
٨٩مھر ماه

١

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

ات غیرتجاري موسسومجوز فعالیت شرکتهاصدورمربوط بهو مکاتبات فهرست موضوعی قوانین و مقررات 

شماره مکاتبات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
و مستندات 

قانونی 
مسـتلزم اجـازه فرمانـدهی    ایجاد هر گونه سازمان موسسه شرکت و امثال آن در نیروهاي مسلح نظامی و انتظامی ستاد کل نیروهاي مسلح1

معظم کل قوا یا تصویب مجلس شوراي اسالمی 
ط/64/26/1/209

7/11/78
امـور  5منوط به اخذ مجوزاز کمیسیون مـاده  تاسیس  باشگاه ورزشی و ورزشگاه –انجام کلیه فعالیت هاي ورزشی سازمان تربیت بدنی2

باشگاههاي سازمان تربیت بدنی 
32888/5

18/4/87
وزارت ارتباطات و فناوري 3

ــرکت  ــات (شــ اطالعــ
مخابرات)

202/3/100. خدمات مخابراتی، پستی و فناوري اطالعاتي مخابراتی))تاسیس شرکت با فعالیت ((شبکه ها
26/3/89

و پشـتیبانی  وزارع دفاع 4
نیروهاي مسلح 

02/1411/9/6067/د/16ناریه ، سالح ، مهمات و اقالم دفاع شخصی ثبت شرکتها با موضوع 
27/4/86

جامعه حسابداران رسمی 5
ایران

ابداران رسمی در نـام شـرکتها و موسسـات غیرتجـاري و تاسـیس موسسـات       استفاده از کلمات حسابرسی و حس
حسابرسی و یا هر شخصیت حقوقی با موضوع فعالیت حسابرسی

/ه140
21/11/80
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٢

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور

مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور 

شماره مکاتبـات  موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
و مســـــــتندات 

قانونی
نام و یا موضوع خود  از موضـوعات  و مؤسساتی که در توسعه و ترویج قرآن کریم و سامان دهی مراکز قرآنی مردمیسازمان تبلیغات اسالمی6

دنقرآنی استفاده می نمای
/د ق ك9/25297
و5/10/84

469/23189
22/3/89

بانک مرکـزي جمهـوري   7
اسالمی ایران 

40463تأسیس و ثبت تغییرات با موضوع فعالیت لیزینگ
26/2/89

/ط99/4144و نگهبانی و امثال آن حفاظتی ،امنیتی ،ایجاد شرکتهاي مراقبتی اداره کل اطالعات ناجا8
19/12/88
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٣

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

الیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فع

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی

در خصـوص  و اساسنامه و تغییرات اعضـاي هیئـت مـدیره    ثبت هرگونه تغییرات سرمایه اي و تامین اجتماعی وزارت رفاه 9
شرکتهاي زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی

96/م/132
12/9/84

تهران از جمله انحالل، هرگونه تغییرات در وضعیت سازمانها و شرکتهاي وابسته به شهرداريشوراي اسالمی شهر10
تغییرات اساسنامه و یا ایجاد شرکتهاي جدید. 

16123/160
29/10/88

نیروي انتظامی - 11
ــربط وزارت -  ــتگاههاي ذی دس

کشور 

سازمانهاي غیردولتی و مردم نهاد 
س و ثبت تغییرات مؤسسات غیر انتفاعی پس از اخذ مجوز از نیروي انتظامی و مراجـع  تأسی

ذیصالح مربوطه 

164742
23661و14/12/86

3641/3و29/2/87
ــین نامــه 6بنــد ه مــاده 9/3/89 آئ

مؤسسات غیر تجاري 
بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی    12

ایران
کی و اعتباري نظیر لیزینگ ، صـرافی ، خریـد و   تأسیس و تغییرات هرنوع مؤسسه پولی ، بان

صندوق قرض الحسـنه و  ،فروش ارز، اعطاي تسهیالت ، دریافت سپرده ، تعاونیهاي اعتباري
مشغول هستند پولی سایر مؤسساتی که به کار واسطه گري

40/234ص/ن 
6/2/85

38132ان ثبت و تغییرات هر شرکت سهامی عام بیمه در ایربیمه مرکزي ایران13
قانون تاسـیس  37و  ماده 12/11/84

بیمه مرکزي ایران و بیمه گري 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
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٤

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتوزمرجع صدور مجردیف
مستندات قانونی

