
 و موسسات مردم نهاد NGO ثبت

 NGO سازمان یا شرکت مستقل ، غیردولتی ، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با

گرایش فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی ، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت 

 .نامه اجرایی آن فعالیت می کند چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین

از فصل  ۷۱که مفاد آن در ماده  ۱۹۴۵با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ” سازمان های غیردولتی” عبارت 

منشور سازمان ملل آمده است، به وجود آمد. از ویژگی این سازمان ها می توان به غیردولتی بودن،  ۱۰

به استقالل و خودجوشی اشاره نمود. همان طور که از نام این  غیرانتفاعی بودن ، غیرسیاسی بودن، تمایل

سازمان ها پیداست، بودجه ی سازمان های مردم نهاد، از راه کمک های مردمی و وقف و در مواردی هم با کمک 

 .سازمان های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش ها تامین می شود

 : ازو موسسات مردم نهاد عبارت است  NGO مزایای

 گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم –

 بسیج عمومی و جلب مشارکت مردمی –

 اطالع رسانی و آگاه سازی –

 جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی –

 نظارت و ارزیابی –

 راهنمای تاسیس سمن

 :شودبرای تاسیس یک انجمن مراحل ذیل سپری می

 فرم تقاضانامه در پرتال وزارت کشور و دریافت کد پیگیریثبت درخواست تاسیس سمن از طریق تکمیل  -۱

 روز پس از ثبت تقاضا ۱۰مراجعه به پرتال جهت اطالع از نتیجه درخواست تاسیس یک هفته تا  -۲

 تکمیل فرم مشخصات فردی موسسین و اساسنامه از طریق سایت در صورت تایید تقاضای تاسیس سمن -۳

اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد از وزارت کشور یا استانداریها و فرمانداریهای مراجعه نماینده موسسین به  -۴

قطعه عکس، اصل و تصویر مدرک  ۳کشور)با توجه به محدوده جغرافیای فعالیت سمن ( جهت تحویل مدارک )

 تحصیلی یا ارائه مدرک

اء، معرفی نامه نماینده هیات نفر متخصص در ارتباط با موضوع فعالیت، کپی شناسنامه اعض ۲معتبر برای 

 (موسس برای انجام تشریفات اداری



 گانه ) قوه قضائیه، اطالعات، ناجا، تخصصی( ۴تشکیل پرونده در دبیر خانه هیات نظارت و انجام استعالمات  -۵

 ها و طرح پرونده تاسیس سمن در هیات نظارتاخذ پاسخ استعالم -۶

هیات مدیره و بازرسان و تصویب طرح اساسنامه در صورت  برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تعیین -۷

 موافقت هیات نظارت با تاسیس انجمن

 معرفی سمن به ثبت شرکتها جهت ثبت شخصیت حقوقی -۸

 تحویل پروانه تاسیس و فعالیت پس از دریافت روزنامه رسمی ثبت شرکتها -۹

  

 نهاد مردم هایتشکل نامه آیین

 

غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  نهاد مدنی نهادی -۱ماده 

 .شودایجاد شده یا می

 نهادهای و دولت دخالت عدم حاکمیتی، نهادهای و دولت به وابستگی عدم غیردولتی، از منظور –تبصره 

 نهادهای و دولتی کارکنان و مسئوالن و مقامات فعالیت عدم همچنین و استمرار و اداره تاسیس، در حاکمیتی

 .با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان موسس یا عضو است حاکمیتی

شود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با نامیده می” تشکل“نامه نهاد که در این آیینمردم  تشکل -۲ماده 

در موضوع  نامهبا رعایت مفاد این آیین شکل داوطلبانه و رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به

 .رسدمشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می

های ها و انجمنمنظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت -۱تبصره 

و منظور از غیرانتفاعی،  -۱۳۶۰ مصوب –شده های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتسیاسی و صنفی و انجمن

ها، به نفع اعضا، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت

 .موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است

 اشخاص با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تاسیس تشکل توسط جمعی از( ۴شبکه موضوع ماده ) -۲تبصره 

با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت ( ۲۱حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده )

 .تشکل مستثنی هستند



ای، های صنفی و حرفهها، سازمانهای اقتصادی، تعاونیها و تشکلغیردولتی، اتاقنهادهای عمومی  -۳تبصره 

 آموزی،دانشجویی و دانشهای سازمان ها وکانون سیاسی،های احزاب و تشکل

مؤسسات  های علمی،ها، مدارس و کارخانجات، انجمنهای کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاهسازمان

 مراکز ترک اعتیاد، های ورزشی،باشگاه های مذهبی،فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت

قانون تنظیم بخشی از مقررات ( ۲۶ماده )( ۱۲)تا ( ۱مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای )

 .نامه خارج هستندمصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین -۱۳۸۰ مصوب –مالی دولت 

المللی ای، استانی، شهرستانی یا بینیکی از سطوح ملی، منطقه محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل، -۳ماده 

 .است

ایران خارج از مرزهای المللی به و حداکثر پنج استان است و سطح بیندو  ای حداقلمنطقه سطح -۱تبصره 

 .دارد گسترش

 .یک روستا یا محله شهری است( ۲۱محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده ) -۲تبصره 

کیل توانند تقاضای تشزیر می که موضوع فعالیت آنها مشترک است درصورت وجود شرایطهاییتشکل -۴ماده 

 :یا استانی کنندملی  شبکه در سطوح

 .حداقل پنج تشکل باشند -الف

 .حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد -ب

 .عمل کرده باشند( ۳۱به وظیفه مندرج در ماده ) -پ

 .توانند تقاضای تشکیل شبکه کنندکنند نمیالمللی فعالیت میهایی که در سطح بینتشکل -تبصره

