
 

 دستورالعمل عضویت اعضای حقوقی در سازمان استان

 

  1391آرس  27تاسیخ : 

 12/10/81تاسیخ تصَیة دستَسالؼول  –

 11/8/85دستَسالؼول (  1تاسیخ تصَیة ) اصالحیِ ضواسُ  –

 دستَسالؼول ػضَیت اػضای حقَقی دس ساصهاى استاى

 : تؼاسیف -1هادُ 

 هی استفادُ ایشاى اسالهی خوَْسی عثیؼی هٌاتغ ٍ کطاٍسصی هٌْذسی ًظام ساصهاى تدای کِ است اختصاسی ػثاست –ساصهاى هشکضی  -1
 .ضَد

 .هیطَد استفادُ استاى عثیؼی هٌاتغ ٍ کطاٍسصی هٌْذسی ًظام ساصهاى تدای کِ است اختصاسی ػثاست –ساصهاى استاى  -2

صاسی است کِ تدای ضَسای هشکضی ساصهاى ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی خوَْسی اسالهی ایشاى اخت ػثاست –ضَسای هشکضی  -3
 .استفادُ هی ضَد

 .ضَد هی استفادُ استاى عثیؼی هٌاتغ ٍ کطاٍسصی هٌْذسی ًظام ساصهاى استاى ضَسای تدای کِ است اختصاسی ػثاست –ضَسای استاى  -4

ْا ٍ هؤسساتی کِ دس صهیٌِ هٌْذسیي هطاٍس، پیواًکاساى، تَلیذی، خذهاتی ٍ فٌی دس تخص کطاٍسصی ضشکت اص ػثاستٌذ –اضخاظ حقَقی  -5
 .فؼالیت هی ًوایٌذ ٍ تِ ثثت سسیذُ اًذ

 : ضشائظ اضخاظ حقَقی تطشح صیش هیثاضذ -2هادُ 

دس تخص کطاٍسصی فؼالیــت هیٌوایٌذ هی  فٌی ٍ خذهاتی تَلیذی، ، پیواًکاساى ، هطاٍس هٌْذسیي صهیٌِ دس کِ ایشاًی حقَقی اضخاظ –الف 
 . تَاًٌذ دس قـالـة ضشکتْای تِ ثثت سسیذُ تِ ػضَیت ساصهاى پزیشفتِ ضًَذ

 .تاضذ آى تا هشتثظ ّای فؼالیت ٍ صیست هحیظ ٍ عثیؼی هٌاتغ کطاٍسصی، صهیٌِ دس است الصم ضشکت فؼالیت هَضَع –ب 

ص سضتِ ّای کطاٍسصی، هٌاتغ عثیؼی یا هحیظ صیست هشتثظ تا ًَع فؼالیت ضشکت ا کاسضٌاس ًفش یک حذاقل است الصم حقَقی اضخاظ –ج 
 .سا تؼٌَاى ػضَ ّیأت هذیشُ، هذیش ػاهل، سْاهذاس یا ّوکاس تصَست توام ٍقت دس اختیاس داضتِ تاضذ

 : هذاسک هَسد ًیاص خْت ػضَیت تطشح صیش است -3هادُ 

 ( پیَست فشم تشاتش)  ضذُ تکویل فشم –الف 

 َیش هذاسک تحصیلی هؤسس یا ضشکاء ضشکتتص –ب 

 ( کاسضٌاساى)  ضشکت دس ٍقت توام ضاغل پشسٌل تحصیلی هذاسک تصَیش –ج 

 ضشکت سسیذُ ثثت تِ اساسٌاهِ تصَیش –د 

 سسوی سٍصًاهِ دس ضشکت ثثت آگْی تصَیش –ّـ 

 ػضَیت حق پشداخت تاًکی فیص اصل –ٍ 

 . یس ساصهاى هشکضی ٍ سئیس ساصهاى استاى صادس خَاّذ ضذکاست ػضَیت اضخاظ حقَقی تا اهضاء سئ – 4هادُ 

 :ضواسُ ًظام هٌْذسی تشای اػضای حقَقی کِ دس کاست ػضَیت دسج هی گشدد داسای هطخصات ضشح صیش هیثاضذ -5هادُ 
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 کذ استاى تطشح لیست پیَست -1

 ( سقن تطکیل هی گشدد ) هطاتِ کاست ػضَیت اضخاظ حقیقی 3کذ تاسیخ اص  -2

 . ضشٍع هی گشدد 0001ضواسُ ػضَیت چْاس سقوی هیثاضذ ٍ دس ّش استاى اص  -3

 . کاست ػضَیت اػضای حقَقی دس سشاسش کطَس داسای فشم ٍاحذ هی تاضذ – 6هادُ 

 .هذت اػتثاس کاست ػضَیت یک سال هی تاضذ کِ سالیاًِ اػتثاس آى توذیذ ٍ پس اص پٌح سال تدذیذ هی گشدد – 7هادُ 