8138تأسیس یا هر نوع تغییر اساسنامه انجمن هاي علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوري 14
10/10/87

شهرداري15
ــک    ــل و ترافی ــل و نق ــت حم (معاون

شهرداري)
شهرداري

ــارت بــر     ــازمان مــدیریت و نظ (س
تاکسیرانی)

در مسافر به صورت دسـته جمعـی از طریـق اتوبـوس مینـی بـوس،             حمل و نقل درون شهري 
محدوده شهر تهران و حومه  

نفـر  15ارائه انواع سرویس هاي تاکسی بـا خـودرو هـاي تـا     طرایق حمل و نقل درون شهري مسافر از 
ظرفیت در محدوده شهر تهران و حومه 

بار در محدوده شهر تهران و حومه حمل و نقل درون شهري بار از طریق کامیون و وانت
حمل و نقل و جابجایی درون شهري مرسوله از طریق موتور سیکلت (ارائه سرویس پیـک موتـوري) در   

محدوده شهر تهران و حومه  

352951/8840
14/5/88

وزارت راه و ترابري (سازمان حمل و 16
نقل پایانه هاي کشور)

للی کاال و مسافر اعم از زمینی بري و حمل و نقل جاده اي بین المتراثبت و تغییرات شرکت ها با موضوع 
یهوایی و دریای

ــت   ــه هیئ ــویب نام تص
1/74/17767وزیران و  

18/2/87
ــی و  17 ــراث فرهنگـ ــازمان میـ سـ

گردشگري
ساخت، خرید و فروش، نگهداري، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور

ـ   نام خدمات الزم در زمینه ایرانگردي و جهاانج وگشـتهاي  یگردي ، تنظـیم مسـافرت گروه
به طور کلی هرگونـه فعالیـت و خـدمات    داخلی  و خارجی با وسایل زمینی ، دریایی، هوایی و 

ایرانگردي و جهانگردي

22/ص 1347
5/2/89
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٥

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
یر تجارياداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غ

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مستندات قانونی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري-181
ــان و آ -2 ــت ودرمـ وزش »وزارت بهداشـ

پزشکی
هنگ و ارشاد اسالمیوزارت فر-3

انجمنهـاي علمـی و ادبـی و    تأسیس یا هر نوع تغییر در اساسنامه یا مـدیران و بازرسـان   
هنري(حسب مورد)

8138/3
10/10/87

و بازرگانــان  اصــناف مرکــز امــور  19
وزارت بازرگانی 

330458/22مشابه فعالیت بازاریابی شبکه اي یا بازاریابی اینترنتی و یا تجارت الکترونیکی و عناوین 
21/10/88

موسسات و شرکتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشوروزارت علوم تحقیقات و فناوري20
کاریابی راهنمایی و مشاوره شغلی اعزام نیروي کـار بـه خـارج از کشـور مهـاجرت ارائـه       وزارت کار و امور اجتماعی 21

که بیانگر ایجاد ارتباط بین کارجو و کارفرمـاي  و یا هر عنوانیتسهیالت به جویندگان کار 
باشد ییا خارجیداخل

67282
2/8/87

/ح87/1-43063تولید و پخش فرآورده هاي نفتی و فسیلی و بهره برداري از پاالیشگاه ها  شرکت ملی نفت ایران22
28/5/87

وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و 23
کشتیرانی)

هر نوع شرکت یا موسسه با موضوع کارگزاري ترابري دریایی اعم از اقدام به تأسیس
تعاونی–خصوصی –دولتی 

/ص12621
7/5/88

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
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٦

موسسات غیر تجارياداراه کل ثبت شرکتها و 

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مکاتبات و 
مستندات 

قانونی
شرکت پسـت جمهـوري اسـالمی    24

ایران
رضه و فروش تمبرهاي یادگاري و جاري پستی و ع–عرضه خدمات پستی و مراسالت داخلی و خارجی 

تأسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است
24پیوست 

سازمان هواپیمایی کشوري (کمیته 25
فنی)

تنظیم برنامه مسافرتهاي هوایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظـور فـروش بلـیط مسـافرتهاي     
هـوایی  دور بارنامه هاي هوایی و هرگونه اقدام دیگر مربوط بـه خـدمات ترابـري   هوایی، ذخیره جا ، ص

