجتماعی 

جوانان وزارتخانه

8. بررسی کلیۀ مدارک ارائه شدۀ سمن جهت صدور اجازۀ تأسیس در اداره کل مشارکت های اجتماعی جوانان وزارتخانه

10. صدور اجازۀ تأسیس و ارسال آن به همراه سایر مدارک برای تأیید نهایی به دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها  و 
صدور پروانۀ فعالیت

11. معرفی به ادارۀ کل ثبت شرکت ها برای ثبت سمن



راهنمای تأسیس انجمن ها و مؤسسات 
غیردولتی و خیریه ها 3
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بر اساس مادۀ 26 قانوِن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسالمی، مسئولیت صدور 
مجوز برای مؤسسات خیریه و غیر انتفاعی – غیرتجاری در حوزۀ کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است. مسئولیت صدور 
پروانه و نظارت بر فعالیت مؤسسات خیریه و غیر انتفاعی – غیرتجاری،  با کمیسیون ماده 26 درسازمان بهزیستی کشور است.
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کنشگران داوطلب - نبض ایران

اعالمنتایجنیازسنجیتوسطمعاونتتخصصیوتأییدتوسط
کمیسیونماده26استانواعالمفراخوانتأسیسمؤسسات

خیریهاییدرروزنامههایمحلیوسراسری

اخذمدارکمتقاضیانوانجاماقداماتالزمجهتاستعالماز
نیرویانتظامی،وزارتبهداشتوادارهثبت،ظرفمدتسهروز

توسطبهزیستیشهرستان

تکمیلپروندهوارسالبهدبیرخانهکمیسیونماده26استانظرف
مدتهفتروزتوسطبهزیستیشهرستان،بررسیمدارکتوسط
دبیرخانهکمیسیونماده26استانواستعالمازحراستاستان

توسطدبیرخانهکمیسیونماده26استان

اعالمنظربهدبیرخانهکمیسیونماده26درخصوصصالحیت
فردیمتقاضیانتوسطحراستاستانظرفمدتسیروز،طرح

پروندهدرکمیسیونماده26استانوصدورپروانهتأسیسپساز
موافقتاعضایکمیسیونماده26استان

ثبتاطالعاتمؤسسهدربانکاطالعاتیمؤسساتغیردولتیو
معرفيمؤسسهبهثبتشركتهاجهتثبتشخصيتحقوقي

تحويلپروانهتأسيسوفعاليتپسازدريافتروزنامهرسميثبت
شركتهابهمتقاضیتوسطدبیرخانهکمیسیونماده26استان

 فرایند تأسیس انجمن ها، مؤسسات غیردولتی و خیریه ها
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مراحل تأسیس و ثبت انجمن ها، مؤسسات غیردولتی و خیریه ها

فراخوان عمومی در  و  استان  نیازسنجی توسط کمیسیون ماده 26  نتایج  تأیید  نیازسنجی توسط معاونت تخصصی،  نتایج  اعالم   .1
روزنامه های محلی و سراسری جهت اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تأسیس انجمن ها، مؤسسات غیردولتی و خیریه ها.

2. اخذ مدارک متقاضیان و انجام اقدامات الزم جهت استعالم از مراجع مربوطه )ادارۀ ثبت، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و حراست 
بهزیستی(

مدارک الزم برای ثبت مؤسسات خیریه و غیر انتفاعی-غیرتجاری:
تکمیل فرم درخواست پروانۀ تأسیس  —

تکمیل اساسنامۀ تیپ ارائه شده با امضای کلیۀ اعضای مؤسسه.  —
تکمیل فرم مشخصات فردی کلیۀ اعضای هیئت  مدیرۀ اصلي و علی البدل، مدیرعامل و بازرسین اصلي و علی البدل.  —

تصویر تمامي صفحات شناسنامه، کارت ملی و تصویر کارت پایان خدمت)مختص افراد ذکور( کلیۀ اعضای هیئت مدیرۀ     —
اصلی و علی البدل، مدیرعامل و بازرسین اصلي و علی البدل.  

