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 بسمه تعالی 
 های مردم نهاد سازمان  شبكه     فعالیت    و   تاسیس نحوه دستورالعمل

نامره اجرایر   )آئری هیات وزیررا     8/5/84ه مورخ  31281ت/27862تصویب نامه شماره  19درراستای اجرای  ماده 

                      شرر  ییرلمرردم نهراد  سرازمانهای دستورالعمل نحروه تاسریس و فعالیرت شر که   تاسیس و فعالیت تشکلهای مردم نهراد  

 ا الغ م  گردد.

 تعاریف : ماده یک :

ه کر است سسه ایمونامیده م  شود    "ش که"  اختصار هی مردم نهاد که در ای  دستورالعمل  ش که سازمانها شبكه :

شخصریت  ث رت اخر  پروانره فعالیرت و اقردام  ره  ث ت شده  مردم نهاد سازما  پنج  از طریق مشارکت حداقل تعداد

 فعالیت م  کند.   ا شخصیت حقوق  مستقلو  نموده  حقوق 

ص و در چهرارچو  یرم موضروع مشرخ  ایرد مشرا ه   متقاض  تاسیس شر که  هایتشکلموضوع فعالیت یا اهداف 

   اشد. متمرکز 

  راو   ل انرهداوط  ش که دارای ماهیت غیردولتر    غیرتاراری غیرانتعرا،    غیرسیاسر   : شبكه ماهيت و نوع فعاليت

 .صادق استا تصویب نامه هیات وزیرا    درخصوص ش که ه م   اشد  و  کلیه قوانی  و مقررات  رویکرد اجتما، 

ه  31281ت/27862تصویب نامره هیرات وزیررا  شرامل تصرویب نامره شرماره مراد از    تصويب نامه هيات وزيران :

 .  است )آئی  نامه اجرای  تاسیس و فعالت سازمانهای غیردولت   هیات وزیرا   8/5/84مورخ 

لهای  شامل تشک سازمانهای مردم نهاد که درای  دستورالعمل  ه اختصار تشکل نامیده م  شود سازمانهاي مردم نهاد :

 هرا  ره ث رتاست که پروانه فعالیت آنها  ه استناد تصویب نامه هیات وزیررا  صرادر گردیرده و شخصریت حقروق  آن

قردام  ره تاسریس ا  هیرات موسرس  عنوا ای  دستورالعمل   2 ا ر،ایت معاد ماده  ای  تشکلها م  توانندرسیده است. 

 ش که نموده و نامزد هیات مدیره و  ازرس  در ش که ییر ط شوند. 

ت غیر رسم  ش که  ه ،ضویصرفا م  توانند  ای  دستورالعمل را ندارند    2سایر موسسات  که شرایط مقرر در ماده  

  .است   نامه هیات وزیرا  تصویب 30موضوع ماده )درآیند و ،ضویت رسم  آنها منوط  ه تط یق وضعیت 

 بشرح ذیل  است : ،شبكه  شرایط الزم برای تاسیس  :  2 ماده

 .دن اش  رخوردار مشا هموضوع فعالیت یا هدف م   ایست از  های متقاض  تاسیس ش که  تشکل .1

 .سپری شده  اشد    موسسی  سال ازتاریخ ث ت شخصیت حقوق   2حداقل  .2

کرد مال  و ارائه گزارش ،ملتصویب نامه هیات وزیرا  شامل  مندرج دره تکالیف  متقاضیا  تاسیس ش که  .3

 ،مل کرده  اشند.و همچنی   رگزاری ماامع ،موم  سالیانه   اجرای  سالیانه 

انره  یرا تصرویب نامره هیرات وزیررا   ) تعلیرق پرو 28ت مراده   نرد  نرد   یرا در های مندرج  ه محکومیت .4

 درخواست ا طال پروانه فعالیت  محکوم نشده  اشند.
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 تا عیت ایران   اشد. اید دارای و ا،ضای آ  تشکل های متقاض  تاسیس  ش که  .5

 . ود دخواهمردم نهاد  سازما  5های متقاض  تاسیس ش که   حداقل  تشکل تعداد .6

 ش که یا ر تاسیسد: سازمانهای مردم نهاد خارج  و شعب و دفاترنمایندگ  آنها   نم  توانند  یمت صره  -

  وع است.هرصورت پ یرش ،ضویت از خارج از کشور توسط ش که ها ممن،ضویت درآ  مشارکت  نمایند.در 