و ماهیت اجتماعی دارند  نهادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده -۵ماده 

 نامهتوانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آیینمی

 .در ایران فعالیت کنند( ۲۴و )( ۲۳و به خصوص مواد )

ها در سه گذاری و توسعه تشکلعنوان مرجع اصلی سیاستبه  هاشورای ملی توسعه و حمایت از تشکل -۶ماده 

ها با ها و فرمانداریترتیب در وزارت کشور، استانداریسطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن به

 .شودرعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می

شود، مرکب از نامیده می” شورای ملی“نامه ها که در این آیینشورای ملی توسعه و حمایت از تشکل -۷ماده 

 هایعنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه معاون اجتماعی وزیر کشور به



 های حفاظت محیط زیست وتعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان

جمهور و حسب حقوقی رییس های امور زنان و خانواده ومیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت

 .ای استهای ملی و منطقهربط و چهار نماینده منتخب از تشکلهای اجرایی ذیمورد دستگاه یا دستگاه

 های عضو شورای ملی بر اساسنحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکل -تبصره

 .شودنامه تعیین میدستورالعمل اجرایی این آیین

 :رات شورای ملی به شرح زیر استوظایف و اختیا -۸ماده 

سازی برای تعمیق، ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی ترویجی، تشویقی و فرهنگ هایتعیین سیاست -الف

 .هامردم از طریق تشکل

ها سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکلهای اجرایی به منظور ظرفیتهماهنگی میان دستگاه -ب

 .ر آنهاو نظارت ب

 .ربطهای اجرایی ذیها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاهرسیدگی به اعتراضات تشکل -پ

ها و نظر در مورد تخلفای و بررسی و اعالم ملی و منطقههای ها و عملکرد تشکلبر فعالیتنظارت  -ت

 .هاهای رسیده از عملکرد تشکلگزارش

های موضوع ای و شبکههای ملی و منطقهمورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلگیری در اعالم نظر و تصمیم -ث

 .(۴) ماده

 .نامه در سطح کشورنظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین -ج

مصوبات شورای ملی با تایید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانین و مقررات  -تبصره

 شورای ملی، مسئولیت ابالغ، پیگیری و نظارت برشود و دبیر مربوط ابالغ می

 .حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد

 ”شورای استانی“نامه ها که در این آییناستانی توسعه و حمایت از تشکلشورای  -۹ماده 

 کلان ادارات عنوان رییس، نمایندگ ربط استاندار بهاز معاون ذی شود، مرکبمینامیده 

 زیست و میراث فرهنگی،محیطتعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت 

های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه

 .های استانی استتشکل

 :ستوظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر ا -۱۰ماده 



 .نامه در سطح استاناجرای مفاد این آیین -الف

 .اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای ملی -ب

نامه و مصوبات منظور اجرای این آیینهای اجرایی استانی بهبر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه نظارت -پ

 .ملی شورای

 .استان های استانی در فرآیند توسعه پایدارحمایت از مشارکت تشکل -ت

 .های استانیگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلاعالم نظر و تصمیم -ث

استانی درباره عملکرد یا شده از سوی دبیرخانه شورای های ارایهگیری در مورد گزارشبررسی و تصمیم -ج

 .های استانیتخلفات تشکل

 .اری امور اجتماعی قابل واگذاری استانهای اجرایی استان درخصوص نحوه واگذتعامل با دستگاه -چ

 .های استانیافزایی و توسعه کمی و کیفی تشکلهای حمایتی برای توانتعیین سیاست -ح

های استانی، شهرستانی و محلی به ارایه گزارش موردی و ساالنه از وضعیت کمی وکیفی توسعه تشکل -خ

 .ملیشورای 

شود، مینامه شورای شهرستانی نامیده در این آیین ها که تشکلاز  شورای شهرستانی توسعه و حمایت -۱۱ماده 

 عنوان رییس، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی،از فرماندار بهمرکب 

زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا  محیط ورزش و جوانان، حفاظت

 نی حسب مورد و دو نماینده منتخب ازهای تخصصی شهرستادستگاه

 .های شهرستانی استتشکل

 :وظایف و اختیارات شورای شهرستانی به شرح زیر است -۱۲ماده 

 .نامه در سطح شهرستاناجرای مفاد این آیین -الف

 .مربوطاستانی  ملی و شورای اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای -ب

 منظور اجرای اینهای اجرایی شهرستانی بهمیان دستگاهنظارت بر عملکرد و هماهنگی  -پ

 .نامه و مصوبات شورای ملی و شورای استانی مربوطآیین

 .های شهرستانی در فرآیند توسعه پایدار شهرستانحمایت از مشارکت تشکل -ت



 .های شهرستانیگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلاعالم نظر و تصمیم -ث

شده از سوی دبیرخانه شورای شهرستانی در باره عملکرد یا های ارایهگیری در مورد گزارشو تصمیم بررسی -ج

 .های شهرستانیتخلفات تشکل

 .های اجرایی شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستانتعامل با دستگاه -چ

 .های شهرستانیوسعه کمی و کیفی تشکلافزایی و تهای حمایتی برای توانتعیین سیاست -ح

های شهرستانی و محلی به شورای ملی و ارایه گزارش موردی و ساالنه از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل -خ

 .شورای استانی مربوط

ها برای عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی، بر اساس دستورالعمل انتخاب نمایندگان تشکل -۱۳ماده 

 .گیردملی صورت میمصوب شورای 

 ها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت بهدرخواست تاسیس تشکل -۱۴ماده 

 شود و دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی موظفندربط ارایه میدبیرخانه شورای ذی

رتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تاسیس تشکل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صو

نامه، نداشته باشد اجازه تاسیس شده مغایرتی با شرایط تاسیس تشکل در چارچوب مفاد این آییندرخواست ارایه

 .تشکل را صادر کنند

اجازه تاسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل  -۱تبصره 

 .شودعالیت محسوب نمیدریافت پروانه فعالیت است و پروانه ف

توانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تاسیس تشکل جوانان متقاضی تاسیس تشکل می -۲تبصره 

 .با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده به وزارت ورزش و جوانان ارایه کنند

اساسنامه خود نسبت  پس از صدور اجازه تاسیس تشکل، هیئت موسس آن باید ظرف یک ماه مطابق -۱۵ماده 

به استقرار ارکان تشکل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تایید به 

 .ربط ارائه کنددبیرخانه شورای ذی

 :اساسنامه تشکل باید دارای موارد زیر باشد -۱۶ماده 

 .نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاری -الف



باشد،  عناوینی مانند سازمان که اختصاص به تشکیالت و ساختار دولتی و نهادهای حاکمیتی داشته -تبصره

 .کار گرفته شود تواند در نامگذاری تشکل بهنمی

 .اهداف -ب

 .موضوع فعالیت -پ

 .مدت فعالیت -ت

 .محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی فعالیت -ث

 .نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی -ج

 .های آنهارکان و تشکیالت، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتا -چ

 .نحوه تعیین صاحبان امضای مجاز -ح

 .نحوه تغییر و تجدید نظر در مواد اساسنامه -خ

 .نفعانربط و ذینحوه ارائه گزارش مالی و اجرایی به مراجع ذی -د

 .نحوه اداره تشکل -ذ

 .میزان سرمایه اولیه -ر

 .تشکلمرکزی عمومی و شورای  زمانی تشکیل جلسات شورای دوره -ز

 .نحوه تامین منابع مالی تشکل -س

 .نحوه انحالل -ش

 .ها پس از انحاللمشخص ساختن وضعیت دارایی -ص

شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی  هیئت موسس، -۱۷ماده 

 :زیر باشند

 .داشتن حداقل هجده سال سن تمام -الف

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران -ب

 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -پ



 .های غیرقانونیها وگروهعدم وابستگی به احزاب، سازمان -ت

 .نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه -ث

 .باشد عضو پنج حداقل یدارا باید تشکل موسس هیئت –تبصره 

 ربط موظف است اقدامات اجرایی الزم را در زمان معین ودبیرخانه شورای ذی -۱۸ماده 

 .نامه و دستورالعمل اجرایی آن انجام دهددر چارچوب این آیین

ای دارند در صورتی که اهداف هایی که درخواست فعالیت در سطح ملی یا منطقهپروانه فعالیت تشکل -۱۹ماده 

ای برخوردار باشد و توانایی آنها برای شان به تشخیص شورای ملی از ماهیت ملی یا منطقهو موضوع فعالیت

شود و در فعالیت در سطح مورد درخواست برای شورا احراز شود به طور موقت برای مدت دو سال صادر می

ای در بیش از یک استان قههای منطهای ملی در بیش از پنج استان و تشکلصورتی که طی این مدت تشکل

فعالیت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غیر این صورت به تشکل استانی تبدیل 

 .شوندمی

ها در دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و نامه، پروانه فعالیت تشکلاالجرا شدن این آییناز تاریخ الزم -۲۰ماده 

 جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شهرستانی صادر و عیناً 

 .شودارسال می

وزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از اعالم دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و ر –تبصره 

 .ها اقدام کندشهرستانی، درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات تشکل

شود برای وسط حداقل سه نفر از اهالی باالی هجده سال ارایه میهای محلی که تتقاضای ایجاد تشکل -۲۱ماده 

 .شودثبت اطالعات به بخشداری محل فعالیت ارایه می

ها موظفند پس از دریافت تقاضای ایجاد تشکل محلی نسبت به ثبت مشخصات فردی اعضا، بخشداری –۲۲ماده 

 ات،موضوع فعالیت و نشانی محل فعالیت اقدام و پس از ثبت اطالع

 .تواند فعالیت خود را آغاز کندیادشده میتشکل 

 (۳) المللی موضوع مادههای بینگیری و نظارت بر فعالیت تشکلمنظور تصمیمبه  -۲۳ماده 

 وزارت کارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور )رییس( و نمایندگان( ۵و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده )

 .شودمیمربوط تشکیل  تخصصی مورد دستگاهو حسب  اطالعات امور خارجه، وزارت

 :شرح زیر است به( ۲۳ماده )موضوع  کارگروهوظایف -۲۴ماده 



های دوستی که تقاضای فعالیت برای انجمنفعالیت برای گیری در مورد صدور پروانه و تصمیمبررسی  -الف

ر چارچوب دیپلماسی عمومی را دارند، اجازه و نحوه توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور خارجی د

 .بیگانههای متقاضی فعالیت در حوزه اتباع و فعالیت تشکل( ۳المللی موضوع ماده )بینهای فعالیت سایر تشکل

ها یا نهادهای مدنی خانهها، سفارتها با دولتبررسی و صدور مجوز درخصوص فعالیت مشترک تشکل -ب

 ها،، دریافت هرگونه کمک یا عقد قرارداد با دولت(۵ه )خارجی موضوع ماد

المللی و دایر کردن شعبه و دفتر بینو سایر نهادهای ( ۵مدنی خارجی موضوع ماده )ها و نهادهای سفارتخانه

 .نمایندگی در خارج از کشور

 .(۵) بررسی و صدور مجوز در خصوص فعالیت نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده -پ