تصویر آخرین مدرک تحصیلی کلیۀ اعضای هیئت مدیرۀ اصلی و علی البدل، مدیر عامل و بازرسین اصلی و علی البدل  —
تصویر آخرین حکم کارگزینی و یا آخرین حکم بازنشستگی کلیۀ اعضا.  —

تکمیل فرم صورت جلسات مجمع عمومي هیئت امنا و هیئت مدیره به تفکیک  —
تکمیل فرم خالصه وضعیت پرونده   —

سه قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسي شده براي کلیۀ اعضای هیئت مدیره وعلی البدل، مدیرعامل و بازرسین اصلي و     —
علی البدل.  

پنج قطعه عکس 4×3 جدید و پشت نویسي شده براي رئیس هیئت مدیره.  —
گواهي عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد براي همۀ اعضای هیئت مدیرۀ اصلي و علی البدل، مدیرعامل و بازرسین اصلي و     —

علی البدل پس از تکمیل مدارک فوق و با معرفی شهرستان مربوطه.  
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامۀ مکان مؤسسه.  —
تهیۀ سوابق فعلی و قبلی اعضای هیئت مدیره.  —

3. دریافت استعالم ها از مراجع مربوطه )ادارۀ ثبت، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و حراست بهزیستی( و طرح پرونده در کمیسیون 
ماده 26 استان. در صورت واجد شرایط بودن متقاضیان، کمیسیون برای صدور پروانه اقدام می کند. مدت اعتبار پروانۀ تأسیس سه 

سال خواهد بود.

4. پس از موافقت کمیسیون ماده 26، اطالعات مؤسسه در بانک اطالعاتی مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی ثبت می شود و پس 
از آن متقاضیان جهت ثبت مؤسسه به ادارۀ کل ثبت شرکت ها معرفی می شوند

5.چاپآگهیدرروزنامهرسمی

پس از گذراندن مراحل اداری ثبت و اخذ شمارۀ ثبت، وارد سایت روز نامۀ رسمی به آدرس www.rooznamehrasmi.ir شوید 
و برای انتشار آگهی ثبت انجمن/ سازمان  در روزنامه رسمی اقدام کنید.

6.دریافتمجوزازسازمانبهزیستی

پس از درج آگهی و دریافت نسخۀ الکترونیکی آگهی در سایت روز نامۀ رسمی، با 
دردست داشتن پرینت نسخۀ الکترونیکی آگهی روزنامۀ رسمی به کمیسیون مادۀ 26 استان مراجعه کنید و مدارک مذکور خود را به 

دبیرخانۀ کمیسیون ماده 26 تحویل دهید و بعد از آن  پروانۀ فعالیت انجمن/ سازمان شما صادر می شود.



راهنمای تأسیس انجمن های صنفی کارگری و 
کارفرمایی  قانون کار )ماده 131( 4
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هیئت وزیران به استناد تبصرۀ)5( مادۀ )131( قانون کارمصوب1369 در جلسۀ 3/ 8 / 89 آیین نامۀ چگونگی تأسیس و فعالیت 
انجمن صنفی و کانون های کارگری و کارفرمایی را تصویب کرد. این آیین نامه به کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر 
حرفه یا صنعت اجازه داده است به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان - که 
خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است- با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه، برای تشکیل انجمن صنفی اقدام کنند.
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ارائهتقاضانامهتأسیسکانونصنفیتوسط
هیئتمؤسسبهادارهکلسازمانهای

