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   :توجه به نکات ذیل ضروري استمراحل ثبت در انجام 
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نسبت به برگزاري مجمع عمومی موسس اقدام، نتیجه را به دبیرخانه اعالم نمایند و نامه با هماهنگی دبیرخانه سمن 
فرم صورتجلسات مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره در سایت . (معرفی به ثبت شرکت ها را دریافت نمایند

  ).موجود می باشد  ir .es-ostanاستانداري به نشانی
ظرف مدت مقرر به منزله انصراف از ادامه کار تلقی شده و ضمن کان لم یکن گردیدن موافقت هیات نظارت، عدم اقدام 

   .پرونده بایگانی می شود 
ماه فرصت دارد که نتیجه ثبت را به دبیرخانه هیات نظارت  3هیات موسس از زمان معرفی به ثبت شرکت ها حداکثر  - 2

؛ در غیر این صورت چنانچه اقدامی از سوي هیات )تصویررروزنامه رسمی(و مدارك مثبته ثبت را ارائه نمایند اعالم 
  . جهت ثبت شکل نگرفته باشد به منزله انصراف تلقی گردیده و مراتب  به اداره ثبت شرکت ها اعالم می گردد موسس در 

ت ها و موسسات غیرتجاري اصفهان به نشانی پایگاه در اداره ثبت شرک ثبت تاسیس و تغییراتسامانه جامع  - 3
  . می باشد   ir.ssaa.irsherkat.www الکترونیکی 

الزم است فایل راهنما را بر روي پایگاه به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به ورود اطالعات نمایند و پس از آن  - 4
در این روش نیازي به مراجعه ارباب رجوع به اداره ثبت . را  از طریق اداره پست به ثبت شرکت ها ارسال نمایندفیزیکی مدارك 

  .نمی باشد و پس از طی  هر مرحله از فرایند اداري مراتب از طریق سامانه پیام کوتاه به متقاضی اعالم می شود 
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