
روش ثبت یک خیریه و ثبت نام در سایت ثبت شرکت ها -1

سازمان مردم نهاد، سازمان باشخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که برای 
انجام فعالیت داوطلبانه باگرایش فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و براساس قانونمندی و 

آن فعالیت میکند. بودجه  اساسنامه مدون، رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه اجرایی
ی سازمانهای مردم نهاد، از راه کمک های مردمی و وقف و در مواردی هم باکمک سازمان های دولتی، 

دولت یا ترکیبی از این روش ها تامین میشود

شرایط اعضاء موسس سازمان های مردم نهاد

تابعیت ایرانی و داشتن هیجده سال تمام

تخصصی حداقل دو نفر از موسسات در خصوص موضوع فعالیت سازماندارا بودن صالحیت 

نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی شود

عدم عضویت درگروه هایی که براساس رای دادگاه صالح، محارب و معاند شناخته شده اند

ساختار عضوپذیر )مجمع عمومی( پنج نفر و در حداقل تعداد اعضاء موسس در سازمان های با  نکته

سازمان های با ساختار هیات امنایی نه نفر میباشد

 

برای تاسیس یک انجمن مراحل ذیل سپری میشود

ثبت درخواست تاسیس سمن ازطریق تکمیل فرم تقاضانامه در پرتال وزارت کشور و دریافت کد پیگیری

روز پس از ثبت تقاضا 1۰تیجه درخواست تاسیس یک هفته تا مراجعه به پرتال جهت اطالع از ن

تکمیل فرم مشخصات فردی موسسین و اساسنامه از طریق سایت درصورت تایید تقاضای تاسیس سمن

مراجعه نماینده موسسین به اداره کل امور سازمان های مردم نهاد از وزارت کشور یا استانداری ها و 

قطعه عکس، اصل 3جه به محدوده جغرافیای فعالیت سمن( جهت تحویل مدارک)فرمانداری های کشور )باتو
نفر متخصص در ارتباط با موضوع فعالیت، کپی 2و تصویر مدرک تحصیلی یا ارائه مدرک معتبر برای 

شناسنامه اعضاء، معرفی نامه نماینده هیات موسس برای انجام تشریفات اداری



گانه )قوه قضائیه، اطالعات، ناجا، 4نظارت وانجام استعالمات تشکیل پرونده در دبیر خانه هیات ۵

تخصصی

اخذ پاسخ استعالم ها و طرح پرونده تاسیس سمن درهیات نظارت۶

برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تعیین هیات مدیره وبازرسان و تصویب طرح اساسنامه درصورت ۷

موافقت هیات نظارت با تاسیس انجمن

ت شرکتها جهت ثبت شخصیت حقوقیمعرفی سمن به ثب۸

تحویل پروانه تاسیس و فعالیت پس از دریافت روزنامه رسمی ثبت شرکت ها الزم به ذکر است خیریه ۹

نفر عضو در حال فعالیت میباشد۵نذراشتغال امام حسین با ساختار عضوپذیر)هیئت مدیره( با 