های رسیده و اعالم نظر در مورد تخلفات و گزارش( ۲۳ها و نهادهای موضوع ماده )بر فعالیت تشکلرت نظا -ت

 .از عملکرد آنها

توانند در یک کشور فعالیت کنند و اعضای آنها نیز تنها های دوستی موضوع این ماده تنها میانجمن -۱تبصره 

 .ه باشندتوانند در یک انجمن، مسئولیت اصلی و رسمی داشتمی

هایی که خواستار فعالیت موردی در و همچنین سایر تشکل( ۳المللی موضوع ماده )های بینتشکل -۲تبصره 

از ارایه درخواست و دریافت  المللی هستند برای انجام اقدامات موضوع بند )ب( این ماده باید پسسطح بین

 .کنند مجوز مربوط اقدام

های ها یا آژانسالمللی، برقراری ارتباط با سفارتخانهها در مجامع بینلنحوه حضور و عضویت تشک -۲۵ماده 

 های وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت ازوابسته به سازمان ملل متحد، فعالیت با آژانس

-رسانی در این موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرایی این آیینهای خارجی و چگونگی اطالعشخصیت

 .شودعیین مینامه ت

رسانی و دریافت مجوز از از انجام تکالیف مربوط به اطالع( ۲۳های موضوع ماده )درصورت تخلف تشکل -۲۶ماده 

یا انجام فعالیت در یک کشور بدون دریافت مجوز، کارگروه مذکور رسیدگی کرده و ( ۲۳ماده ) موضوعکارگروه 

 :کندزیر صدور رای می شرح سب با تخلف، بهاقتضا و متنا از استماع دفاعیه تشکل، حسب پس

 .تشکلوضعیت اصالح مهلت برای و درج در پرونده با تعیین تذکر کتبی  -۱

 .تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه -۲

 .درخواست انحالل تشکل متخلف از دادگاه صالح -۳



حضور درجلسه و ارایه دفاعیات نفع برایزتشکل ذیا رسیدگی، زمان در است موظف مذکور کارگروه –تبصره 

 .کنددعوت

 موضوعبرای فعالیت در ایران باید مدارک زیر را به کارگروه ( ۵های مدنی خارجی موضوع ماده )نهاد -۲۷ماده 

 :ارایه و موافقت کارگروه مذکور را تحصیل کنند( ۲۳ماده )

 .زمانی و مکانی حضور و فعالیت در ایراندرخواست کتبی با تعیین محدوده  -الف

 .اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمی آن -ب

 .موضوع فعالیت مورد نظر -پ

به بررسی درخواست اقدام نسبت ( ۲۷از دریافت مدارک موضوع ماده ) پس( ۲۳ماده ) موضوعکارگروه  -۲۸ماده 

شده با اعالم دهنده و عدم مغایرت فعالیتواستو ضمن احراز غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن درخ

 .کندگیری میقوانین و مقررات ایران تصمیم

 :شوندها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار میتشکل -۲۹ماده 

وضوع فعالیت های اجرایی متناسب با تخصص و ممشاوره، اظهارنظر و ارایه پیشنهاد راهکارها به دستگاه -الف

 .تشکل

 .های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خودبانی و نظارت بر عملکرد سایر بخشدیده -ب

 .ارایه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت -پ

 های اجرایی، بخش خصوصی وهای دستگاهها و پروژهمشارکت در اجرای برنامه -ت

ربط از طریق تفاهم یا عقد های ذیو سایر دستگاه( ۲۳ماده ) موضوعالمللی مورد تایید کارگروه های بینسازمان

 .قرارداد با آنها

و خارج از دولتی و غیردولتی داخل نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم عقد تفاهم -ث

 .کشور جاری مطابق قوانین و مقررات

 .ق اهداف تشکل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوطها در جهت تحقبرگزاری اجتماعات و راهپیمایی -ج

رسانی و ارایه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطالع -چ

 .محصوالت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 .آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون -ح



نامه در اساسنامه تعیین های خود را با رعایت ضوابط این آیینتشکل موظف است منابع تامین هزینه -۳۰ماده 

 .کند

های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهد و عملکرد مالی ها و پرداختتشکل موظف است دریافت -۳۱ماده 

 .مالی مربوط ثبت کندخود را در دفاتر 

 .تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحالل ممنوع است -۳۲ماده 

ربط را به اطالعات و اسناد خود در تشکل موظف است امکان دسترسی بازرسان دبیرخانه شورای ذی -۳۳ماده 

 .هم کندحضور نماینده تشکل و صرفاً در محل دفتر تشکل فرا

های اجرایی که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی راسأ یا از طریق دستگاهدر صورتی  -۳۴ماده 

ربط تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تاسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذی

شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا یهکند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات اراارایه می

 :کندو متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای می

 .تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصالح وضعیت تشکل -۱

 .تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه -۲

 .از دادگاه صالحدرخواست انحالل تشکل متخلف توسط شورای ملی  -۳

توانند مراتب اعتراض خود را از تصمیم شورای شهرستان به شورای استان و از تصمیم ها میتشکل -۱تبصره 

 .شورای استان به شورای ملی ارایه کنند

نفع ربط موظف است در زمان رسیدگی به گزارش تخلف یا شکایت، از تشکل ذیدبیرخانه شورای ذی -۲تبصره 

 .جلسه و ارایه دفاعیات دعوت به عمل آوردبرای حضور در 

ها تشکلنامه و کمک به توسعه مشارکت منظور تحقق اهداف این آییناجرایی موظفند به  هایدستگاه -۳۵ماده 

های اجتماعی قابل واگذاری دستگاه متبوع به ها و فعالیتدر امور اجتماعی، نسبت به شناسایی و واگذاری تصدی

