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 نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
  
  نهاد:صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم  - 1
 دريافت فرم هاي تكميل شده جهت صدور پروانه يا اعتراض به رد درخواست 

 انجام بررسي هاي الزم، تكميل مدارك و بررسي درخواست در هيات نظارت 

 (ادامه روند ذكر شده منوط به پاسخ مثبت در اين مرحله مي باشد) اعالم نتايج حاصله به متقاضي 

 فعاليت) زمينه به توجه با( تخصصي دستگاههاي و مراجع عالمات مورد نياز ازدريافت فرم هاي تكميلي و انجام است 

   بررسي و اعالم راي توسط هيات نظارت 

 (درصورت اعتراض، تكميل فرم هاي مربوطه و طي مراحل باال صورت مي پذيرد) اعالم نتايج حاصله به متقاضي 

 دريافت فرم هاي مرتبط با اساسنامه و جلسه مجمع عمومي 

 ل اطالعات مربوطه به ثبت شركت ها و دستگاههاي استعالميارسا 

 ثبت و اگهي در روزنامه رسمي توسط ثبت شركت ها 

 انجام بررسي هاي تكميلي و صدور پروانه 

 

 نهاد: مردم سازمانهاي اجرايي و مالي عملكرد بر نظارت - 2

 نهاد مردم سازمانهاي اجرايي و مالي عملكرد دريافت گزارش 

  كارشناسي مورد نيازانجام بررسي هاي 

 نهاد مردم سازمان عملكرد اخذ نظر دستگاه تخصصي ذيربط درخصوص گزارش 

 طرح موارد دريافتي در هيات نظارت حسب نياز 

 (دراين مرحله، تذكر شفاهي مورد انتظار مي باشد) تذكر به سازمان مردم نهاد حسب مورد 

  و رفع ابهاماتدريافت پاسخ از سوي سازمان مردم نهاد در موارد مربوطه 

 انجام بررسي هاي كارشناسي و تشكيل جلسه با سازمان مردم نهاد حسب نياز 

 نهاد مردم سازمان به اعالم براي هيات مصوبه و اخذ نظارت مركزي هيات جلسه در موضوع طرح 

 نهاد حسب مورد مردم سازمان به كتبي اعالم تذكر 

  موارد مربوطهاصالح وضعيت از سوي سازمان مردم نهاد و انعكاس 

 انجام بررسي هاي كارشناسي مورد نياز 

 سـازمان  پروانـه فعاليـت   ابطال براي دادگاه در شكايت طرح جهت مصوبه هيات اخذ و نظارت مركزي هيات در موضوع طرح 
 نهاد (درصورت نياز) مردم

 ليتپروانه فعا ابطال جهت دادگاه براي اعالم موارد به سازمان مردم نهاد و ارسال دادخواست 

 نظـارت حسـب راي صـادر شـده از      مركزي هيات در مجدد موضوع فعاليت به سازمان مردم نهاد يا طرح پروانه ارسال ابطال
 سوي دادگاه
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 شركتها: ثبت كل اداره به تغييرات اعالم و نهاد مردم سازمانهاي عمومي برمجامع نظارت - 3

 انجام بررسي هاي اوليه و دريافت درخواست برگزاري مجمع 

 انجام بررسي هاي كارشناسي موردنياز 

 در مواردي كه درج آگهي مورد نياز است. متقاضي به تحويل و روزنامه آگهي نويس پيش تهيه 

 (درمواردي كه درج آگهي مورد نياز است) درج آگهي در روزنامه و ارسال يك نسخه به وزارت كشور 

  برگزاري مجمع و ارسال صورت جلسه مجمع 

   بررسي منتخبين ذكر شده در صورتجلسه 

 در مواردي كه منتخبين ذكر شده مورد تائيد نماينده وزارتخانه نباشد.  ديگر مجمع برگزاري براي متقاضي با هماهنگي 

 شود) و  مي كشورتأئيد وزارت نماينده توسط صورتجلسه در شده درج منتخبين تكميل فرم مشخصات منتخبين (در مواردي كه
 استعالمات مورد نيازانجام 

 بررسي استعالمات 

 درخواست براي تغيير افراد تائيد نشده 

 شركتها و رونوشت به مراجع مربوطه ثبت به تغييرات نامه تهيه 

 ثبت تغييرات در روزنامه رسمي و ارسال يك نسخه به وزارت كشور  

 


