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مقدمه:
بدون ش��ک یکی از حوزه هایی که در امر توس��عه و پيش��رفت در دیدگاه صاحب نظران و 
کارگزاران توس��عه هميشه مورد توجه بوده اس��ت نقش عامل سرمایه بوده است. هر یک از 
صورت های مختلف س��رمایه )طبيع��ی، فيزیکی،اقتصادی، انس��انی، فرهنگی و اجتماعی ( 
در دوره های مختلف به عنوان کانون و محور توس��عه قلمداد ش��ده اس��ت. کانون توجهات 
در توس��عه ابتدا تنه��ا در بعد اقتصادي خالصه ش��ده بود اما با افزای��ش پيامدهاي انقالب 
صنعت��ي به صورت افزایش حاش��يه نش��يني، افزایش جمعيت، افزای��ش مهاجرت ، افزایش 
آس��يب ه��اي اجتماعي ، جرم و بزهکاري توجه به ابعاد دیگر ب��ه خصوص ابعاد اجتماعي و 
انس��اني توس��عه اهميت پيدا کرده است. الگوهای توسعه در کش��ورهاي غربي صرف نظر از 
تش��دید دامنه نابرابری های اجتماعی، مانع جلب و جذب مردم در فرایند توس��عه شدند و 
از ش��کل گيری س��رمایه اجتماعی یعنی اعتماد، مشارکت و س��ازمان یابی به عنوان شروط 
الزم توسعه جلوگيری کردند که پيامدهایی از جمله کاهش انسجام و تشدید نابسامانی های 
اجتماعی در فرایند توسعه را در برداشت. بنابراین بر اساس مفهوم سازی مجدد در پارادایم 
جدید توسعه تاکيد بر مولفه هاي سرمایه اجتماعی و توانمند سازی مورد توجه قرار گرفت. 
در حالي که اولين تالش ها در کش��ورهاي دیگر به ویژه در غرب راجع به جایگاه س��رمایه 
اجتماعی در توسعه در دهه 90 صورت گرفت. در کشور ما به دليل پيشينه تاریخي طوالني 
مش��ارکت هاي مردمي در ش��کل گروههاي هميار و خودیار و آم��وزه هاي دیني وا خالقي 
مش��وق افراد نس��بت به این امور، ظرفيت هاي مش��ارکت هميش��ه وجود داشته و در برهه 
هاي تاریخي از جمله درتحقق انقالب ش��کوهمند اسالمي و تثبيت نظام نقش آفریني کرده 
اس��ت. به همين دليل هم است که در قوانين کشور به صراحت بر اهميت و جایگاه ظرفيت 
هاي مش��ارکت مردمي تاکيد شده است. امروزه اس��تفاده از مشارکت های مردمی در قالب 
نهادهای رسمی و مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا در اشکال سنتی و دیرینه آن مثل 