 .ٍ تدذیذ کاست ػضَیت هٌَط تِ پشداخت حق ػضَیت ساالًِ هی تاضذتوذیذ  -1تثصشُ 

 .ّضیٌِ تدذیذ کاست ػضَیت تَسظ ضَسای هشکضی تؼییي هی گشدد -2تثصشُ 

 . دسصذ حق ػضَیت اًدام هی ضَد 50دس صَست هفقَد ضذى کاست ػضَیت صذٍس الوثٌی تا پشداخت خشیوِ تِ هیضاى  – 8هادُ 

 .خاظ حقَقی سالیاًِ تَسظ ضَسای هشکضی تصَیة ٍ اتالؽ هیگشددهیضاى حق ػضَیت اض – 9هادُ 

هاُ تأخیش داضتِ  3پشداخت حق ػضَیت اص تاسیخ پزیشش ػضَیت ساالًِ تَدُ چٌاًچِ ّش یک اص اػضاء حقَقی دس پشداخت تیص اص  – 10هادُ 
 . حق ػضَیت خشیوِ تایذ پشداخت ًوایٌذ 30۳تاضٌذ هؼادل 

 .هی تَاًٌذ دس یک استاى تِ ػضَیت ساصهاى پزیشفتِ ضًَذ اضخاظ حقَقی فقظ – 11هادُ 

ضواسُ ًظام هٌْذسی اػضای حقَقی دس صَست اًتقال هحل ضشکت یا هؤسسِ اص یک استاى تِ استاى دیگش، لغَ ػضَیت یا اًحالل  -12هادُ 
 :تطشح صیش هَسد اقذام قشاس هی گیشد

اى دیگش ضواسُ ًظام هٌْذسی ػضَ حقَقی دس استاى هثذاء ساکذ ٍ دس استاى هقصذ دس صَست اًتقال ضشکت یا هؤسسِ اص یک استاى تِ است -1
ُ ضواسُ خذیذ تا هلحَظ داضتي سال ػضَیت ٍ اضافِ ًوَدى کلوِ اًتقالی دس اتتذای ضواسُ خذیذ هَسد ػول قشاس هی گیشد ٍ دس دفاتش ثثت ضواس

 .آى کلوِ اًتقال تِ استاى هقصذ دسج هی گشددًظام هٌْذسی دس استاى هثذاء ضوي ساکذ ًوَدى ضواسُ دس هقاتل 

 : هثال

 010820001ضواسُ قذین دس استاى هثذاء :  –

 اًتقالی 030820004ضواسُ خذیذ دس استاى هقصذ  –

دس صَست لغَ ػضَیت ضواسُ ًظام هٌْذسی ػضَ حقَقی ساکذ ٍ دس دفاتش ثثت ضواسُ ًظام هٌْذسی دس هقاتل آى کلوِ لغَ ػضَیت ثثت  -2
 .شددهی گ

دس صَست اًحالل ضشکت ضواسُ ًظام هٌْذسی ػضَ حقَقی ساکذ ٍ دس دفاتش ثثت ضواسُ ًظام هٌْسی دس هقاتل آى کلوِ اًحالل ضشکت  -3
 .ثثت هی گشدد

 هتقاضی تِ ٍ خاسج ساکذ اص هثذاء استاى دس حقَقی ػضَ هٌْذسی ًظام ضواسُ هثذاء استاى تِ حقَقی ػضَ هدذد تاصگطت صَست دس –تثصشُ 
 .دادُ هیطَد ٍ ضواسُ ًظام هٌْذسی ػضَ حقَقی دس استاى هقصذ ساکذ هی گشدد

 . دس صَست ػذم پشداخت حق ػضَیت ساالًِ داسًذُ کاست ػضَیت حق تشخَسداسی اص هضایای ػضَیت ساصهاى سا ًخَاّذ داضت -13هادُ 

دس صَست ػذم پشداخت حق ػضَیت تِ هذت سِ سال پیاپی کاست ػضَیت اص دسخِ اػتثاس ساقظ ٍ ضواسُ ًظام هٌْذسی ساکذ هی  -14هادُ 
ػضَیت  10گشدد. دس صَست هشاخؼِ ػضَ ٍ اسائِ دسخَاست اداهِ ػضَیت، پس اص پشداخت حق ػضَیت هؼَقِ ٍ خشاین هتؼلقِ هقشس دس هادُ 

 .ػضَ تشقشاس هی گشدد

 