 .ا نمایندکه هر ش ش که های ث ت شده نم  توانند اقدام  ه مشارکت در تاسیس یا ،ضویت در سای: 2ت صره  -

و  که  اشندیره  ش یا هیات مد : شعب ودفاتر نمایندگ  تشکل ها   نم  توانند  عنوا  هیات موسس 3ت صره  -

 .صرفا م  توانند  ه ،ضویت  غیررسم   ش که درآیند 

 :  3ه ماد
 اهداف و جهت گیری ش که م  تواند در رگیرنده  امور زیر  اشد :  

 ا،ضای ش کهایااد هماهنگ  در فعالیت  -

 کمم  ه ارتقای سطح کیع  فعالیت تشکلهای مردم نهاد ،ضو ش که  -

 تامی  منا ع در راستای حمایت از ا،ضای ش که  -

 ا،ضاد نهادینه کرد  آ  در ،ملکرتعریف شاخص و استانداردها در ارت اط  ا موضوع فعالیت ش که و  -

 مردم نهاد ،ضو ش که .توانمندسازی   آموزش و حمایت مادی و معنوی از تشکلهای  -

 تار یات موفق وارتقای سطح همکاری و تعامل  ی  ا،ضای ش که جهت ت ادل دستاوردها  -

 معهکمم  ه هم افزای  ظرفیتها و توانمندیهای ا،ضای ش که در تعامل  ا سازمانهای دولت  و جا -

ت اط وثرتر درارجلب مشارکت و همکاری تشکلهای مردم نهاد جهت ارائه خدمات مطلو  و ایعای نقش م -

  ا جامعه و گروههای هدف . 

 .و ارائه راهکارجهت رفع آ    در حوزه فعالیت شناسای  مسائل و مشکالت موجود -

 .ایااد  انم اطال،ات در خصوص موضوع فعالیت  اهداف  توانمندیهاوگروههای هدف ش که -
 

 : روند تاسیس شبكه  : 4 ماده

  لیت مشا ه هستنددارای موضوع فعا مردم نهاد که سازما   5تعداد  حداقلنمایندگا  م   ایست  رای تاسیس ش که   

امه . ایر  تقاضران کنندارائه     کشور مستقر در وزارت "هیات نظارت کشورد یرخانه " ه  تقاضانامه تاسیس ش که را 

 ارائه شود.   متقاض های  مهر تشکل ممهور  ه امضای مدیرا   وا  اید  

و مدارك  ه فهرست ا،ضای هیات موسس ش ک وش که   موضوع فعالیت  پیشنهادی  اید حاوی نامتقاضانامه تاسیس  

  محردوده   شیوه های اجرای  اهداف  اشد و طر  توجیه  م ن   ر ضرورت شکل گیری ش که و تشریح  ث ت  آنها 

 .   ه انضمام تقاضانامه ارائه شود و شرایط ،ضویتفعالیت 

 ال نمایند.درخواست تاسیس ش که را از طریق سامانه اینترنت  وزارت کشور تکمیل و ارسمتقاضیا  م  توانند 
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 : 5ماده 

زم دامات الاق کلیهنمایندگا  تشکلهای متقاض  تاسیس ش که     عنوا  ا،ضای هیات موسس ش که تلق  م  شوند و

. واهنرد دادیت حقروق  شر که انارام خرا  رای طراح  پیش نویس  اساسنامه   دریافت پروانه فعالیت و  ث ت شخصر

   د.نتشکل  اش  اید از  ی  ا،ضای هیات مدیره    ازرسی  یا مدیر،امل  ها  نمایندگا  معرف  شده از سوی تشکل

 : 6ماده 

سرناد و مر   ایسرت درخصروص  ررسر  اتاسیس شر که    تقاضانامه پس از دریافتهیات نظارت کشور    د یرخانه 

 ر موافقرت یرا  پاسخ خود را م نر   ر یم ماهحداکثر ظرف مدت مدارك و اساسنامه پیشنهادی ش که اقدام نموده و 

 .ا،الم کند مخالعت 

                  اسررتان  یررا شهرسررتان  درخواسررت تاسرریس شرر که دریافررت هیررات هررای نظررارت اسررتا  و شهرسررتا    در صررورت 

 نمایند.  سالرا  ه د یرخانه هیات نظارت کشور ار موظف هستند درخواست م کور

 : 7ماده 

نهراد  از تشرکلهای مرردمش که موظف است    هیات موسستاسیس ش که   ا  "هیات نظارت کشور"موافقت پس از 