کارگریوکارفرمایی

تأییدوممهورنمودناساسنامهمصوب
مجمععمومیتوسطادارهکل

ارائهمدارکمتقاضیانتشکیلکانونصنفی
بهادارهکلسازمانهایکارگریوکارفرمایی

اختصاصشمارهثبتبهکانونطبقکدجدول
مربوطبهثبت

تنظیموارائهپیشنویساساسنامهکانون
توسطهیئتمؤسسمطابقمقررات

تنظیممعرفینامهوآگهیثبتبهروابط
عمومی

انتشارآگهیپذیرشعضودریکیاز
روزنامههایکثیراالنتشار

معرفیکانونبهروزنامهرسمیوکثیراالنتشار
ازطرفروابطعمومیجهتدرجآگهی

انتشارآگهیدعوتبهمجمععمومیوارسال
دعوتنامهبهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

ارائهنسخهایازآگهیهایدرجشدهدر
روزنامهها

برگزاریمجمععمومیمؤسسبانظارت
وزارتمتبوعوارسالمدارکبرگزاریمجمع
بهادارهکلسازمانهایکارگریوکارفرمایی

جهتبررسی

صدورگواهینامهثبتکانونوارائهآنبه
کانون

 فرایند تأسیس و ثبت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی
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  مراحل تأسیس و ثبت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

1. ارسال تقاضانامۀ تأسیس و پیگیری مراحل ثبت انجمن صنفی با توجه به حوزۀ فعالیت )شهر، شهرستان یا استان( در ادارۀ کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه صورت می گیرد. درصورتی که حوزۀ فعالیت انجمن صنفی فراتر از یک استان باشد تقاضا باید 

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارۀ کل سازمان های کارگری و کارفرمایی مطرح و پیگیری شود. 

2.  ارائۀ مدارک الزم متقاضیان تشکیل کانون صنفی به اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی:
تکمیل فرم تقاضای تشکیل انجمن صنفی   —

ارائۀ مدارک اثبات کارگری اعضا، نظیر فیش حقوقی یا قرارداد کار کارگران متقاضی   —
ارائۀ مدارک مبنی بر اشتغال کارگران در حرفه یا صنعت مربوطه نظیر مجوز فعالیت، گواهی نامه مهارت فنی و ...  —

تکمیل فرم مشخصات اعضای انجمن صنفی کارگری   —

3.انتشاراطالعیهپذیرشعضودریکیازروزنامهها

در صورت کامل بودن مدارک، هیئت مؤسس باید نسبت به انتشار آگهی تأسیس در یکی از روز نامه های محلی یا کثیراالنتشار )با توجه 
به حوزۀ فعالیت انجمن صنفی( اقدام کند. 

4.تنظیمپیشنویساساسنامهمطابقمقررات

 انجمن های صنفی هنگام تشکیل موظفند اساسنامه ای مطابق با متن اساسنامۀ نمونه و با رعایت مقررات قانوني تنظیم کرده، آن را در 
مجمع عمومی طرح و تصویب کنند و سپس در وزارت کار و امور اجتماعي به ثبت برسانند. 

5.دعوتازاعضاوبرگزاریمجمععمومی

دعوت از مجمع عمومی باید از طریق انتشار آگهی در روز نامه و نیز ارسال دعوت نامۀ کتبی به اعضا صورت گیرد. در دعوت از مجمع 
عمومی باید تمامی موارد زیر رعایت شود: 

دعوت از اعضا و نمایندۀ وزارت کار باید حداقل 15 روز )بدون احتساب ایام تعطیل( قبل از برگزاری مجمع عمومی و از     —
طریق دعوتنامۀ کتبی انجام شود.   

آگهی برگزاری مجمع حتماً باید در روز نامه ای محلی یا کثیراالنتشار )با توجه به حوزۀ فعالیت( منتشر گردد.  —
در دعوت نامه و آگهی برگزاری حتماً باید زمان، مکان و دستور جلسه تبیین شده باشد.   —

 مجمع عمومی در زمان و مکانی که در آگهی روز نامه اعالم شده است با حضور اعضا تشکیل می شود. 

