زمانبندی و مراحل کار ثبت سازمانهای مردم نهاد (سمن) دروزارت کشور -فرمانداری


ثبت در خواست از طریق سایت (پورتال وزارت كشور)  www.moi.irو دریافت كد پيگيري



تماس با نماینده هيات موسس درخصوص اهداف و شيوه اجرا و ...حداكثر 01روز بررسی درخواست اوليه



بررسی در خواست اوليه در دبيرخانه هيأت نظارت بر سازمانهاي غيردولتی یا (تائيد كتبی فرماندار یا معاون
فرماندار)



تائيد درخواست اوليه از طریق سيستم



تحویل مدارک اعضا به فرمانداري (عکس-كپی شناسنامه،كارت ملی ،كارت پایان خدمت ،آخرین مدرک
تحصيلی 2نفرمرتبط با اهداف ) بعد از تائيد حداكثر  01روز



تکميل اساسنامه توسط هيات موسس و بررسی اساسنامه اوليه ورفع نواقص وتائيد حد اكثر  5روز



ارسال نامه جهت صدور گواهی عدم سوء پيشينه كيفري اعضاء(پليس آگاهی) توجه غير از روز پنجشنبه حد اكثر
 5روز



مدارک الزم (اصل وكپی همه شناسنامه,كارت ملی وپایان خدمت-فيش بانکی تشخيص هویت 0-2000052550110
قطعه عکس ) 4*0



انجام استعالم چهار گانه از نيروي انتظامی -اطالعات -دادگستري و دستگاه تخصصی و بررسی جواب استعالمات
در موعد مقرر

يك ماه پس از تاريخ استعالم


برگزاري جلسه جهت تعيين هيات مدیره و تکميل فرمهاي شماره 4و  5و طرح در جلسه هيات نظارت شهرستان و
تائيد نهائی حد اكثر یک ماه



ارسال نامه به اداره ثبت جهت مراحل ثبتی و ثبت سمن و پيگيري توسط نماینده هيات موسس و آگهی در روزنامه
رسمی حداكثر  0ماه



مدارک الزم (اصل وكپی همه شناسنامه,كارت ملی وپایان خدمت ,تقاضامه,اساسنامه و)...



كپی آگهی در روزنامه رسمی و صدور پروانه فعاليت سمن (پایان)

مدارك مورد نياز  :یک قطعه عکس  -كپی شناسنامه كل صفحات – كپی پشت و رو كارت ملی اعضا -
كارت پایان خدمت  -آخرین مدرک تحصيلی  2نفر مرتبط با اهداف – پر نمودن فرم مشخصات اعضا ء و
اساسنامه در سایت http://saman.moi.ir/Portal/Home/default.aspx
همراه داشتن معرفی نامه امضا شده از سوي كليه اعضاي موسس براي نماینده هيات موسسه
** قابل توجه  :ثبت سمن تا تأييد اساسنامه که در فرمانداری انجام ميگيرد هزينه ای ندارد.