“آنعاملیکهکش�وررامیس�ازد،ب�ازوانتوانمند
ملتاست،ملتبایدبهعرصهسازندگیواردشود.”
ریاستجمهوری
محموداحمدینژاد
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مساجد و هيات ها، کانون های فرهنگی و غيره مي تواند داراي آثار توسعه ایي مثبت باشد. 
امروزه این سازمان ها و تشکل ها به عنوان بازوان اصلي دولت در پيشرفت کشور مي توانند 
تصدی گری دولت ها در برنامه ها را کاهش داده و رسالت و نقش هدایت کنندگی، حمایت 
و نظارت را بر دولت واگذار نمایند. در کش��ور ما اگرچه اغلب س��ازمان های مردمي مدني به 
شکل نوین آن تازه تاسيس و نوپا محسوب می شوند اما با توجه به پيشينه تاریخی گروه های 
عام المنفعه به ویژه در امور مذهبی و خيریه، این نهادها در کنار نهادهای مردمی با س��نت 
دیرینه می توانند با تکيه بر این پيش��ينه، مراحل رش��د و توسعه خود را آرام آرام پشت سر 
گذارند و به تبع آن می توان اثرگذاری آنها را در کنار نهادهاي دولتي در حوزه های مختلف 
مش��اهده کرد. به نظر مي رس��د در این زمينه نياز به اتخاذ رویکرد و سياس��تگذاري جدید 
بيش از پيش احساس مي شود. عموما رویکرد نسبت به سازمان هاي مردم نهاد معطوف به 
فعاليت در حوزه هاي خيریه و حمایتي و جمع اوري کمک هاي مردمي در راس��تاي کمک 
به نيازمندان اس��ت و نقش آنها در حوزه اجتماعي به ویژه در ارتباط با پيش��گيري وکاهش 
آسيب هاي اجتماعي و در حوزه هاي توسعه ایي به ویژه در آباداني و پيشرفت کشور کمتر 
مالحظه مي ش��ود . در حالي که مي توان در چارچوب الگوي توس��عه و پيش��رفت بومي از 
ظرفيت ها و پتانس��يل هاي این نهادها اس��تفاده کرده و در ارتباط با فعاليت در حوزه هاي 
اجتماعي تش��ویق و از آنها حمایت کرد. س��ير تحوالت فعاليت های سازمان های غيردولتی 
درکش��ورهای دیگر نيز نش��ان می دهد که فعاليت آنها از زمينه های رفاهی ش��روع شده و 
به زمينه های توس��عه ایی رسيده اس��ت. به این معنا که سازمان های غيردولتی در ابتدا بر 
مقوله های رفاه و آس��ایش شهروندان تاکيد داش��تند و خدمات رفاهی را به نيازمندان ارائه 
می کردند. فعاليت های مربوط به توزیع غذا و خدمات بهداش��تی از آن جمله است. فعاليت 
در این زمينه ها براس��اس نيازهای فوری ش��کل می گرفت. در ادامه توانایی های اجتماعات 
محل��ی در رفع نيازهای خود ب��ر مبنای فعاليت های خوداتکایی م��ورد توجه قرار گرفت و 
باالخره س��ازمان های مردم نه��اد امروزه تالش می کنند فعاليت ه��اي خود را معطوف به 
توس��عه پایدار سازند. جذب مشارکت سازمان هاي مردم نهاد به سمت اهداف توسعه ایي و 
الگوي پيش��رفت اسالمي نيازمند توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد از جهت آموزشي و 
مادي است. کتابچه حاضر در همين راستا و با هدف آموزش ساختار، قوانين و نقش سمن ها 
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در پيشرفت و توسعه کشور تهيه شده است و اميد است که گام کوچکي در راستاي توانمند 
س��ازي سازمان هاي مردم نهاد به لحاظ آموزش��ي و جلب مشارکت آنها در پيشرفت کشور 

عزیز مان ایران اسالمي داشته باشد.  
داود اميني
 مشاور وزير و معاون سازمان هاي مردم نهاد
مركز امور اجتماعي وزارت كشور
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پیشینهفعالیتهایمشارکتیدرایران
تش��کل های مردمی در ایران دارای سوابق تاریخی دیرینه ایی هستند. در واقع از زمانی که 
زندگی اجتماعی انس��ان ها در روستاها و س��پس در شهرها شکل گرفت نياز به یاری گری و 
مش��ارکت مطرح ش��د و کمک توانمندان به ناتوانان در اشکال فردی و گروهی شکل گرفته و 
نهادینه ش��ده اس��ت. به طور کلی می توان دو الگوی مشارکت و به تبع آن دو سازمان سنتی 
و مدنی را از همدیگر تفکيک کرد. الگوی اول مش��ارکت، الگوی س��نتی اس��ت که حول خود 
س��ازمان های سنتی را شکل داده اس��ت. منظور از مشارکت سنتی مشارکت بر اساس سنت، 
عرف ، عادت و مذهب است و ميان افراد جامعه به شکل نهادی و خودجوش وجود دارد. این 
مشارکت محصول گذشت ساليان دراز بوده است و از گذشته در ميان مردم وجود داشته و از 
نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است و پاسخی به نيازهای تحوالت تاریخی بوده اند . در این 
الگو ، دولت هيچ نقش��ی در هدایت و س��ازماندهی نداشته  و آنجام کارها بر عهده مردم است. 
این الگو علی رغم تحوالت اجتماعی سده اخير در جامعه ایرانی با اندکی تغييرات ، هنوز هم 
با قدرت در بسياری از شهرهای ایران به حيات خود ادامه می دهد. این الگوی مشارکت حول 
محور تش��کل های مردمی از جمله کانونها و هيات های مذهبی، کانون های قرض الحس��نه و 