6.ارائهمدارکجهتثبتانجمنصنفی

حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی باید اولین جلسۀ هیئت  مدیره تشکیل شود و در خالل این جلسه، ِسمت اعضا در 
هیئت  مدیره مشخص گردد. سپس می بایست مدارک زیر جهت انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود تا 

گواهینامۀ ثبت انجمن صنفی و گواهی صحت انتخابات صاد گردد: 
تقاضانامۀ تأسیس تشکل )درمرحله تأسیس(  —

دو نسخۀاساسنامه )درمرحله تأسیس( یا دو نسخه اساسنامۀ اصالح شده در صورت ایجاد تغییرات )در مراحل پس از تأسیس(  —
صورت جلسه هیئت رئیسه و نظارت مجمع عمومي که با حضور، نظارت و تأیید نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعي تنظیم     —

شده باشد.   
آگهي پذیرش عضو، منتشرشده در روزنامه )در مرحلۀ تأسیس(  —

فهرست اسامي و امضای شرکت کنندگان در مجمع عمومي  —
فهرست اسامي و مشخصات کامل اعضا  —



20

کنشگران داوطلب - نبض ایران

آگهي دعوت مجمع عمومي، منتشرشده در روزنامه )با توجه به حوزۀ فعالیت(  —
صورت جلسۀ هیأت مدیره مبني بر تقسیم وظایف هیأت مدیره  —

پرسشنامۀ آماري تکمیل شده مربوط به مشخصات اعضاي هیأت مدیره، بازرسان و دبیر تشکل.   —

7.درجآگهیانجامانتخاباتوثبتانجمنصنفیدرروزنامهکثیراالنتشاروروزنامهرسمیکشور

وزارت کار و امور اجتماعي پس از دریافت مدارک یادشده، در صورت احراز صحت برگزاري مجامع عمومي عادي یا فوق العاده و صحت 
و کامل بودن مدارک، ظرف یک ماه برای ثبت و صدور گواهینامه و آگهي انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامۀ رسمي کشور و یکي از 

روزنامه هاي کثیراالنتشار به هزینۀ تشکل ذیربط اقدام خواهد نمود. 

تذکر: نظارت بر انتخابات و ثبت تشکل های مربوط به این آیین نامه که حوزۀ فعالیت آنها داخل محدودۀ یک استان باشد، بر عهدۀ 
واحد کار و امور اجتماعي استان مربوطه و درخصوص تشکل هایي که حوزۀ فعالیت آنها فراتر از یک استان باشد، برعهدۀ ادارۀ کل 

سازمان های کارگري و کارفرمایي وزارت کار و امور اجتماعي خواهدبود. 



راهنمای تأسیس و ثبت انجمن های علمی 
5ایران
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براساس مصوبۀ شماره 262  شورای عالی انقالب فرهنگی، صدور مجوز تأسیس انجمن های علمي، تجدید پروانه و نظارت بر 
فعالیت انها، بسته به مورد، برعهده وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و 
ارشاد اسالمي است. براساس این مصوبه،  کمیسیون انجمن های علمی ایران در حوزۀ معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری مسئولیت صدور مجوز تأسیس انجمن های علمي غیر پزشکي را برعهده دارد.
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تحويلكاملمداركبهدبيرخانهكميسيونانجمنهایعلمیکشور

ارسالجهتبررسیپرونده

طرحدرکارگروهکمیسیونانجمنهایعلمی

بررسيدركميسيونواعالمموافقت

معرفيبهادارهثبتشركتهاومالكيتصنعتي

صدورمجوزتأسیس+تهیهاساسنامه

ارسالكپيمداركثبتانجمنبهدبيرخانهكميسيون

عضوگيرياوليه،تشكيلمجمععمومي)حداكثرظرف6ماه(
انجامانتخاباتباحضورنمايندهكميسيونوارسالصورتجلسه

مجمعبهدبيرخانهكميسيونانجمنهايعملي

شروعفعاليت

فرایند تأسيس انجمن  علمي
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مراحل تأسیس  و ثبت انجمن علمی

