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 به نام خدا

 «دستورالعمل اجرايي تعيين نام اشخاص حقوقي» 

هرا   مسسسراغ ریرترراري   ادرراد ر درا دوسراا   شر ا  در        در راستاي تسهیل مراحل ثبت تاسیس شررتت 

با شرح زدر تبیین  "دستسرالعمل اجرادی تعیین نام اشخاص حقسقی"تارشناسی تعیین نام اشخاص حقسقی، م اد 

 :گرددمی

نسربت   ،متقاضیاا ثبت اشخاص حقسقی، با مشخص نمسدا نسع شخصیت حقسقی   ارائا مراار  ززم  -(1)ماده 

 . نمادنامی اقاام  شخصیت حقسقی مسرد نظربا پیشنهاد نام 

تا متقاضیاا ثبت اعم از ادرانری درا ررارجی    معنی  بادا  اژگاا   نام اشخاص حقسقی عبارتست از  اژه -(2)ماده 

 .مرجع ثبت پیشنهاد می نمادنا باشخصیت حقسقی   دیبراي شناسا

پری    بادرا ، مراجع ذدصالح  است ارذ مرسز ازمستلزم  هانام پیشنهادي آااشخاص حقسقی تا ثبت  -(3)ماده 

نسبت با ارذ مرسز اقراام   برا ضرمیما    با طردق مقتضی  ها،از ارادا تقاضاي ثبت تاسیس با مرجع ثبت شرتت

  .ماار  تسلیم نمادنا

در . نامحا د اسرت   مهلت اعتبار نام تأدیا شاه اشخاص حقسقی تا منرر با ثبت   آگهی می گردنا ، -(4)ماده 

صسرتیوا نام تأدیا شاه شخص حقسقی در شر  تأسیس دا تغییر منرر با ثبت   آگهی نگرردد صررًاس سرا مراه از     

ماه از تاردخ تشویل مرمع عمسمی مؤسرس   6ادن ماغ براي شرتتهاي سهامی عام ، . تاردخ تأدیا نام اعتبار دارد 

 . می باشا

است تا با نام آا در مرجع ثبرت   شخصیحقسقی ثبت شاه با رعادت تاردخ تقام، مختص  شخصنام  -(5)ماده 

 آا را(تام، ناقص حرتتری، ل ظری  )دا مترانس  مذتسرنام عین ها با ثبت رسیاه است   ددگري حق ارتیار شرتت

 . شسدمی، منت ی انحالل   رتم تص یاادن حق پس از  .ناارد

 :ر قابل تأدیا نمی باشانام پیشنهادي اشخاص حقسقی در مسارد زد -(6)ماده 

 ؛هادی تا ارتصاص با تشویالغ د لتی   تشسري دارنانام -6-1

  ؛هادی تا در آا از اسامی، عنا دن   اصطالحاغ بیگانا است اده شاه باشانام -6-2

هاي بی معنا دا ال اظ قبیحا   مسرتهرن    ه   دا شامل  اژهادی تا مخالف مسازدن شرعی، نظم عمسمی نام -6-3

  ؛ارالق حسنا باشنا رال 

مگر برا ارائرا   ناجا، نزاجا، ادراا، تشسر،  از قبیل نام دا نام ارتصاري دا حر ًی تا رسماس متعلق با د لت باشا -6-4

  ؛دار د لتیمرسز از مقام صالحیت
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اموراا   ،تا در دك نام پیشنهادي، ترتیبی از د   اژه ًارسی، تااعی تنناه درك  اژه بیگانرا باشرا   هنگامی  -6-5

 . ثبت آا  جسد ناارد

 اژه هاي بیگانا دا ریرمتعار  دا مخ ف تنها در صسرتی قابل است اده در نرام شرخص حقرسقی  اسرت ترا      : تبصره

 .مسرد تأدیا ًرهنگستاا زباا   ادب ًارسی باشنا

 :الرعادا استدر تعیین نام اشخاص حقسقی، معیارهاي ذدل ززم :(7)ماده 

درن، هرا   درا     نظیر اا،  ا،) چنانچا ت ا غ نام پیشنهادي با نام ثبت شاه تنها در است اده از پسسنا جمع  -7-1