غيره را شکل گرفته است و امروزه فعاليت در چارچوب این کانون ها آنجام می گيرد.
 الگوی دوم مش��ارکت ، مش��ارکت جدید و یا مدنی است. در این الگو، مشارکت بر اساس 
محرکی اس��ت که افراد را به فعاليت وا می دارد. این محرک معموال از جانب س��ازمان های 
دولتی برای جلب و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف در قالب برنامه های خاص وارد 
می شود. این الگو می تواند اجباری و یا داوطلبانه باشد. این الگو پيرامون خود سازمان های 
متعددی را ش��کل داده است که از جمله آنها می توان به شوراها، شورایاري هاي محله ایي، 
س��ازمان های مردم نهاد و غيره اش��اره کرد. تجربه و س��ابقه این الگوی مشارکتی در اداره 
شهرها را می توان به زمان مشروطيت و برپایی انجمن های بلدی نسبت داد. پس از پيروزی 
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انقالب اسالمی از آنجا که یکی ازاهداف عمده انقالب تالش برای افزایش مشارکت مردم در 
امور شهر بود، بر این اساس و با توجه به نقش موثر سياست عدم تمرکز در اداره امور عمومی 
و ضرورت س��پردن امور محلی به دست مردم محل، تشکيل شوراهای اسالمی مردمی مورد 
توجه قرار گرفت و برای تامين مش��ارکت مردم در پيشبرد سریع برنامه های توسعه جایگاه 
ویژه ایی در قانون اساسی به خود اختصاص داد. در قانون اساسی اصول سوم و هفتم و صدم 
درباره ش��وراها بحث کرده و به روش��نی اداره امور کشور را با اتکا به آراء عمومی و مشارکت 

مردم امکان پذیر دانسته است. 
درنوش��تار حاضر سازمان هاي مردم نهاد از جمله سازمان هاي مدني محسوب می شوند که 
در اسناد باالدستي مورد تاکيد قرار گرفته است. سازمان های مردم نهاد از جمله سازمان های 
تازه تاسيس و نوپا هستند و دارای ویژگيهایی هستند که آنها را از سازمان های دولتی متمایز 

می سازد که عبارتند از:
الف- س��ازمان های مردم نهاد با مش��ارکت داوطلبانه شهروندان شکل می گيرند . یعنی 

روش شکل گيری و اداره آنها توسط گروهی از مردم و به شکل داوطلبانه است.
ب-سازمان های مردم نهاد متشکل از افرادی هستند که انگيزه باالیی برای فعاليت گروهی 
در راس��تای هدف مشخصی هس��تند و فعاليت آنها معطوف به منافع همگانی است. سازمان 

غيرانتفاعي، خدمت مدار و توسعه محور که در جهت مناف�ع افراد جامعه عمل م�ي نماید.
ج-س��ازمان های مردم نهاد غالبا به دنبال سود به معنای درآمد زایی نيستند و اکثرا به 
اصطالح غير انتفاعی هس��تند. س��ازماني که از نظر ساختاري انعطاف پذیر و مردمي است و 

بدون منفعت طلبي در جهت ارائه خدمات به جامعه تالش مي کند.
د-غالب��ا این س��ازمان ه��ا با توجه ب��ه اهداف ویژه ای��ی تعریف می ش��وند و هدف آن 

توانمندسازي افراد جامعه است.
ه- سازماني که به هيچ حزب سياسي وابسته نبوده و به طور کلي متعهد به خدمت براي 

توسعه و رفاه اجتماعي است.
و- س��ازمان هاي مردم نهاد با اراده دولت ها تاس��يس نش��ده و توسط دولت ها مدیریت 

نمی شوند.
مزیت این سازمان ها بر سازمان های دولتی در این است که اوال این سازمان ها مي توانند 
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مردم فقير و افراد آسيب دیده و در معرض آسيب را در سطح محدود محله ، روستا و غيره 
شناسایي کرده و به آنها کمک نمایند.دوما این سازمان ها به دليل ماهيت داوطلبي خود با 
هزینه هاي کمتر، بهترین کارایي را در خدمت رس��اني دارند. سوما سازمان های مردم نهاد 
به وسيله کار با گروههاي جامعه مشارکت محلي را ارتقا م�ي بخشند و بر ابتکارات خودیاري 
محلي و کنترل برنامه ها تاکيد دارند ونهایتا این س��ازمان ها متناس��ب با نيازها و ش��رایط 

محلي نوآوري مي کنند و خود را با آنها تطبيق م�����ي دهند.
بدین ترتيب می توان نتيجه گرفت مجموع شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی 
در جامعه ایرانی منجر به ش��کل گيری دو الگوی مش��ارکتی در راس��تای پاسخ به بخشی از 
نيازهای جامعه ایرانی ش��ده است . این الگوهای مش��ارکتی سازمان هایی را شکل داده اند 
که دارای ویژگيهایی هس��تند که مي توان آنها را نس��بت به سازمان های دولتی در جامعه 
ایرانی کاراتر ساخت که از جمله آنها می توان به مردمی بودن، انعطاف پذیری ، صميميت و 
خدمات بدون چشم  داشت اشاره کرد. بنابراین در شرایط امروزی جامعه ایرانی می توان این 
الگوهای مش��ارکتی را در راستای اهداف توسعه ایی و پيشگيری از مولفه های سلبی توسعه 