1. در ابتدا، متقاضیان تأسیس انجمن علمي باید مدارک زیر را به دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی تحویل دهند:
نامۀ درخواست تأسیس انجمن )نام انجمن مشخص باشد(  —

CD تکمیل و ارسال فرم خالصه وضعیت به همراه  —
تکمیل و ارسال فرم صورت جلسۀ اعضای هیئت مؤسس با امضای مؤسسین  —

تکمیل و ارسال فرم پرسشنامۀ مشخصات فردي اعضای هیئت مؤسس  —
)C.V( خالصۀ بیوگرافي علمي هر یک از اعضاي هیئت مؤسس  —

کپی آخرین مدرک تحصیلي  و حکم کارگزینی اعضا  —
نقشۀ علمی انجمن  —

اطالعات و مدارکي دربارۀ انجمن های مشابه بین المللي در صورت وجود  —
فهرست متخصصان موجود در زمینۀ فعالیت انجمن   —

2. ارسال مدارک توسط دبیرخانه جهت بررسی و ارزیابی پرونده و طرح در کارگروه کمیسیون 
انجمن های علمی

3. پس ازبررسي  پرونده در کمیسیون، در صورت اعالم موافقت، مجوز تأسیس انجمن علمی صادر 
می شود

4. تدوین اساسنامه انجمن براساس متن اساسنامۀ نمونۀ »دفتر انجمن های علمی ایران«  

5. عضو گیري اولیه وبرگزاری مجمع عمومی
مجمع عمومی باید حداکثر تا شش ماه پس از صدور مجوز تأسیس، تشکیل جلسه دهد. 

6. انجام انتخابات هیأت مدیره 
باید  نیز  انتخابات  اتمام  از  گیرد. پس  انجام  ایران  علمی  انجمن های  نمایندۀ کمیسیون  با حضور  مدیره می بایست  انتخابات هیأت 

صورت جلسۀ مجمع به دبیرخانۀ کمیسیون انجمن های علمی ارسال گردد.

7.معرفيانجمنبهادارهثبتشركتهاومالكيتصنعتيبرایثبتحقوقی

مدارک الزم براي ثبت انجمن:
تکمیل تقاضانامۀ ثبت مؤسسات غیرتجاري )دونسخۀ اصلی(   —

فتوکپی شناسنامه برابر اصل از مؤسسین و هیئت مدیره   —
نمونۀ دعوتنامه یا آگهی دعوت )درصورت ارسال دعوتنامۀ مدارک مثبتۀ ارسال(   —

لیست حاضران در مجمع عمومی  —
—  صورت جلسۀ مجمع عمومی )دو نسخه اصلی، بر طبق نمونۀ پیوست( 

صورت جلسۀ اولین جلسه هیئت مدیره )دو نسخه اصلی، بر طبق نمونۀ پیوست(   —
اصل معرفی نامۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   —

اساسنامۀ انجمن در دو نسخه که کلیۀ صفحات آن توسط هیئت مؤسس امضا شده باشد.  —
فیش پرداختی به دایرۀ آگهی ها  —

8. ارسال کپي مدارک ثبت انجمن در ادارۀ کل ثبت شرکت ها به دبیرخانۀ کمیسیون
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9.شروعفعاليترسمیانجمنعلمی

با  روز نامۀ رسمی کشور،  آگهی در سایت  الکترونیکی  نسخۀ  دریافت  و  آگهی  و درج  ها  ثبت شرکت  اداره  در  انجمن  ثبت  از  پس 
دردست داشتن پرینت نسخۀ الکترونیکی آگهی روزنامۀ رسمی و دیگر مدارک ثبت انجمن  به  دبیرخانۀ کمیسیون انجمن های علمی 

کشور مراجعه و مدارک مذکور خود را تحویل دهید و بعد از آن پروانۀ فعالیت انجمن  شما صادر می گردد.

