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 )عضویت حقوقی(در شبکه ملی  محورو اجتماع نهادمردمغیردولتی، فرم عضویت تشکلهای 

 شرایط عضویت در شبکه ملی:

 مهر رسمی تشکل – امضاء باالترین مقام مسؤول تشکل - ملی تکمیل فرم عضویت شبکه (1

 ذیل: حداقل یکی از مدارکدارا بودن  (2

 نیروی انتظامی و...(-سازمان ملی جوانان-)مانند وزارت کشورنهاد مردمغیردولتی و سازمانهای پروانه یا مجوز فعالیت قانونی از یکی از مراجع صادرکننده مجوز فعالیت در حوزه  -

 یا تشکل اجتماعی ، مؤسسه غیرانتفاعینهادغیرتجاری بعنوان سازمان غیردولتی، مردمها و موسسات ثبت در سازمان ثبت شرکتروزنامه رسمی یا آگهی  -

 ، مشروط به سابقه فعالیت حداقل یکسالهدارا بودن کد رهگیری سامانه وزارت کشور یا استانداری و فرمانداری -

 (هیأت وزیران 6/6/95نهاد مصوب نامه تشکلهای مردمآیین 21و  20، موضوع مواد محور محلیاعها )مختص سی.بی.اوها یا تشکلهای اجتماز بخشداری دارا بودن تأییدیه ایجاد تشکل محلی -

های متقاضی عضویت در شبکه با موضوعات متفاوت، بدون حق رای باشد. )عضویت سایر تشکل و یا منابع آب و انرژی طبیعیزیست، منابع یا میراث حفاظت یا بهبود وضعیت محیطموضوع یا هدف فعالیت انجمن مندرج در اساسنامه،  (3

 نماید(نامه عضویت در شبکه مشخص میباشد و حدود فعالیت آنها را آیینبالمانع می

تاییدیه شورای هماهنگی شبکه استانی یا ملی مبنی بر  –سال گذشته  2رزومه فعالیت حداقل  –زنامه رسمی تغییرات انجمن آخرین رو –روزنامه رسمی تأسیس انجمن  –ارسال مستندات قانونی انجمن مانند: تصویر پروانه یا مجوز فعالیت  (4

 تأییدیه بخشداری مبنی بر تشکیل انجمن محلی )مختص سی.بی.اوها( –فعالیت یکساله )اختصاصی تشکلهایی که دارای کد رهگیری هستند( 

 نگی شبکه ملیتصویب عضویت توسط شورای هماه  (5

 شبکه )مجمع عمومی( عضویت ساالنه مصوب در شورای عمومی پرداخت حق (6

ها، حق های شبکه، مانند عضویت در شورای هماهنگی، شورای نظارت و داوری، مدیریت یا عضویت در کارگروهها در فعالیتو شرایط و سطوح مشارکت تشکل رایط فوق، عضو عادی شبکه بودههای دارای شتمامی تشکل :1 تبصره

 شود.تعیین می "داخلی شبکهنامه آیین"توسط ه استانی است. جزئیات شرایط و سازوکار عضویت، های استانی متبوع آنها و معرفی آنها از سوی شورای هماهنگی شبکمنوط به عضویت آنان در شبکهها، مجامع و.... گیریرای در تصمیم

 عضو شبکه استانی متبوع خود به حساب خواهند آمدتکمیل این فرم عضویت، هیچگونه حق یا امتیاز ویژه برای تشکلها ایجاد نخواهد نمود و همچنان، تشکلها : 2تبصره 

  :فعالیت)عبارت مندرج در اساسنامه(موضوع   نام تشکل:

 هیأت امناء    اعضاء مجمع عمومی ساختار تشکل:  ه تخصصی فعالیت:حوز

  روستا:  بخش:  شهرستان:  استان:  سال تأسیس/تشکیل:

 المللیبین               ملی                   استان                        شهرستان               سطح فعالیت:  تعداد اعضاء فعال:  تعداد اعضاء هیأت مدیره/هیأت امناء:

 پروانه تاریخ آخرین تمدید تاریخ صدور مجوزشماره  مرجع صدور پروانه

    

 تاریخ آخرین ثبت تغییرات: )طبق روزنامه رسمی( :یا تاسیس تاریخ ثبت ها و موسسات غیرتجاری()سازمان ثبت شرکت شماره ثبت:

 :یا هر نوع سابقه فعالیت موثر المللیبین-های ملی ها، مراجع، نهادها یا کنوانسیونعضویت انجمن در کارگروه

 مشخصات مدیران تشکل:

 :Email   تلفن همراه:  مدیرعامل یا دبیر:

 :Email   تلفن همراه:  رئیس هیأت مدیره یا هیأت امناء:

 :Email   تلفن همراه:  بازرس:

  نشانی پستی تشکل:

دفتر تماس شماره 

 تشکل:
  نمابر: 

  سایت تشکل:وب

  تشکل:ایمیل 

  نام شبکه اجتماعی تشکل و شماره مربوطه:

 تایید می باشدشرایط عضویت در شبکه، مورد شمول صحت و سقم مندرجات کلیه موارد فوق، مستندات و مدارک ارائه شده و 

 تاریخ:

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 سمت در انجمن:

 

 امضاء

 مهر تشکل:

  


