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  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 
مشمولهايتشكلبرعملكردنظارت و پروانه صدور عنوان خدمت:

    ها انجمن و احزاب فعاليت قانون
( اين فيلد توسط سازمان  )10011081000( شناسه خدمت

  مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شده است.)

خدمت به ديگردستگاه هاي            )G2B( خدمت به كسب و كار   )          G2Cخدمت به شهروندان (           نوع خدمت:
  )G2Gدولتي(

  : شرح خدمت
 آنها براي پروانه صدور و گروهها ثبت اسالمي، انجمنهاي و صنفي و سياسي انجمنهاي و جمعيتها احزاب، فعاليت قانون 8 ماده بنابر
 اجرايي نامه آئين بر مطابق پروانه، صدور تقاضاي به مربوط پرونده امر، اين انجام منظور به. پذيرد مي صورت كشور زارتو سوي از

 در تقاضـا  تصـويب  از پـس . گـردد  مـي  ارائـه  قـانون  ايـن ) 10( ماده كميسيون به كشور وزارت توسط و گرديده تنظيم قانون اين
 فعاليـت  قـانون  مشمول تشكلهاي عملكرد بر نظارت راستاي در است ذكر به الزم. شود مي صادر مربوطه فعاليت پروانه كميسيون،

  .گيرد مي قرار بررسي مورد مديره هيات عملكرد و مالي هاي گزارش 10 ماده كميسيون در ها، جمعيت و احزاب
   مدارك مورد نياز:

-  
  :مدارك مورد نياز براي صدور پروانه

    درخواست برگ -الف 
  گروه اجرايي و رهبري هيأت اتمشخص برگ -ب
   گروه مالي -انضباطي نامه آيين و اساسنامه مرامنامه، -ج

    اجرايي و رهبري مؤسس، هيأت اعضاي شناسنامه فتوكپي - د 
  .اجرايي و رهبري مؤسس، هيأتهاي اعضاي از يك هر براي پيشينه سوء عدم گواهي - ه
    6*4 رخ تمام جديد عكس - و 

  اي تمديد پروانه:مدارك مورد نياز بر
  ارسال مشخصات اعضاي جديد مجمع، صورت جلسه مجمع و ارسال اساسنامه در صورت اصالح ضروري مي باشد. 

  مدارك موردنياز در مبحث نظارت بر عملكرد :
  گزارشات مالي، عملكرد هيات مديره

  مدارك الزم جهت تكميل گزارش مجمع :
 مرامنامه و -6 تحصيلي مدرك- 5 عكس-4 ملي تصويركارت-3  رشناسنامهتصوي - 2  منتخبين تمام فردي مشخصات فرم -1 -

  رئيسه مجمع هيئت ويژه گزارش فرم - 7 هيئت رئيسه اعضاي بوسيله شده امضاء اساسنامه

ت
جزييات خدم

  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

 

 (ساعات مراجعه متقاضي) ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه 

  حضوري
 

رايه هزينه ا
خدمت(ريال) به خدمت 

  گيرندگان
  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)
   
   

. . .   

نحو
  )   هدايت كندكاربر را  نمادبا كليك روي  (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي   ه 

h p://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=75 071‐754d‐469f‐a4de‐7ff6190bfcda         



2 
 

 ارتباط با متقاضي)                         (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا پست الكترونيك:    

      )           نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گوياتلفن گويا يا مركز تماس:     

    همراه)(پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن تلفن همراه    

        )نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجودپيام كوتاه     

دفاتر پيشخوان (ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا ن خدماتدفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوا   
   ارائه خدمت)

 نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
  صدور / تمديد پروانه:

   ارائه درخواست 

 بررسي اوليه و رفع نواقص 

 استعالم از مراجع ذيربط 

  10ارسال پرونده تهيه شده به كميسيون ماده 

 10ع نواقص احتمالي پرونده از سوي كميسيون ماده پيگيري جهت رف 

  دراين مرحله، سه حالت متصور مي باشـد: نيـاز بـه اصـالح درخواسـت، رد درخواسـت،        10بررسي پرونده در كميسيون ماده)
 موافقت با درخواست) :

o فع نـواقص پيگيـري   درصورت نياز به اصالح درخواست يا اعتراض به رد درخواست : مراحل مجددا از بررسي اوليه و ر
 مي شود.  

o مجمـع  در حضـور  براي كشور وزارت نماينده از موافقت با درخواست: ابالغ مصوبه به متقاضي و تكميل مدارك، دعوت 
عمـومي، بررسـي مـدارك و رفـع نـواقص       مجمـع  گزارش فرم تكميل و مجمع نماينده وزارتخانه در عمومي، شركت

 10ذيربط، تكميل پرونده و ارجـاع بـه دبيرخانـه كميسـيون مـاده       مراجع از مركزي شوراي اعضاي احتمالي، استعالم
(سـه حالـت    10(درصورت وجود نقص در پرونده، رفع نقص صورت مي پذيرد) ، بررسي پرونـده در كميسـيون مـاده    

 متصور خواهد بود: تائيد درخواست، نياز به اصالح ، رد درخواست و امكان اعتراض)

 ست :درصورت تائيد نهايي درخوا 

o    ارسال تقاضا به روزنامه رسمي 

o انتشار اگهي در روزنامه رسمي 

o تحويل پروانه به متقاضي، دريافت رسيد و آگهي مربوطه 

  
  نظارت برعملكرد:

 تشكلها عملكرد بر نظارت و فعاليت بررسي 

  به اداره مربوطه  10ابالغ نظر كميسيون ماده 

 مديره هيات عملكرد و مالي گزارشهاي دريافت جهت مربوطه تشكلهاي با مكاتبه 

 گزارشها، درصورت نياز تشكيل جلسه و تهيه اطالعات تكميلي بررسي و دريافت 

 بررسي گزارشات به دست امده و رفع نواقص احتمالي 

  10ارسال گزارش تكميل شده به كميسيون ماده 

 بررسي و اعالم نظر از سوي كميسيون، درخواست اطالعات تكميلي در صورت نياز 

 ي نظر كميسيون و درصورت نياز درج در پروندهپيگير  
 1جدول شماره 