تذکرمهم: متقاضیان تأسیس انجمن های علمی در زمان درخواست مدارک به دبیرخانۀ کمیسیون، الزم است به نکات زیر توجه کنند:
انجمن علمي به انجمني اطالق می شود که در یک رشتۀ علمي مشخص )مصوب شوراي عالي بر نامه ریزی وزارت علوم،     —

تحقیقات و فناوری( فعالیت کند.  
تعداد اعضای هیئت مؤسس باید حداقل ده نفر باشد )با ترکیب 60% مرتبۀ علمی استادی و دانشیاری(  —

اعضای هیئت مؤسس باید افراد شناخته شده ای باشند که از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و     —
متخصصین دستگاه های اجرایی انتخاب شده اند.   

به منظور مشارکت فعال و فراگیربودن انجمن ها، اعضای هیئت مؤسس نباید صرفا از یک دانشگاه، یک مؤسسه پژوهشی و    —
یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند.  



راهنمای تأسیس مؤسسات غیرتجاری و 
غیرانتفاعی )بر طبق ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337( 6
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قانون تجارت ایران، نخستین قانون عادی است که به موضوع مؤسسات غیر تجاری - غیر انتفاعی پرداخته است. بر طبق مواد 
584 و 585 قانون تجارت ، وظیفۀ ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجاری - غیرانتفاعی را بر عهدۀ وزارت عدلیه » وزارت 

دادگستري کنوني« نهاده است. 
وزارت دادگستری در تاریخ 20 مرداد ماه 1315 هجري شمسی، آئین نامه ای را در این باره تصویب نمود ولي به خاطر برخي 

نواقص، مجدداً  این آئین نامه در سال 1337 بازنگری و اصالح شد.
این آئین نامه به عالوۀ مواد 584 و 585  قانون تجارت، مهم ترین منابع حقوقي در زمینۀ ثبت و فعالیت مؤسسات غیر تجاری- 
غیر انتفاعی اند که امروزه بر مبنای آن ها عمل می شود و به عنوان قانون مادر هنوز در دادگاه های ایران  قابل استناد است.
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فرایند تأسیس مؤسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی

ثبتدرخواستالکترونیکیتأسيسمؤسسهغیرتجاریازطريق
پورتالادارهکلثبتشرکتهاودريافتكدپيگيری

انتخابوتأییدنام

ارسالاصلمدارک

بررسیمستنداتومطابقتآنهابافایلهایالکترونیکی
مربوطه

معرفيبهادارهثبتشركتهاومالكيتصنعتي

تأییدمدارکومعرفیمتقاضیجهتپرداختحقالثبتبه
حسابداری

انتشارآگهیتأسیسمؤسسهدرروزنامهرسمیکشور

مهرتقاضانامهوارائهمجوزثبت

شروعفعاليت
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مراحل ثبت مؤسسه غیرتجاری- غیرانتفاعی

1.ثبتدرخواست

 www.ssaa.ir کلیۀ تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از طریق سایت سازمان به آدرس
پذیرفته می شود. متقاضیان ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری باید اطالعات الزم را بر اساس فرم های موجود در سامانۀ جامع ثبت 

شرکت ها وارد نموده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه برای دریافت کد پیگیری اقدام نمایند. 

2.انتخابوتأییدنام

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، پس از وصول ثبت تأسیس، نام های پیشنهادی را بررسی 
می کند و نتیجۀ بررسی را از طریق سامانه به متقاضی اعالم می نماید. نام انتخابی در صورتی تأیید 

می شود که 1( با فرهنگ اسالمی مطابقت داشته باشد، 2( سابقۀ ثبت نداشته باشد، 3( از نام های خارجی نباشد. 

3.ارسالپستیمدارک

در صورت تأیید نام، متقاضی باید اصل مدارک و مستندات الزم را به همراه کد پیگیری از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک استان ارسال نماید. 