 ؛امواا ثبت آا  جسد ناارد ،دا حذ  آا باشا( جمع موسر

آا برا    امواا انتخراب نرام جادرا مشرتق از     چنانچا نام شخصیت حقسقی با صسرغ مقیا ثبت شاه باشا، -7-2

 راي شخصیت حقسقی ددگر  جسد ناارد؛صسرغ مطلق ب

    ؛شسنااي شبیا نام ثبت شاه ددگري باشنا، پذدرًتا نمی اژه هادی تا با طرز گمراه تنناه -7-3

    برتر، برتردن، نرس برا اسرامی ثبرت شراه قبلری پذدرًترا          اضاًا تردا تلماغ تسصی ی از قبیل اصل، نسدن، -7-4

 شسد؛نمی

شرسد   در صرسرغ اسرت اده اعرااد در نرام      پذدرًتا نمی ،هادی تا سابقا ثبت دارنااضاًا تردا اعااد با نام -7-5

 . ها با صسرغ حر ًی باشاهاي جادا پیشنهادي،  بادا نگارش آا

نامرا تتبری شخصریت    رضرادت ًقط در صرسرغ ارادرا    ،ًسق باشاچنانچا نام پیشنهادي مشمسل بناهاي : تبصره 

 .، قابل ثبت استصسرترلسا هیاغ مادرهحقسقی مقام در قالب 

چنانچا نتیرا تارشناسی نام، نشانگر  جسد تعارض در نام پیشنهادي با م اد ادرن دسرتسرالعمل باشرا،     (:8)ماده 

 هاي جاداي پیشنهاد نمادا؛شسد تا نامانی میرسمراتب با ذتر علت رد نام پیشنهادي، با متقاضی اطالع

تا متقاضی با نتیرا تارشناسی نام، اعتراض داشتا باشا، مراتب را برا ذترر دزدرل ررسد در     در صسرتی: 1تبصره 

 ، اعالم تا تارشناسی مراد صسرغ پذدرد؛  ي بررسی تنناه نامهاقالب ًرم اعتراض، با مرجع ثبت شرتت

برا تومیرل ًررم مربرس ،     تسانرا  در تارشناسی د م نیز نام پیشنهادي رد شا، متقاضی میدر صسرتی تا : 2تبصره 

نظردا مسئسل . ها   مسسساغ ریرتراري اعالم نمادامراتب اعتراض رسد را با ذتر دزدل، با اداره تل ثبت شرتت

 .شسدها   مسسساغ ریرتراري، نظر نهادی محسسب میتعیین نام اداره تل ثبت شرتت

 .باشاقابل انتقال با ریر نمی  ،هاي تأدیا شاهنام -(9)ماده 

مقررراغ   شررادط    ، اي ترا برا رعادرت قرسانین    نام اشخاص حقسقی ثبت شاه برا تسرلیم صسرترلسرا    -(11)ماده 

 . قابل تغییر رساها بسد شسد،می ها ارائااساسناما متناسب با نسع شخصیت حقسقی تنظیم   با مرجع ثبت شرتت
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 (222) ،(184) ،(163) (141) ،(117) ،(55)در تعیین   تغییر نرام اشرخاص حقرسقی رعادرت مرساد       -(11)ماده 

ناما ثبت تشرویالغ  آئین (1)زدحا اصالحی قانسا ترارغ   تبصره ذدل ماده ( 4)قانسا ترارغ   تبصره ذدل ماده 

 .   مؤسساغ ریرتراري الزامی است
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 پيوست 

 كليدي  واژگانتعاريف  -1

قانسا ترارغ ( 584)  ( 22)تلیا شرتت هاي تراري   مسسساغ ریرتراري مسضسع مساد  :شخص حقسقی -1-1

 .تا نزد مرجع ثبت شرتت ها ثبت شاه دا می شسنا 

شسنا جهت شناسادی آنها اي از اساسناما اشخاص حقسقی تا ثبت شاه دا میعنسانی است تا در ماده :نام -1-2

 .قیا گردداه    تعیین می گردد

نامی تا در قالب دوی از انساع اشخاص حقسقی در مرجع ثبت شرتتها قبال ثبت گردداه   دا  :نام ثبت شاه -1-3