مسافر با بار 

ــه   ــویب نام تص
هیئت وزیـران و  
ــماره  ــه شـ نامـ

9410/421/50
7/11/81

شرکت دخانیات جمهوري اسالمی 26
ایران

کاغذ سیگار واردات و صادرات و خرید و فروش و نگهداري و تهیه و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع
و متفرعات آن

4/139/86س/
31/2/86

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
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٧

داراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاريا

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
و مستندات 

قانونی
بیمه و ارائه خـدمات بیمـه اي (حسـب مـورد از     تاسیس و تغییرات شرکتهاي  نمایندگیبیمه مرکزي ایران 27

شرکت بیمه مربوطه )
38132

12/11/87

هواپیمایی –گالیدر –تأسیس و فعالیت موسسات آموزشی در زمینه آموزشی مدل کایت سازمان هواپیمایی کشور28
چتر و بالن–یک موتوره (بال ثابت) هلیکوپتر 

128/36/802/14
2/2/74

ي اطالعات و اطالعـات آمـوزش   معاون فناور29
وزارت آموزش و پرورش 

ICDLموضوع فعالیت آموزش  یا آز مون   – ECDL وcitizen–e وkids-e2108/60/101
20/5/85

وزارت تعاون چنانچه مرکز اصلی شرکت تعـاون وفـق   30
تصمیمات کشـوري در شـهر باشـد، تعـاونی شـهري      

اداره کـل  محسوب می گردد و مرجع صدور مجـوز آن 
تعاون استان مربوطه می باشد و چنانچه مرکز اصلی در 
روستا باشد تعاونی روستایی محسوب و معاونت عمران 
و صنایع روستایی جهاد کشاورزي استان مربوطه صالح 

براي صدور مجوز می باشد

قانون 52ماده تشکیل شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی
بخش تعاون 
جمهوري اسالمی 
ایران

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور



٨٩مھر ماه

٨

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مستندات قانونی

تأسیس مهدهاي کودك-1سازمان بهزیستی31
تأسیس مراکز نگهداري شبانه روزي کودکان بی سرپرست و خیابانی-2
تأسیس خانه سالمت دختران و زنان-3
تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی-4
تأسیس کلینیک و اورژانسهاي مددکاري و اجتماعی-5
تأسیس مراکز خدمات مشاوره اي اجتماعی-6
انبخشی معلولینتأسیس مراکز تو-7
تأسیس مراکز حرفه آموزي معلولین-8
تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداري سالمندان-9

تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن-10
تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک-11
تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین-12
تی و غیره که در راسـتاي اهـداف سـازمان    تأسیس انجمن ها و موسسات غیردول-13

بهزیستی کشور فعالیت می نمایند .

1028/320/1
11/4/82

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
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٩

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مستندات قانونی

84/3فعالیت هاي پژوهشی وزارع علوم، تحقیقات و فناوري32
27/10/87

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 33
جمهوري اسالمی ایران 

/ن 268يتاسیس مراکز روانشناسی و فعالیتهاي آن و مشاوره امور روانشناسی و روانکاو
9/6/84

جمهـوري اسـالمی   نیروي انتظامی34
ایران 

تأسیس مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاي خود نباشـد  
(مؤسسه خیریه)

آئین نامه 6بند (ه) ماده 
اصالحی ثبت شـرکتها و  

مؤسسات غیرتجاري
ــات  35 ــتاندارد و تحقیق ــه اس موسس

صنعتی ایران
28742(موتور و ماشین ) اال و کنترل کیفیت و تطابق کار و صدور گواهینامه جهت غیربازرسی ک

7/5/86
ســازمان آتــش نشــانی و خــدمات 36

ایمنی (معاونـت پـژوهش و برنامـه    
ریزي )

طراحی و اجراء سیستم هاي ایمنی، خدمات شارژ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنـی و  
نجات آتش نشانی 

12850/6/610
14/4/74

ممیزي خدمات بهداشت دام مشتمل بر بازدیـد و نظـارت بهداشـتی بـر کارهـاي واحـدهاي       سازمان نظام دامپزشکی37
نگهداري دام و سایر واحدهاي تحت پوشش آن

6925
1/3/87

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
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١٠

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

قررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست موضوعی قوانین و م

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مستندات قانونی

–وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی  38
معاونت امور فرهنگی 

85تاسیس ویا تغییرات شرکتها با موضوع فعالیت چاپ و لیتو گرافی 
21/4/85

/م1065/4/1تبلیغات ، انتشارات ،چاپ،هنر،مایینسی،موضوعاتی مانند فعالیت  فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی39
18/2/79

صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحالل موسسات آزاد آموزشهاي هنـري و فرهنگـی و   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی40
سینمایی و نیز انجمنهاي فرهنگی و هنري و تصویب آئین نامه هاي مربوطه و نظارت بر 

مراکز فرهنگی -اجراي آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه

تصویب نامه هیئت وزیران 

ســالمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد ا41
معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی 

2038/26ثبت هر گونه مجامع انجمن خانه سازمان و نظایر آن با موضوع آگهی و تبلیغات 
28/7/82

تاسیس مراکز فرهنگی اقلیت هاي دینی رسمی کشور در محـدود امـور فرهنگـی آن    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی42
اقلیت

مالك کشورسازمان ثبت اسناد وا



٨٩مھر ماه

١١

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مستندات قانونی

3992/154اي ویدئویی ویا فیلم هاي سینمایی تولید برنامه هوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی43
23/4/76

دبیرخانه هیئت رسیدگی بـه امـور   44
مراکـز فرهنگـی وزارت فرهنـگ و    

ارشاد اسالمی

26051/ط/7581تأسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمن هاي فرهنگی و هنري خارجیان مقیم ایران
29/6/81

و تصویب نامه هیئـت  
وزیران 

ر و امور اجتماعی (سازمان وزارت کا45
فنی و حرفه اي کشور)

و سایر عنـاوین مشـابه   فعالیت مشاوره روابط  کار مشاوره کاگر و کارفرما کارشناسی روابط کار 
مربوطه به حوزه اختالفات کارگري و کارفرمایی 

43450
24/5/88

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري-461
ــان و  -2 ــت، درمـ وزارت بهداشـ

پزشکیآموزش

صدور مجوز فعالیتهاي آموزشی در قالب دوره هاي آموزش عـالی آزاد و دوره هـاي تخصصـی و    
کاربردي کوتاه مدت باالتر از سطح دوره متوسطه و همچنین برگزاري کالسهاي کنکور براي دوره 
هاي کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکتري در دانشگاهها موسسـات آمـوزش عـالی    

گروه غیرپزشکی و پزشکی تحت عنوان موسسه آموزش عالی آزاد و نظـارت بـر آنهـا    مربوط به
حسب مورد از وظایف و اختیارات وزارت علوم تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمـان و  

آموزش پزشکی است .

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور



٨٩مھر ماه

١٢

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مستندات قانونی

،صندوق هاي سرمایه گذاري مشـترك و  تأسیس صندوق هاي سرمایه گذاري و بازنشستگی س و اوراق بهادارسازمان بور47
... بارعایت قوانین مربوطه 

قانون توسعه ابزار 2ماده 
ها  و نهادهاي مالی جدید

-پلیس اطالعات وامنیت عمومی ناجا48
پلیس راهنمایی و رانندگی  ناجا 

ی و رانندگیآموزش و تعلیم راهنمای
مراکز معاینه فنی درخصوص خودروهاي سنگین ارائه مجوز ازسازمان راهداري و حمل و نقل 

جاده اي در زمینه خودروهاي سبک باشهرداري

/ق 100296
/14/515/55/14

13/10/88
–تأسیس مدارس غیرانتفاعی (واحد یا واحدهاي آموزشـی در مقـاطع مختلـف تحصـیلی     وزارت آموزش و پرورش49

دبیرسـتان و آموزشـگاههاي آمـادگی کنکـور     –مدرسه راهنمایی –دبستان –کودکستان 
تقویتی)

ثبت مراکز متقاضی فعالیت آموزشهاي آزاد در قالب کالسهاي تجدید، تکدرس، تقـویتی،ف  وزارت آموزش و پرورش50
ل دروس کنکور، برگزاري آزمون، کنکور مکاتبه اي و آموزش زبانهاي خارجی براساس سرفص

مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدي تا قبل از دانشـگاه بـه صـورت حضـوري و     
غیرحضوري تحت عنوان آموزشگاه علمی آزاد 

15/814/310
6/8/80

ن ثبت اسناد وامالك کشورسازما



٨٩مھر ماه

١٣

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی

وزارت جهـــاد کشـــاورزي  51
ن تحقیقات و آمـوزش  (سازما

موسسه تحقیقات –کشاورزي 
ثبت و گواهی بذر و نهال)