مدارک الزم جهت ثبت مؤسسات غیرتجاری:
دو نسخه تقاضانامۀ تکمیل شده با امضای تمامی شرکا  —
دو نسخه اساسنامۀ تکمیل شده با امضای تمای شرکا  —

تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی   —
اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط، در صورتی که موضوع فعالیت نیاز به کسب مجوز داشته باشد.   —

تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت مؤسسین و مدیران   —
دو نسخۀ صورت جلسۀ مجمع عمومی مؤسسین   —

دو نسخه صورت جلسۀ هیئت  مدیره یا رکن اداره کننده   —
اصل وکالت نامۀ وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام می شود.  —

4.بررسیمستنداتومطابقتآنهابافایلهایالکترونیکیمربوطه

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری پس از وصول مدارک و مستندات متقاضی و مطابقت آن ها با فایل الکترونیکی مربوطه، 
جهت تولید پیش نویس سند، احراز هویت و اخذ امضای متقاضی ثبت اقدام می کند. اگر تقاضا منطبق با مقررات نباشد و یا مستندات 
و مدارک ناقص باشند، مراتب رفع نقص به متقاضی اطالع داده می شود. متقاضی مکلف است ظرف مدت سی روز نسبت به رفع نواقص 

اعالم شده اقدام نماید. 

5.تأییدمدارکومعرفیمتقاضیجهتپرداختحقالثبتبهحسابداری

 پس از وصول و ارائۀ مجوزالزم، ممیز ثبت شرکت ها به شرط کامل بودن مدارک، متقاضی را جهت پرداخت  حق الثبت به حسابداری 
راهنمایی می کند. 

6.مهرتقاضانامهوارائهمجوزثبتحقوقی

پس از پرداخت وجه مذکور و ارائۀ فیش پرداختی به حسابداری، حسابدار تقاضانامه را مهر کرده و ممیز مربوطه نیز دستور ثبت مؤسسه 
را صادر می کند. 

7.معرفيبهادارهثبتشركتهاومالكيتصنعتی

)اساسنامه،  از مدارک  به قسمت ثبت شرکت ها مراجعه کند. در قسمت ثبت شرکت ها دو نسخه  باید  این مرحله، متقاضی  از  پس 
صورت جلسه، تقاضا نامه( که ممهور به مهر ادارۀ ثبت شرکت ها است به متقاضی تحویل داده می شود. یک نسخه جهت درج در روز نامۀ 
رسمی جمهوری اسالمی است و نسخۀ دیگر نیز همراه با رسید پرداخت به قسمت دایرۀ آگهی ها، جهت درج در روز نامۀ کثیراالنتشار، 

تحویل داده می شود. در این مرحله، کار ثبت مؤسسه پایان یافته است و فعالیت رسمی موسسه غیرتجاری - غیرانتفاعی آغاز می شود.



راهنمای تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های 

فرهنگی وهنری مصوبه جلسه مورخ 1375/6/27 شورای مشترک کمیسیون های شورای عالی انقالب فرهنگی 7
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براساس مصوبۀ شمارۀ 262  جلسۀ مورخ 1375/6/27 شورای مشترک کمیسیون های شورای عالی انقالب فرهنگی، صدور 
مجوز تأسیس  انجمن های علمی و مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری ، تجدید پروانه و نظارت بر فعالیت 
آن ها، بسته به مورد، برعهدۀ وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمي، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی است. براساس این مصوبه، دبیرخانۀ هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در حوزه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی مسئولیت صدور مجوز تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری را برعهده دارد.
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فرایند تأسیس و ثبت مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری

مراجعههحضوریبهادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان

تکمیلوارسالپروندهبهدبیرخانههیئترسیدگیبهامورمراکز
فرهنگی

بررسیپروندهدرکمیتهتخصصیهیئترسیدگیبهامورمراکز
فرهنگی

اعالمموافقتاصولیومعرفیمؤسسهبهادارهثبت

ثبتمؤسسهوانتشارآگهیتأسیسدرروزنامهرسمی

دریافتپروانهفعالیت
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مراحل صدور مجوز مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری

1.مراجعهحضوریبهادارۀکلفرهنگوارشاداسالمیاستان

متقاضیان تأسیس مؤسسات فرهنگی و هنری باید با مراجعۀ حضوری  جهت تحویل مدارک، به واحد فرهنگی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اقدام کنند.