 .قوانین و مقررات مربوط اقدام کنندها مطابق تشکل

 :پذیردانحالل تشکل به دو شکل زیر صورت می -۳۶ماده 

 .انحالل اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه -الف

 .(۳۹) هماد موضوع تشکل وضعیت تطبیق امکان عدم یا صالح دادگاه رأی صورت در اجباری انحالل –ب 



اند، ظرف دو سال از تاریخ نامه تاسیس شده االجراشدن این آیینالزمهایی که قبل از کلیه تشکل -۳۷ماده 

 .نامه اقدام کنندنامه باید نسبت به تطبیق وضعیت خود با این آیین االجراشدن این آیین الزم

( ۲۶ماده )( ۱۳عنوان موسسات موضوع بند )هایی که بهنامه، تشکلاالجرا شدن این آییناز تاریخ الزم -۳۸ماده 

شده در ماده واحده الیحه قانونی های تصریح  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قصد فعالیت در زمینه

نامه از سازمان دارند در چارچوب احکام این آیین -۱۳۵۹ مصوب –راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور 

 .رسندکنند و به ثبت میبهزیستی کشور پروانه فعالیت دریافت می

االجراشدن آن توسط وزارت کشور با نامه ظرف شش ماه از تاریخ الزمدستورالعمل اجرایی این آیین -۳۹اده م

همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان وسازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابالغ 

 .شودمی

 نهادهای مردم نامه تشکلآیین 

غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  نهاد مدنی نهادی -۱ماده 

 .شودایجاد شده یا می

 نهادهای و دولت دخالت عدم حاکمیتی، نهادهای و دولت به وابستگی عدم غیردولتی، از منظور –تبصره 

و کارکنان دولتی و نهادهای مرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئوالن است و اداره تاسیس، در حاکمیتی

 .حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان موسس یا عضو است

شود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با نامیده می” تشکل“نامه نهاد که در این آیینمردم  تشکل -۲ماده 

در موضوع  نامهبا رعایت مفاد این آیین شکل داوطلبانه و رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به

 .رسدمشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می

های ها و انجمنمنظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت -۱تبصره 

و منظور از غیرانتفاعی،  -۱۳۶۰ مصوب –شده های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتسیاسی و صنفی و انجمن

ها، به نفع اعضا، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت

 .موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است

 اشخاص با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تاسیس تشکل توسط جمعی از( ۴شبکه موضوع ماده ) -۲تبصره 

با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت ( ۲۱حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده )

 .تشکل مستثنی هستند



ای، های صنفی و حرفهها، سازمانهای اقتصادی، تعاونیها و تشکلغیردولتی، اتاقنهادهای عمومی  -۳تبصره 

 آموزی،دانشجویی و دانشهای سازمان ها وکانون سیاسی،های احزاب و تشکل

مؤسسات  های علمی،ها، مدارس و کارخانجات، انجمنهای کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاهسازمان

 مراکز ترک اعتیاد، های ورزشی،باشگاه های مذهبی،فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت

قانون تنظیم بخشی از مقررات ( ۲۶ماده )( ۱۲)تا ( ۱مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای )

 .نامه خارج هستندمصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین -۱۳۸۰ مصوب –مالی دولت 

المللی ای، استانی، شهرستانی یا بینیکی از سطوح ملی، منطقه محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل، -۳ماده 

 .است

ایران خارج از مرزهای المللی به و حداکثر پنج استان است و سطح بیندو  ای حداقلمنطقه سطح -۱تبصره 

 .دارد گسترش

 .یک روستا یا محله شهری است( ۲۱محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده ) -۲تبصره 

کیل توانند تقاضای تشزیر می که موضوع فعالیت آنها مشترک است درصورت وجود شرایطهاییتشکل -۴ماده 

 :یا استانی کنندملی  شبکه در سطوح

 .حداقل پنج تشکل باشند -الف

 .حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد -ب

 .عمل کرده باشند( ۳۱به وظیفه مندرج در ماده ) -پ

 .توانند تقاضای تشکیل شبکه کنندکنند نمیالمللی فعالیت میهایی که در سطح بینتشکل -تبصره

و ماهیت اجتماعی دارند  هادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیدهن -۵ماده 

 نامهتوانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آیینمی

 .در ایران فعالیت کنند( ۲۴و )( ۲۳و به خصوص مواد )

ها در سه گذاری و توسعه تشکلعنوان مرجع اصلی سیاستبه ها شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل -۶ماده 

ها با ها و فرمانداریترتیب در وزارت کشور، استانداریسطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن به

 .شودرعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می

شود، مرکب از نامیده می” شورای ملی“امه نها که در این آیینشورای ملی توسعه و حمایت از تشکل -۷ماده 

 هایعنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه معاون اجتماعی وزیر کشور به



 های حفاظت محیط زیست وتعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان

جمهور و حسب حقوقی رییسهای امور زنان و خانواده و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت

 .ای استهای ملی و منطقهربط و چهار نماینده منتخب از تشکلهای اجرایی ذیمورد دستگاه یا دستگاه

 های عضو شورای ملی بر اساسنحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکل -تبصره

 .شودنامه تعیین میدستورالعمل اجرایی این آیین

 :ات شورای ملی به شرح زیر استوظایف و اختیار -۸ماده 

سازی برای تعمیق، ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی ترویجی، تشویقی و فرهنگ هایتعیین سیاست -الف

 .هامردم از طریق تشکل

ها سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکلهای اجرایی به منظور ظرفیتهماهنگی میان دستگاه -ب

 .آنها و نظارت بر

 .ربطهای اجرایی ذیها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاهرسیدگی به اعتراضات تشکل -پ