، پیوند، ریشه، میوه ،نهال و تخم نباتات وارد کردن بذر پیاز قلمه 
کلیه دفع آفات ورورود ، ساخت ، تبدیل ، بسته بندي ، فرموله کردن، توزیع و صد

شـکارها،  فید، انگلها ، حشرات معلف کشهاو بیماریهاي نباتی، هرمونهاي نباتی و 
میکروارکانیم هاي مورد استفاده در منابع بیولوژیکی با آفات نباتی 

موم دفع آفات و بیماریهاي نباتی و هورمونهاي نباتی سفروش 

51/730/18975
29/9/84

ون بورس قان29و 28و مواد 1ماده 21نهاد هاي مالی از جمله مصادیق بند سازمان بورس و اوراق بهادار52
ــان و  53 ــت و درم وزارت بهداش

آموزش پزشکی
/س15027/8حجامت ، طب سنتی و هر گونه فعالیت مرتبط دیگر

12/9/86
معاونــت غــذا و دارو وزارت  54

ــوزش  ــان و آم ــت درم بهداش
پزشکی

/د6033معرفی و ارائه اطالعات علمی و بازاریابی فرآورده هاي دارویی و مواد بیولوژیک
27/8/87

پلیس اطالعات و امنیت 55
عمومی ناجا

٦/٦٠/٢٧/٢٧/٢٣/١٤رسیدگی بھ امور مرتبط بھ اتباع خارجی
٥/١٠/٨٦

تشکیل ھر گونھ شرکت و موسسھ توسط نیروھای مسلح و سازمان ھای وابستھ ستاد کل نیروھای مصلح 56
بھ جز تأسیس شرکتھای تعاونی مسکن و مصرف 

/ط ٥٤/٤١٤٤
٢٣/١٠/٨٧

ثبت اسناد وامالك کشورسازمان 



٨٩مھر ماه

١٤

اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
مستندات قانونی

معاونت امور مطبوعاتی و 57
ع رسانی وزارت اطال

فرھنگ و ارشاد اسالمی 

٢٥٨٨/١٢٤تغییر مدیران شرکتھایی کھ در زمینھ انتشار نشریھ فعالیت می کنند تأسیس و 
١٧/٥/٨٨

ی ثبت ھر گونھ شرکت و موسسھ از قبیل بانک موسسات مالی و اعتباری بیمھ صندوق ھاستاد کل نیروھای مسلح 58
انونھای صنفی مربوط بھ نیروھای مسلح کنین سرمایھ گذاری نیرو ھای مسلح ھمچ

ثبت شرکتھای زیر مجموعھ ھر شرکت و مؤسسھ ومشارکت در شرکتھا و مؤسسات 

/ط٩٥/٤١٤٤
٣/١٢/٨٨

سازمان بورس و اوراق 59
بھادار

قانون بورس و ٢٥ماده تأسیس و افزایش سرمایھ و پذیره نویسی شرکتھای سھامی عام
اوراق بھادار

ع فرھنگ و ارشاد وزار60
اسالمی

توسعھ و تھیھ نرم افزار یا سیستم ھای نرم افزاری یا بستھ ھای نرم افزاری و یا چندرسانھ ای 
ھرشکل تولید یا تھیھ یانشر -دایره المعارف یا سایر اشکال فرھنگی و ھنری یاآموزش یا

-cdو dvdل از قبیل تکثیر حامل ھای رایانھ ای یا حامل ھای دیجیتا-محتوای دیجیتال 
توزیع یا عرضھ نرم افزارھا یا بستھ ھای نرم افزاری رسانھ ای یا چند رسانھ ای یا آموزشی یا 

برپایی یا تصدی رسانھ ھای برخط یا وب –دایره المعارف و یا سایر اشکال فرھنگی و ھنری 
و غیر اینترنتی سایت ھای یا پایگاھھای اطالع رسانی شبکھ اعم از شبکھ ھای اینترنتی 

١/.٢٠٧٣٦
١٦/٧/٨٧

رادیوگرافی صنعتی،تستھای غیر مخرب ، رادیولوژی ، رادیوتراپی و آزمایشگاه پزشکی ھستھ سازمان انرژی اتمی ایران٦١
ای