مدارک الزم:
تقاضانامۀ تایپ شده به امضای مدیر مسئول  —

اساسنامۀ پیشنهادی تایپ شده به امضای مدیر مسئول  —
پرسش نامۀ تایپ شدۀ فردی مدیرمسئول واعضای هیئت مؤسس )2نسخه(  —

کپی کارت ملی مدیر مسئول و اعضای هیئت مؤسس )3نسخه(  —
کپی تمام صفحات شناسنامۀ مدیر مسئول واعضای هیئت مؤسس )3نسخه(  —

کپی مدرک تحصیلی مدیر مسئول و تمام اعضای هیئت مؤسس  —
کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت دائم مدیرمسئول واعضای هیئت مؤسس  —

گواهی عدم سوء پیشینه  —
6قطعه عکس 3*4  —

مستندات فرهنگی مربوط به تمام اعضا به همراه کتب، مجالت، لوح های فشرده مربوط به آثار تولیدی اعضا  —

2.تکمیلپروندهواستعالمازمراجعذیربط

پس ازتکمیل مدارک وانجام مراحل اداری، کارشناس ادارۀ مربوطه، استعالم صالحیت فردی متقاضیان از مراجع ذیربط را انجام می دهد.

3.ارسالپروندهبهدبیرخانههیئترسیدگیبهامورمراکزفرهنگی

تکمیل پرونده ، بررسی و انجام مصاحبه از متقاضیان در ادارۀ کل استان انجام شده و پرونده جهت تأیید، به دبیرخانۀ هیئت رسیدگی 
به امور مراکز فرهنگی در وزارتخانه ارسال می شود.

4.بررسیپروندهدرکمیتهتخصصیهیئترسیدگیبهامورمراکزفرهنگی

بررسی و طرح پرونده و اعالم موافقت یا عدم موافقت با آن، در کمیتۀ تخصصی هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام می شود.
در صورت عدم موافقت با درخواست متقاضی، پروندۀ نامبرده از سوی ادارۀ کل به اداره جهت تحویل به ذینفع عودت داده می شود.

5.اعالمموافقتاصولی

در صورت موافقت با تأسیس مؤسسۀ فرهنگی و هنری، موافقت نامۀ اصولی از سوی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  به مدیر 
مسئول تحویل داده می شود.

6.معرفیمؤسسهبهادارهثبت

 سپس اساسنامه و ابالغیۀ تعیین نام  از ادارۀ کل استان به دبیرخانۀ هیئت رسیدگی ارسال می شود. پس از بررسی اساسنامۀ مؤسسۀ 
یادشده و تأییدیۀ واحد حقوقی دبیرخانۀ هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، اساسنامۀ مذکور به ادارۀ ثبت شرکت ها ارسال می شود.

)متقاضی باید جهت دریافت نامۀ موافقت  به دبیرخانۀ هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مراجعه نماید(.

7.چاپآگهیدرروزنامهرسمی

پس از گذراندن مراحل اداری ثبت و اخذ شمارۀ ثبت، وارد سایت روز نامه رسمی به آدرس www.rooznamehrasmi.ir شوید. 
و برای انتشار آگهی ثبت انجمن/ سازمان  در روزنامه رسمی اقدام کنید.

8.دریافتمجوزفعالیتازدبیرخانههیئترسیدگیبهامورمراکزفرهنگی

پس از  ثبت اساسنامه، درج آگهی و دریافت نسخۀ الکترونیکی آگهی در سایت روز نامۀ رسمی، با دردست داشتن کپی مدارک به ادارۀ کل 
مراجعه کنید تا کارشناس ادارۀ کل،  مستندات را جهت صدور پروانه به دبیرخانۀ هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ارسال نماید. 
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