طلرب ،موم  موسسی  د،وت  عمرل آورد . تشرکلهای داو جهت شرکت در جلسه مامع ا موضوع فعالیت   ت ط مر

 نمایند.  اید نمایندگا  خود را  صورت کت    ه  هیات موسس معرف  

 : 8ماده 

 که نعرر از نماینردگا  تشرکلهای داوطلرب ،ضرویت در شر 10جلسه مامع ،موم  موسسی  ش که  ا حضور حداقل 

ماینردگا  ن  ری ازی هیرات مردیره و  ازرسری  شر که ا،ضادر ای  جلسه ضم  تصویب اساسنامه    .رسمیت م  یا د 

 تشکلهای ،ضوش که انتخا  م  شوند. 

            ا،مرال هرکدام از تشکل های ،ضوش که    دارای یم حق رای در ماامع ،موم  هسرتند کره توسرط نماینرده آنهرا

  .جلسات ماامع ،موم  ش که  ا حضور نماینده مرجع صدور پروانه فعالیت  رگزار خواهد شد  م  شود.

ف هیرات موسرس موظرتشرکل نرسرد    10ش که  ه تعداد  ا،ضای مامع ،موم  موسسی : درصورتیکه  یم ت صره -

ت ضروع فعالیرا مواست  رگزاری مامع موسسی  را  ه مدت یم ماه  ه تاخیر انداخته و ماددا از تشکلهای مرت ط  ر

 ش که   د،وت  عمل آورد . 

د   تشرکل نرسر 10درصورتیکه پس از د،وت مادد   تعداد ا،ضرای مامرع ،مروم  موسسری  شر که  ره :  2ت صره  -

حضرور  عر را  ررایهرکدام از تشکلهای  که  رای  ،ضویت در ش که ا،الم آمادگ  نموده اند    م  توانند تعداد دون

حله تاسیس و در مرسی     معرف  کنند . ای  امر صرفا در جلسه مامع ،موم  موسسی  در جلسه مامع ،موم  موس

اد  که  ره تعردشرامکانپ یر  وده و هیات مدیره ش که موظف است اقدامات الزم را  رای افزایش تعداد ا،ضای  ش که

 ،مل آورد. ه تشکل   حداکثر تا مامع ،موم  سال  عد   10حداقل 
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کل الزامر  تشر 20حضرور نماینردگا  حرداقل    مل     رای  رگزاری مامع ،موم  سرالیانه : درش که های 3ت صره  -

 است. 

 ساختار شبكه  : 9ماده 
اجد وکه هاد نو هرکدام از تشکلهای مردم  ودپایه گ اری ش "،ضوپ یری"  م   ایست م تن   ر  اختار ش کهس

 یرفته پ  که  ه ،ضویت ش  ا ارائه درخواست و تکمیل فرم ،ضویت      مقرر دراساسنامه هستند ،ضویت شرایط

  خواهند شد.

نده وا  نمایرا  عن خود یا  ازرسی   ا،ضای هیات مدیره   مدیر،امل های ،ضو ش که   یم  نعر از تشکلهرکدام از 

 م  کند.شرکت  و نماینده م کور درکلیه جلسات ،موم   و ماامع ،موم  ش که   کنند تشکل در ش که معرف  م 

 : 10ماده 

 م   اشد.  " ازرس"و  "هیات مدیره"   "مامع ،موم "ارکا  ش که شامل  

کرا  مر کور طراح  نهادهای اجرایر  در زیرمامو،ره ار.  خواهد  ودساختار م کور در مورد کلیه ش که ها صادق 

                   و اصرل  را رری کلیره تشرکلهای ،ضرو شر که،ضروپ یری  المانع اسرت ولر  در هرصرورت مر   ایسرت ماهیرت 

   .  ایعای نقش نماید  ش که تصمیم گیریرک   ،ال  تری  عنوا  همواره " مامع ،موم "و  ر،ایت شود

 : 11ماده 

  انتخا  م  شوند .   درجلسات مامع ،موم ش که دیره و  ازرسی  ش که   توسط تشکلهای ،ضو هیات م

                   رتصدی سرمت هیرات مردیره و  ازرسری   در اساسرنامه شر که تعیری  مر  گرردد و ایر  امر جهت تخصص  شرایط 

    عنروا   جهرت انتخرا  شرد   را رر فرصتاز    م   ایست  ه نحوی پیش  ین  شود  که نمایندگا  تشکلهای  ،ضو

 هیات مدیره یا  ازرس  رخوردار  اشند . 