١٥٧/١٦
٢٣/١/٧٣

/ص١٢٢/٥٣/٥ایجاد ھرگونھ موسسھ در خصوص نخبگانبنیاد ملی نخبگان ٦٢
٢٥/٢/٨٩

یقات و وزارت علوم تحق٦٣
فناوری

١٣٢/٣٠/١٠٣تشکیل شرکت ھای دانشگاھی
١١/٩/٨٧



٨٩مھر ماه

١٥

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

نین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست موضوعی قوا

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی

سازمان بنیاد شھید و امور ایثار ٦٤
گران تھران 

٢١٩٧١/٨٢٠/٢٨٠٦استفاده از عناوین ایثارگران 
٢/٩/٨٦

٢٦٨٤٧/١٨ھرگونھ فعالیت در حوزه مد و پوشاک رھنگ و ارشاد اسالمی وزارت ف٦٥
١٦/١٠/٨٨

انجام خدمات امدادي شرکت یا مؤسسه در صورتیکه موضوع فعالیت هر جمعیت هالل احمر66
کمکهاي اولیه درهنگام بروز حوادث وموانع طبیعی و غیر مترقبه برنامه 

سوانح  و آموزش هاي عمـومی  ریزي و اقدام درجهت مقابله با حوادث و
کسب اجازه و همانگی با جمعیت هالل احمـر قیـد   پس از باشد عبارت 

گردد. 

1652/72/2/14
24/8/84

جمھوری اسالمیبانک مرکزی67
ایران

مشتری ھا و ارائھ خدمات سنجی مشترک، ارائھ اعتبار سنجشاعتبار
ھا و مؤسسات الزم جھت اخذ اطالعات اعتباری بررسی مشتریان بانک

مالی و اعتباری 

١٦٥٣٣٢
٥/٨/٨٨

٦٨
جمھوری اسالمی بانک مرکزی٦٩

ایران 
٣٦٠٩تاسیس نمایندگی بانکھای خارجی ایران

٢/١١/٦٣
١٠٠٧٦/١٠تاسیس انجمن فارغ التحصیالن دانشگاھھادانشگاه آزاد اسالمی ٧٠

٢١/١/٨٧

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور



٨٩مھر ماه

١٦

شرکتها و موسسات غیر تجارياداراه کل ثبت 

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی

وزارت ارتباطات و فناوری ٧١
اطالعات 

/ح ٥٥٠/٤٨خرید وفروش تجھیزات ماھواره ای 
١٢/٨/٨٢

١٠٥٧/٥١١/٥٦/١٤تاسیس موسسات مجتمع ھای مسکونی و شھرک ھای مسکونی ادره کل  اطالعات ناجا٧٢
١٥/٥/٨٤

وزارت ارتباطات و فناوری ٧٣
اطالعات 

٩٦٠٨/٣٠/١٠٥تاسیس وتوسعھ و نگھداری وبھره برداری شبکھ ھای مخابراتی 
٧/٢/٨٢

١٨٣٧شرکتھای با موضوع فعالیت خدمات بھ مسافرین سفرھای زیارتی تاسیسسازمان حج و زیارت ٧٤
٢٤/٣/٧٩

/ن٨٦/٨/٨٤/٦٠٩/٨استفاده از عناوین ارزشی ھمچون ایثار گران و رزمندگان و امثال آنستاد کل نیروھای مسلح ٧٥
٤/٩/٨٤

درخصوص ثبت موضوع فعالیت اشخاص حقوقی در زمان تأسیس و تغییرات کھ در موارد
"".

ایست توسط مسئولین ذیربط مدنظر قرار گرفتھ شود. ب



٨٩مھر ماه

١٧

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

ه مکاتبات و مستندات شمارموضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی



٨٩مھر ماه

١٨

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و مستندات وضوع فعالیتممرجع صدور مجوزردیف
قانونی



٨٩مھر ماه

١٩

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري 

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزفردی
قانونی



٨٩مھر ماه

٢٠

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

ت غیرتجاري فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسا

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی



٨٩مھر ماه

٢١

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

لیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعا

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی



٨٩مھر ماه

٢٢

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

ط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست موضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربو

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی



٨٩مھر ماه

٢٣

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

ات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست موضوعی قوانین و مقرر

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی



٨٩مھر ماه

٢٤

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور
اداراه کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري

ضوعی قوانین و مقررات  و مکاتبات مربوط به صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات غیرتجاري فهرست مو

شماره مکاتبات و مستندات موضوع فعالیتمرجع صدور مجوزردیف
قانونی



٨٩مھر ماه

٢٥


