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طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– 

تخصصی

ماده ٦ -تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس 

تشکل توسط هیئت مؤسـس، حسب مورد باید به 

کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته 

مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ 

دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، 

وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و دستگاه های 

اجرایی مرتبط موضوع ماده (٥) قانون مدیرت 

خدمات کشوری درخصوص شرایط مقرر در مورد 

اعضای هیئت مؤسس اقدام و ظرف مدت سه ماه 

از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این 

قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضا 

حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.

تبصره١- مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده 

مکلفند ظرف مهلت ١٥ روز کاری از تاریخ استعالم 

کمیته مربوطه، پاسخ آن را ارسال نمایند. عدم 

پاسخ به استعالم به منزله تایید است.

تبصره ٢- تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی 

اسامی و تصویر مدارک هویتی هیئت مؤسس، 

اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و 

امضای حداقل دو سوم از اعضای هیئت مؤسس و 

معرفی نماینده هیئت مؤسس باشد.

تبصره ٣- کمیته میتواند مهلت احراز شرایط برای 

ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به 

مدت دو ماه تمدید نماید.

تبصره ٤- در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، 

کمیته موظف است در مدت مقرر دالیل عدم 

صدور مجوز و یا رد تقاضا را مستند و مستدل به 

١



اطالع نماینده هیئت مؤسس برساند. اعضای هیات 

مؤسس می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ 

مراتب اعتراض را به کمیته اعالم نمایند. کمیته 

مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. 

در صورت رد مجدد درخواست از سوی کمیته، 

اعضای هیئت مؤسس می توانند ظرف مهلت ٣٠ 

روز از زمان ابالغ به دیوان عدالت اداری شکایت 

کنند.

ماده ٧- مجوز اولیه تأسیس جهت راهاندازی و 

تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق 

ماده (٨) این قانون و برگزاری مجمع عمومی 

مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار 

دیگری ندارد.

تبصره١ـ هیئت مؤسس موظف است ظرف مدت 

شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به 

تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب 

اساسنامه اقدام نماید. در غیر این صورت مجوز 

اولیه تأسیس باطل میشود.

تبصره٢- هیئت مؤسس میتواند در صورت وجود 

دالیل موجه و با تأیید کمیته این مهلت را تنها برای 

یک بار به مدت سه ماه تمدید کند. 

تبصره٣- تا زمانی که تشکل پروانه فعالیت را 

دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارند.

ماده ٨ -پروانه فعالیت برای تشکل های استانی یا 

ملی در صورتی صادر یا تمدید میگردد که حائز 

شرایط زیر باشند: الف- ارائه اسناد مبنی بر تایید 

برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم 

اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط 

قانونی توسط نماینده کمیته حاضر در جلسه مجمع 

عمومی؛ ب-عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون؛

تبصره ١- در صورتی که کمیته ظرف سه ماه پس 

از تایید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل 

و اسناد مربوط به تعداد اعضا و تأسیس دفتر 

حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر 

نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از 

انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت 

وجود شرایط صادر کند.

تبصره ٢- در صورت عدم احراز شرایط صدور 

پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل 



به صورت کتبی به متقاضیان اعالم میشود. 

متقاضیان پروانه فعالیت میتوانند ظرف یک ماه از 

تاریخ ابالغ نظر کمیته، به دبیرخانه کمیته اعتراض 

خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کمیته 

موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به 

اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعالم 

نظر کند. در صورت رد درخواست اعتراض از 

سوی کمیته، تشکل ها می توانند ظرف سی روز از 

تاریخ ابالغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری 

طرح شکایت نمایند.

تبصره ٣ - در صورت عدم احراز شرایط صدور 

پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل میشود 

و هیئت مؤسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان 

مجوز اولیه مذکور را ندارد.

ماده ٩ - پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از 

طریق کمیته با هزینه تشکل در روزنامه رسمی 

چاپ و منتشر گردد.

ماده ١٠ - تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی 

و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری دارای شخصیت حقوقی میگردند.

ماده ١١- کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط به 

اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری 

مجامع عمومی خود را به کمیته اعالم نمایند. 

درصورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر 

قانون تشخیص داد، الزم است با ارائه دالیل و 

استنادات قانونی، اصالح آن را از تشکل درخواست 

نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می 

باشد. درصورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه 

فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به 

انجام اصالحات مورد نیاز است. 

تبصره- عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش 

از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع 

عمومی) ممنوع می باشد.

ماده ١٢ -  مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از 

تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری 

است.

ماده ١٣-ارجاع به کمیسیون
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