 :  12 ماده

 مل  خواهد  ود . سطح  در سطح استان  و یا   ش کهمحدوده فعالیت  

 اشند.   رای تاسیس ش که استان     اید سه پنام ا،ضای هیات موسس ش که  دارای پروانه فعالیت استان  

 .  رای تاسیس ش که مل     اید سه پنام ا،ضای هیات موسس ش که   دارای پروانه فعالیت مل   اشند

 : 13ه ماد

ز پایرا  امراه پرس  2مردت  حداکثر ظرفهیات مدیره ش که موظف است گزارش ،ملکرد مال  و اجرای  سالیانه را 

 . ه مرجع صدور پروانه فعالیت ارائه کندسال مال    هر

 : 14ماده 

ش که   هیات مدیره ش که ملزم  ره ،ضروپ یری از تشرکلهای دارای شررایط ،ضرویت  ث ت شخصیت حقوق پس از 

منردرج در مندرج در اساسنامه مصو  م   اشد . هیات مدیره ش که نم  تواند از ،ضویت موسسرات دارای شررایط 

ه توسط هیات مدیره تهیه شده و جلوگیری نماید. فهرست ا،ضای ش که م   ایست  صورت سالیان اساسنامه مصو  

پ یرش ،ضویت در ق ل از  رگزاری مامع ،موم  سالیانه  ه تائید  ازرسی  ش که و مرجع صدور پروانه فعالیت  رسد.
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 رر رونرد  م   اشد و هیات مدیره و  ازرسی  ش که موظرف هسرتندای  دستورالعمل   2ش که    ار،ایت مقررات ماده 

 :  نمایند نظارت  ،ضوپ یری  شر  زیر 

 .د ه ث ت رسیده و دارای پروانه فعالیت معت ر  اشن در ش که   شخصیت حقوق  متقاضیا  ،ضویت -

 .موضوع فعالیت ش که  اشد ا  اید مطا ق     موضوع فعالیت متقاضیا  ،ضویت -

 تشکلهای متقاض  ،ضویت  دارای تا عیت ایران   اشند. -

  صورت  کت   توسط تشکل  متقاض  اناام شود .درخواست ،ضویت و معرف  نماینده   م   ایست  -

ه ه  روزنامافرادیکه  عنوا  نماینده تشکل  ه ش که معرف  م  شوند م   ایست مشخصات فردی آنها در آگ -

 درج شده  اشد.  تشکل  رسم  کشور  عنوا  ،ضو هیات مدیره یا  ازرس یا مدیر،امل

 : 15ماده 

ر چهرارچو  دکماکرا   ها  تشکلهای ،ضو  محسو  نم  گردد و استقالل تشکلختیار  نماینده تام اال عنوا  ش که 

 شخصیت حقوق  و اساسنامه مصو  آنها   محعوظ است . 

 : 16ماده 

ارج  ات اع خ اری  او همچنی  همک  ،ضویت در سازمانهای  ی  الملل  و فعالیت  ی  الملل  ش که  تهرگونه تعامال

صویب نامه ت 29کمیته تخصص  مندرج در ماده     مستلزم اخ  ماوز از  خارج و موسسات دولت  و غیردولت  

 م   اشد . هیات وزیرا 

  ارت کشورر در وز ه د یرخانه کمیته م کور مستق را مدارك زیر هیات مدیره ش که موظف است   رای ای  منظور 

 ارائه نماید :

 طر  توجیه  جهت فعالیت در خارج از کشور -

 شوررج از کنیاز  رای فعالیت در خا ن   ر نحوه تامی  منا ع مال  و اجرای  موردطر  توجیه  م  -

 مشخص نمود  گروه هدف و مخاط ی  در خارج از کشور -

 : 17ماده 

ییررات از و ث رت ت  و کلیه امور مر وط  ه صدور پروانره پروانه فعالیت  ش که     ا امضای وزیر کشور  صادر م  شود

 طریق د یرخانه هیات نظارت کشور مستقر در وزارت کشور اناام خواهد شد. 

 : 18ماده 

از تاریخ سید و  ه تصویب هیات نظارت کشور ر 22/8/1395 در تاریخ ت صره  6و ماده   18ای  دستورالعمل در 

  .الجراست االزم  مردم نهاد نهاد و ش که های سازمانهای  مردم   سازمانهای  رای کلیه هیات های نظارتتصویب 

 

 رئیس هیات نظارت كشور


