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 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 مجوزثبت و تشکیل تعاونی عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادیاطالعات 

  عنوان مرجع صادر کننده

  نشانی و کد پستی

  تلفن

  نمابر

  پست الکترونیک

  آدرس سایت

  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

تابعیت جمهوری اسالمی ایران عدم ممنوعیت قانونی 

و حجر کارت پایان خدمت و یا معافیت تحصیلی ارایه 

 درخواست کتبی 

خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه حداقل تعداد افراد متقاضی 

نفر می باشد عدم عضویت در تعاونی مشابه قبول  7تشکیل تعاونی 

 اساسنامه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

اصل و کپی شناسنامه اصل وکپی کارت ملی اصل و کپی 

مدرک پایان خدمت ویا معافیت تحصیلی مدرک تحصیلی 

 گواهی عدم سوِِِِ پیشینه در مورد تعاونی های حساس 

برگه درخواست تشکیل تعاونی اصل فیش پرداختی خرید 

سهام طرح توجیهی مجوزفعالیت از سازمان مربوطه لیست 

 اعضا تعاونی 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف
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 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز

سازمان ارائه 

/ کننده

 متقاضی

 نوع خروجی
سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

1 

تهیه طرح 

در ) پیشنهادی 

 (خواست 

  یک روز
فرم تیپ طرح 

 پیشنهادی

اعضای 

) تعاونی 

 (مردم 

 هیئت موسسین صورت جلسه

2 
هیئت  هجلس

 موسس
 فرم خام  یک روز

هیئت 

 موسس

فرم تکمیل 

شده معرفی 

نماینده هیئت 

 موسس

 اداره تعاون

  یک روز مدارکبررسی  3

فرم تکمیل شده -1

نماینده هیئت موسس 

-3طرح توجیهی -2

مجوزفعالیت مربوطه 

 لیست اعضاء-4

نماینده 

هیئت 

 موسس

ثبت در 

دبیرخانه اداره 

تعاون بررسی 

و تاییدیه 

 مدارک واصله

اداره تعاون 

 کارشناس مربوطه

4 

صدور موافقت 

تشکیل  نامه

 تعاونی

  یک روز
بررسی مدارک ارائه 

 شده
 اداره تعاون

موافقت یا عدم 

موافقت 

 تشکیل

نماینده هیئت 

موسس و ارسال 

یک نسخه به ثبت 

 جهت تاییدیه نام 

5 
برگزاری مجمع 

 عمومی
 برگزاری جلسه  یک روز

نماینده 

هیئت 

 موسس

صورت جلسه 

و مدارک 

 ضمیمه

نماینده هیئت 

 موسس 

6 

بررسی مدارک 

مجمع عمومی 

توسط 

کارشناس 

 تعاون

 مدارک مجمع  یک روز
مدیر عامل 

 شرکت

بررسی مدارک 

 مجمع
 اداره تعاون

 مدیرعامل شرکت مجوز ثبت اداره تعاون اطالع  یک روز مجوز ثبت 7

 ارسال به ثبت 8

به  هبست

ثبت 

شرکتها و 

روزنامه 

 رسمی 

 معرفی به ثبت 

مدیرعامل 

شرکت 

 تعاونی

 ثبت شرکت ها آگهی تاسیس

9 
صدور و آگهی 

 تاسیس
 آگهی تاسیس  یک روز

ثبت شرکت 

 ها

پروانه تاسیس 

 تعاونی

روزنامه رسمی -1

-3اداره تعاون -2

 شرکت تعاونی

  یک روز پروانه تاسیس 11
آگهی تاسیس و 

 روزنامه رسمی

مدیرعامل 

 تعاونی

پروانه تاسیس 

 تعاونی
 اداره کل تعاون
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 سایر اطالعات تکمیلی

 دائمی  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 یک هفته  : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد
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 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 (در خواست ) تهیه طرح پیشنهادی  1

 

 هیئت موسس هجلس 2

 بررسی مدارک 3

 تشکیل تعاونی صدور موافقت نامه 4

 برگزاری مجمع عمومی 5

 بررسی مدارک مجمع عمومی توسط کارشناس تعاون 6

 مجوز ثبت 7

 ارسال به ثبت 8

 صدور و آگهی تاسیس 9

 پروانه تاسیس 11
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