ها و نظر در مورد تخلفای و بررسی و اعالم ملی و منطقههای ها و عملکرد تشکلبر فعالیتنظارت  -ت

 .هاهای رسیده از عملکرد تشکلگزارش

های موضوع ای و شبکههای ملی و منطقهورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلگیری در ماعالم نظر و تصمیم -ث

 .(۴) ماده

 .نامه در سطح کشورنظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین -ج

مصوبات شورای ملی با تایید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانین و مقررات  -تبصره

 ورای ملی، مسئولیت ابالغ، پیگیری و نظارت برشود و دبیر شمربوط ابالغ می

 .حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد

 ”شورای استانی“نامه ها که در این آییناستانی توسعه و حمایت از تشکلشورای  -۹ماده 

 کلن ادارات عنوان رییس، نمایندگا ربط استاندار بهاز معاون ذی شود، مرکبمینامیده 

 زیست و میراث فرهنگی،محیطتعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت 

های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه

 .های استانی استتشکل

 :توظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر اس -۱۰ماده 



 .نامه در سطح استاناجرای مفاد این آیین -الف

 .اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای ملی -ب

نامه و مصوبات منظور اجرای این آیینهای اجرایی استانی بهبر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه نظارت -پ

 .ملی شورای

 .استانهای استانی در فرآیند توسعه پایدار حمایت از مشارکت تشکل -ت

 .های استانیگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلاعالم نظر و تصمیم -ث

استانی درباره عملکرد یا شده از سوی دبیرخانه شورای های ارایهگیری در مورد گزارشبررسی و تصمیم -ج

 .های استانیتخلفات تشکل

 .ری امور اجتماعی قابل واگذاری استانهای اجرایی استان درخصوص نحوه واگذاتعامل با دستگاه -چ

 .های استانیافزایی و توسعه کمی و کیفی تشکلهای حمایتی برای توانتعیین سیاست -ح

های استانی، شهرستانی و محلی به ارایه گزارش موردی و ساالنه از وضعیت کمی وکیفی توسعه تشکل -خ

 .ملیشورای 

شود، مینامه شورای شهرستانی نامیده در این آیین ها که تشکلاز شورای شهرستانی توسعه و حمایت  -۱۱ماده 

 عنوان رییس، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی،از فرماندار بهمرکب 

زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا  محیط ورزش و جوانان، حفاظت

 شهرستانی حسب مورد و دو نماینده منتخب ازهای تخصصی دستگاه

 .های شهرستانی استتشکل

 :وظایف و اختیارات شورای شهرستانی به شرح زیر است -۱۲ماده 

 .نامه در سطح شهرستاناجرای مفاد این آیین -الف

 .مربوطاستانی  ملی و شورای اجرای مصوبات ابالغی از سوی شورای -ب

 منظور اجرای اینهای اجرایی شهرستانی بهنگی میان دستگاهنظارت بر عملکرد و هماه -پ

 .نامه و مصوبات شورای ملی و شورای استانی مربوطآیین

 .های شهرستانی در فرآیند توسعه پایدار شهرستانحمایت از مشارکت تشکل -ت



 .های شهرستانیگیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلاعالم نظر و تصمیم -ث

شده از سوی دبیرخانه شورای شهرستانی در باره عملکرد یا های ارایهگیری در مورد گزارشررسی و تصمیمب -ج

 .های شهرستانیتخلفات تشکل

 .های اجرایی شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستانتعامل با دستگاه -چ

 .های شهرستانیو توسعه کمی و کیفی تشکل افزاییهای حمایتی برای توانتعیین سیاست -ح

های شهرستانی و محلی به شورای ملی و ارایه گزارش موردی و ساالنه از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل -خ

 .شورای استانی مربوط

ها برای عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی، بر اساس دستورالعمل انتخاب نمایندگان تشکل -۱۳ماده 

 .گیردشورای ملی صورت میمصوب 

 ها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت بهدرخواست تاسیس تشکل -۱۴ماده 

 شود و دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی موظفندربط ارایه میدبیرخانه شورای ذی

در صورتی که  ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تاسیس تشکل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و

نامه، نداشته باشد اجازه تاسیس شده مغایرتی با شرایط تاسیس تشکل در چارچوب مفاد این آییندرخواست ارایه

 .تشکل را صادر کنند

اجازه تاسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل  -۱تبصره 

 .شودوانه فعالیت محسوب نمیدریافت پروانه فعالیت است و پر

توانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تاسیس تشکل جوانان متقاضی تاسیس تشکل می -۲تبصره 

 .با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده به وزارت ورزش و جوانان ارایه کنند

مطابق اساسنامه خود نسبت  پس از صدور اجازه تاسیس تشکل، هیئت موسس آن باید ظرف یک ماه -۱۵ماده 

به استقرار ارکان تشکل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تایید به 

 .ربط ارائه کنددبیرخانه شورای ذی

 :اساسنامه تشکل باید دارای موارد زیر باشد -۱۶ماده 

 .نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاری -الف



باشد،  عناوینی مانند سازمان که اختصاص به تشکیالت و ساختار دولتی و نهادهای حاکمیتی داشته -صرهتب

 .کار گرفته شود تواند در نامگذاری تشکل بهنمی

 .اهداف -ب

 .موضوع فعالیت -پ

 .مدت فعالیت -ت

 .محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی فعالیت -ث

 .نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی -ج

 .های آنهاارکان و تشکیالت، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت -چ