 . شخصیت مذتسر در شر  تاسیس بسده   مسرد تادیا قرار گرًتا است

نامی تا متقاضی در هنگام تاسیس اشخاص حقسقی   دا تغییر نام اشخاص ثبت شاه جهت  :نام پیشنهادي -1-4

 . ت ها ارائا می دهاتعیین نام با مرجع ثبت شرت

گستر نامی تا در تل ظ   معنی با نامی تا قبال ثبت شاه دوساا باشا ماننا آردا گستر پاد ، آردا  :عین نام -1-5

             پاد

تلماغ همرنس تا در ظاهر با دوادگر شبیا بسده  لی در معنی مختلف باشنا   د  تلما  :مترانس  -1-6

         .مترانس را د  رتن جناس می گسدنا 

رسد    رسد  ، گسر   گسر ) د   اژه تا در تل ظ   نگارش دوی ، اما در معنی مختلف باشنا  :جناس تام -1-7

) 

  ارتال  آا ها در مصسغ هاي  ( حر   ) دوسانی د  دا چنا  اژه در صامت ها  :جناس ناقص حرتتی -1-8

 (   مُلك مَلك    مِلك )را گسدنا از قبیل (صااهاي   َ     ِ    ُ    ) تستاه 

هر گاه د   اژه در تل ظ   رساناا با دوادگر دوساا اما در نگارش باهم مت ا غ باشنا از  :جناس ل ظی -1-5

 ،رسار   رار ،تهراا   طهراا ، ًطرغ   ًترغ  قبیل صبا   سبا

تلماتی هستنا تا بتساننا در حالت ت ضیلی دا عالی قرار گیرنا    اسم را تسصیف تننا  :لماغ تسصی یت -1-12

 ...برتر، برتردن ، نس ، اصل ، نسدن   : قبیل از 
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 هاها و مثالنمونه -2

  :5مثال ماده  -2-1

از شخص حقسقی  "امیر "تقاضاي نام ،ثبت شاه باشا "امیر"اگر شخص حقسقی تحت نام  :مثال براي عین -

 . شسدنمی پذدرًتا ددگر

 "شیرآ راا"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "شیرآ راا"اگر شخص حقسقی تحت نام  :مثال براي جناس تام -

  شیر ا ل با معنی شیر نسشیانی است  شسد تااگر ًرض حتی . از شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی شسد

ا لی با معناي تتف   د می تا  "شانا ردز"   "شانا ردز" :گسنا استهمین .شیر د م با معناي شیر آب

 .استبا معنی شانا سر 

ًترغ "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "ًطرغ دام" اگر شخص حقسقی تحت نام :مثال براي جناس ل ظی -

 ،"راستا پردازاا"   "رساستا پردازاا": گسنا استهمین. از شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی شسد "دام

 . "سبا پی "   "پی صبا" ،"طهراا صنعت"   "تهراا صنعت"

  ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "مُلك آردا  " اگر شخص حقسقی تحت نام :مثال براي جناس ناقص حرتتی -

     ،"تُن آرا "   "تَن آرا  " :هاي مشابامثال .از شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی شسد "مَلِك آردا"

 ."حَسَن ترارغ پسدا"   "حُسن ترارغ پسدا"

 

 :5بند  6مثال ماده  -2-2

تلما ، "نس"   "تك" ترتیب زدرا .شسدنمیپذدرًتا  حقسقی شخصبا عنساا نام  "تك نس"اي همچسا  اژه -

پِیكِ "   ""technicتا تااعی تنناه تلما  "تَك نیك" هاي اژه. تنامیرا تااعی  ""technoانگلیسی 

  .از ادن قبیل هستنااست، " picnic"تا تااعی تنناه تلما انگلیسی  "نیك

 

 :1بند  7مثال ماده  -2-3

 "ر زامیاگستراا " تقاضاي نام ،ثبت شاه باشا "ر زامیاگستر  "اگر شخص حقسقی تحت نام  :"اا"جمع -

 ،ثبت شاه باشا "انادشا پارسی"اگر شخص حقسقی تحت نام . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی

 . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "انادشا پارسیاا"تقاضاي نام 

تقاضاي نام            ثبت شاه باشا، "ًرهیختا علسي"ت نام اگر شخص حقسقی تح :" ا"جمع  -

ترارغ "اگر شخص حقسقی تحت نام . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "ًرهیختا علسدسا"

اگر . از شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی شسد "ترارغ مها دسا"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "مها ي
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از شخص حقسقی  "ابرار ًاطمیسا"بت شاه باشا ، تقاضاي نام ث"ابرار ًاطمی"شخص حقسقی تحت نام 

 . ددگر پذدرًتا نمی شسد

تسسعا "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "تسسعا سارتمانی سیا"اگر شخص حقسقی تحت نام  :"دن"جمع  -

ریردا "اگر شخص حقسقی تحت نام . از شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی شسد "سارتمانی سیادن

از شخص حقسقی ددگر پذدرًتا  "ریردا پیر اا صادقین"بت شاه باشا، تقاضاي نام ث "پیر اا صادق

 . نمی شسد

برق "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "برق صنعت آذربادراا"اگر شخص حقسقی تحت نام  :"ها"جمع  -

 . از شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی شسد "هاصنعت آذربادرانی

امساج سازه "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "ج سازه ادرانیاامس"اگر شخص حقسقی تحت نام  :جمع موسر -

 "قسم آردادی تارمانیا"اگر شخص حقسقی تحت نام . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "ادرانیاا

 .شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "اقسام آردادی تارمانیا"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام 

 

 :2بند  7مثال ماده  -2-4

از  "انادشا گستر آردا"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام "انادشا گستر نسدا آردا"حقسقی تحت نام اگر شخص  -

 . شسدشخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی

پارس " دا "پارس گستر"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام "پارس گستر سپاهاا"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "سپاهاا

از  "انادشا ترارغ"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "انادشا ترارغ اًق"قسقی تحت نام اگر شخص ح -

 .شسدشخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی

 

 :3بند  7مثال ماده  -2-5

ًنی   سارتمانی "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "ًنی مهناسی پارس"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "پارس

دامااري پارس گستر "، تقاضاي نام باشاثبت شاه  "پارس گستر شاداا"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "شاداا

از شخص  "ًنی مهناسی ملت"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "بانك ملت"شخص حقسقی تحت نام  اگر -

 . شسدحقسقی ددگر پذدرًتا نمی



7 

گر ه صنعتی "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "لسلا تشی گاز نیك تاز آردا"نام اگر شخص حقسقی تحت  -

  .شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "نیك تاز

تهیا رذاي اتبر "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "هتل   رستسراا اتبر جسجا"شخص حقسقی تحت نام  اگر -

 . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "جسجا

از شخص  "تسسعا سارتمانی آردا پاد"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "آردا پاد"حقسقی تحت نام اگر شخص  -

 . شسدحقسقی ددگر پذدرًتا نمی

گر ه ردسناگی گلباًت "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "ردسناگی گلباًت"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 . شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "تاشاا

 

 :4 بند 7مثال ماده  -2-6

از شخص  "انادشا گستر اصل"تقاضاي نام ،ثبت شاه باشا "انادشا گستر"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 . شسدحقسقی ددگر پذدرًتا نمی

از شخص حقسقی  "امیا ترابر نسدن"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "امیا ترابر"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 . شسدددگر پذدرًتا نمی

از شخص حقسقی  "اًق ترارغ نس"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "اًق ترارغ"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 .شسدددگر پذدرًتا نمی

 

 :5بند  7مثال ماده  -2-7

زستیك سازي ترماا "ثبت شاه باشا، تقاضاي نام "زستیك سازي ترماا"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

  .شسداز شخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی "دوم

از  "ادساتیس سازه نسد"ثبت شاه باشا، تقاضاي نام  "ادساتیس سازه"اگر شخص حقسقی تحت نام  -

 . شسدشخص حقسقی ددگر پذدرًتا نمی

 .شسدبا ا سابقا ثبت نیز با علت نگارش رقسمی پذدرًتا نمی "22شاداا گستر"نام  -

 