 .نحوه تعیین صاحبان امضای مجاز -ح

 .نحوه تغییر و تجدید نظر در مواد اساسنامه -خ

 .نفعانربط و ذینحوه ارائه گزارش مالی و اجرایی به مراجع ذی -د

 .نحوه اداره تشکل -ذ

 .میزان سرمایه اولیه -ر

 .تشکلمرکزی عمومی و شورای  زمانی تشکیل جلسات شورای دوره -ز

 .نحوه تامین منابع مالی تشکل -س

 .نحوه انحالل -ش

 .ها پس از انحاللمشخص ساختن وضعیت دارایی -ص

شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی  هیئت موسس، -۱۷ماده 

 :باشندزیر 

 .داشتن حداقل هجده سال سن تمام -الف

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران -ب

 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -پ



 .های غیرقانونیها وگروهعدم وابستگی به احزاب، سازمان -ت

 .نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه -ث

 .باشد عضو پنج حداقل دارای باید تشکل موسس هیئت –تبصره 

 ربط موظف است اقدامات اجرایی الزم را در زمان معین ودبیرخانه شورای ذی -۱۸ماده 

 .نامه و دستورالعمل اجرایی آن انجام دهددر چارچوب این آیین

هداف ای دارند در صورتی که اهایی که درخواست فعالیت در سطح ملی یا منطقهپروانه فعالیت تشکل -۱۹ماده 

ای برخوردار باشد و توانایی آنها برای شان به تشخیص شورای ملی از ماهیت ملی یا منطقهو موضوع فعالیت

شود و در فعالیت در سطح مورد درخواست برای شورا احراز شود به طور موقت برای مدت دو سال صادر می

ای در بیش از یک استان ی منطقههاهای ملی در بیش از پنج استان و تشکلصورتی که طی این مدت تشکل

فعالیت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غیر این صورت به تشکل استانی تبدیل 

 .شوندمی

ها در دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و نامه، پروانه فعالیت تشکلاالجرا شدن این آییناز تاریخ الزم -۲۰ماده 

 عیناً جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشورشهرستانی صادر و 

 .شودارسال می

ن موظف است پس از اعالم دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و ایرا اسالمی جمهوری رسمی روزنامه –تبصره 

 .ها اقدام کندشهرستانی، درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات تشکل

شود برای که توسط حداقل سه نفر از اهالی باالی هجده سال ارایه می های محلیتقاضای ایجاد تشکل -۲۱ماده 

 .شودثبت اطالعات به بخشداری محل فعالیت ارایه می

ها موظفند پس از دریافت تقاضای ایجاد تشکل محلی نسبت به ثبت مشخصات فردی اعضا، بخشداری –۲۲ماده 

 اطالعات،موضوع فعالیت و نشانی محل فعالیت اقدام و پس از ثبت 

 .تواند فعالیت خود را آغاز کندیادشده میتشکل 

 (۳) المللی موضوع مادههای بینگیری و نظارت بر فعالیت تشکلمنظور تصمیمبه  -۲۳ماده 

 وزارت کارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور )رییس( و نمایندگان( ۵و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده )

 .شودمیمربوط تشکیل  تخصصی مورد دستگاهالعات و حسب اط امور خارجه، وزارت

 :شرح زیر است به( ۲۳ماده )موضوع  کارگروهوظایف -۲۴ماده 



های دوستی که تقاضای فعالیت برای انجمنفعالیت برای گیری در مورد صدور پروانه و تصمیمبررسی  -الف

خارجی در چارچوب دیپلماسی عمومی را دارند، اجازه و نحوه توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور 

 .بیگانههای متقاضی فعالیت در حوزه اتباع و فعالیت تشکل( ۳المللی موضوع ماده )بینهای فعالیت سایر تشکل

ها یا نهادهای مدنی خانهها، سفارتها با دولتبررسی و صدور مجوز درخصوص فعالیت مشترک تشکل -ب

 ها،، دریافت هرگونه کمک یا عقد قرارداد با دولت(۵ضوع ماده )خارجی مو

المللی و دایر کردن شعبه و دفتر بینو سایر نهادهای ( ۵مدنی خارجی موضوع ماده )ها و نهادهای سفارتخانه

 .نمایندگی در خارج از کشور

 .(۵) بررسی و صدور مجوز در خصوص فعالیت نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده -پ

های رسیده و اعالم نظر در مورد تخلفات و گزارش( ۲۳ها و نهادهای موضوع ماده )بر فعالیت تشکلنظارت  -ت

 .از عملکرد آنها

توانند در یک کشور فعالیت کنند و اعضای آنها نیز تنها های دوستی موضوع این ماده تنها میانجمن -۱تبصره 

 .می داشته باشندتوانند در یک انجمن، مسئولیت اصلی و رسمی

هایی که خواستار فعالیت موردی در و همچنین سایر تشکل( ۳المللی موضوع ماده )های بینتشکل -۲تبصره 

از ارایه درخواست و دریافت  المللی هستند برای انجام اقدامات موضوع بند )ب( این ماده باید پسسطح بین

 .کنند مجوز مربوط اقدام

های ها یا آژانسالمللی، برقراری ارتباط با سفارتخانهها در مجامع بینویت تشکلنحوه حضور و عض -۲۵ماده 

 های وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت ازوابسته به سازمان ملل متحد، فعالیت با آژانس

-رسانی در این موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرایی این آیینهای خارجی و چگونگی اطالعشخصیت

 .شودنامه تعیین می

رسانی و دریافت مجوز از از انجام تکالیف مربوط به اطالع( ۲۳های موضوع ماده )درصورت تخلف تشکل -۲۶ماده 

یا انجام فعالیت در یک کشور بدون دریافت مجوز، کارگروه مذکور رسیدگی کرده و ( ۲۳ماده ) موضوعکارگروه 

 :کندزیر صدور رای می شرح و متناسب با تخلف، به اقتضا از استماع دفاعیه تشکل، حسب پس

 .تشکلوضعیت اصالح مهلت برای و درج در پرونده با تعیین تذکر کتبی  -۱

 .تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه -۲

 .درخواست انحالل تشکل متخلف از دادگاه صالح -۳



 دفاعیات ارایه و درجلسه حضوربرای نفعذی ازتشکل رسیدگی، زمان در است موظف مذکور کارگروه –تبصره 

 .کنددعوت

 موضوعبرای فعالیت در ایران باید مدارک زیر را به کارگروه ( ۵های مدنی خارجی موضوع ماده )نهاد -۲۷ماده 

 :ارایه و موافقت کارگروه مذکور را تحصیل کنند( ۲۳ماده )

 .حدوده زمانی و مکانی حضور و فعالیت در ایراندرخواست کتبی با تعیین م -الف

 .اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمی آن -ب

 .موضوع فعالیت مورد نظر -پ

به بررسی درخواست اقدام نسبت ( ۲۷از دریافت مدارک موضوع ماده ) پس( ۲۳ماده ) موضوعکارگروه  -۲۸ماده 

شده با اعالم دهنده و عدم مغایرت فعالیتدن درخواستو ضمن احراز غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بو

 .کندگیری میقوانین و مقررات ایران تصمیم

 :شوندها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار میتشکل -۲۹ماده 

تخصص و موضوع فعالیت های اجرایی متناسب با مشاوره، اظهارنظر و ارایه پیشنهاد راهکارها به دستگاه -الف

 .تشکل

 .های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خودبانی و نظارت بر عملکرد سایر بخشدیده -ب

 .ارایه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت -پ

 های اجرایی، بخش خصوصی وهای دستگاهها و پروژهمشارکت در اجرای برنامه -ت

ربط از طریق تفاهم یا عقد های ذیو سایر دستگاه( ۲۳ماده ) موضوعارگروه المللی مورد تایید کهای بینسازمان

 .قرارداد با آنها

و خارج از دولتی و غیردولتی داخل نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم عقد تفاهم -ث

 .کشور جاری مطابق قوانین و مقررات

 .جهت تحقق اهداف تشکل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط ها دربرگزاری اجتماعات و راهپیمایی -ج

رسانی و ارایه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطالع -چ

 .محصوالت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 .بق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطدادخواهی در مراجع قضایی، مطا -ح



نامه در اساسنامه تعیین های خود را با رعایت ضوابط این آیینتشکل موظف است منابع تامین هزینه -۳۰ماده 

 .کند

های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهد و عملکرد مالی ها و پرداختتشکل موظف است دریافت -۳۱ماده 

 .دفاتر مالی مربوط ثبت کند خود را در

 .تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحالل ممنوع است -۳۲ماده 

ربط را به اطالعات و اسناد خود در تشکل موظف است امکان دسترسی بازرسان دبیرخانه شورای ذی -۳۳ماده 

 .شکل فراهم کندحضور نماینده تشکل و صرفاً در محل دفتر ت

های اجرایی که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی راسأ یا از طریق دستگاهدر صورتی  -۳۴ماده 

ربط تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تاسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذی

شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا دات ارایهکند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستنارایه می

 :کندو متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای می

 .تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصالح وضعیت تشکل -۱

 .تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه -۲

 .ای ملی از دادگاه صالحدرخواست انحالل تشکل متخلف توسط شور -۳

توانند مراتب اعتراض خود را از تصمیم شورای شهرستان به شورای استان و از تصمیم ها میتشکل -۱تبصره 

 .شورای استان به شورای ملی ارایه کنند

نفع ربط موظف است در زمان رسیدگی به گزارش تخلف یا شکایت، از تشکل ذیدبیرخانه شورای ذی -۲تبصره 

 .ضور در جلسه و ارایه دفاعیات دعوت به عمل آوردبرای ح

ها تشکلنامه و کمک به توسعه مشارکت منظور تحقق اهداف این آییناجرایی موظفند به  هایدستگاه -۳۵ماده 

های اجتماعی قابل واگذاری دستگاه متبوع به ها و فعالیتدر امور اجتماعی، نسبت به شناسایی و واگذاری تصدی

 .مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنندها تشکل

 :پذیردانحالل تشکل به دو شکل زیر صورت می -۳۶ماده 

 .انحالل اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه -الف

 .(۳۹) ماده موضوع تشکل وضعیت تطبیق امکان عدم یا صالح دادگاه رأی صورت در اجباری انحالل –ب 



اند، ظرف دو سال از تاریخ نامه تاسیس شده االجراشدن این آیینقبل از الزمهایی که کلیه تشکل -۳۷ماده 

 .نامه اقدام کنندنامه باید نسبت به تطبیق وضعیت خود با این آیین االجراشدن این آیین الزم

( ۲۶اده )م( ۱۳عنوان موسسات موضوع بند )هایی که بهنامه، تشکلاالجرا شدن این آییناز تاریخ الزم -۳۸ماده 

شده در ماده واحده الیحه قانونی های تصریح  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قصد فعالیت در زمینه

نامه از سازمان دارند در چارچوب احکام این آیین -۱۳۵۹ مصوب –راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور 

 .رسندکنند و به ثبت میبهزیستی کشور پروانه فعالیت دریافت می

االجراشدن آن توسط وزارت کشور با نامه ظرف شش ماه از تاریخ الزمدستورالعمل اجرایی این آیین -۳۹ماده 

همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان وسازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابالغ 

 .شودمی

 مطالب مرتبط

 

 

https://sabtnarin.com/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7/
https://sabtnarin.com/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7/