از جمله آسيب های اجتماعی بکار گرفت. 
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وضعیتموجودسازمانهايغیردولتی
نهاده��ا و تش��کل هاي مردمي را مي توان در دو گروه س��نتي و مدن��ي طبقه بندی کرد. 
اطالعات دقيقي از نهادهاي مردمي سنتي به دليل غيررسمي بودنشان در دست نيست اما از 
سازمان هاي مدني و یا از سازمان هاي غير دولتي به خاطر بعد رسمي و ثبت آنها مي توان 
اطالعات نس��بي ارائه کرد. سازمان های غيردولتي را می توان بر اساس معيارهای گوناگون 
از جمله فعاليت ، موضوع فعاليت و س��طح فعاليت به گونه های مختلفی تقسيم کرد . بانک 
جهاني این سازمان ها را به دو گونه سازمان های اجرایی و ترویجی طبقه بندی کرده است .

 س��ازمان ه��ای عملياتی بر اس��اس گس��تره فعاليت به چهار دس��ته س��ازمان های غير 
دولتی محله محور ، س��ازمان های غير دولتی ش��هر مقياس ، س��ازمان هاي غير دولتی ملي 
و س��ازمان هاي غيردولتی بين المللي تقس��يم می شوند. س��ازمان های ترویجی به موضوع 
فعاليت س��ازمان ها اشاره دارد. کالرک بر اساس فعاليت، سازمان های غيردولتي را به شش 
گروه سازمان هاي رفاهي، سازمان هاي فعال در زمينه نوآوري هاي فني، پيمانکاران خدمات 
دولتي، س��ازمان هاي توس��عه که حول محور خودیاري، توسعه اجتماعي و ایجاد دموکراسي 
فعاليت دارند، سازمان هاي حمایت از فقرا و گروهها یا شبکه هاي حمایتي تقسيم می کند. 
بر اس��اس موضوع فعاليت، س��ازمان های غيردولتي را می توان به چهار دسته سازمان هاي 
تبليغات��ي ، س��ازمان هاي تخصصي ، س��ازمان هاي عام و س��ازمان هاي بشردوس��تانه طبقه 
بندی کرد. به لحاظ جهت گيری س��ازمان های غيردولتی را می توان در چهار گروه جهت 
گيري خيریه، جهت گيري خدماتي، جهت گيري مش��ارکتي و جهت گيري توانمندس��ازي 
طبقه بندی کرد. س��ازمان هاي غيردولتي ب�اایفاي نقش��هاي نظارتي، بسيج، جذب و هدایت 
منابع انساني، مادي و معنوي مي توانند بهترین نمود از مشارکت مردمي باشند که باانسجام 
بخش��ي به گروههاي انساني هم هدف، راه گشاي دستيابي به اهداف توسعه پایدار در منابع 
ملي باشند. سازمان هاي غيردولتي در کنار بخش خصوصي و دولت، رکن سوم توسعه پایدار 
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را تشکيل مي دهند.
براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران در س��ال 1383 ، 7953 س��ازمان غيردولتی در ایران 
فعاليت داش��تند که 53 درصد آنها به ثبت رس��يده و 47 درصد به ثبت نرس��يده است. 89 
درصد س��ازمان ه��ا دارای مجوز و 11 درص��د بدون مجوزبودند. 92 درص��د دارای فعاليت 
مس��تمر و 8 درصد دارای فعاليت غيرمس��تمر هس��تند. 16 درصد س��ازمان های فعال در 
کشور در تهران مشغول فعاليت هستند که 71 درصد آنها به ثبت رسيده و 29 درصد ثبت 

نشده اند. همچنين 91 درصد دارای مجوز و 9 درصد بدون مجوز هستند.
تعداد نيروی انس��انی فعال در س��ازمان های غيردولتی در کل کش��ور 291271 نفر است 
ک��ه از ای��ن تعداد 14 درصد به صورت پاره وقت و 86 درصد به صورت تمام وقت مش��غول 
به فعاليت در س��ازمان هس��تند. 49 درصد فعاالن از زنان و 51 درصد ازمردان است. از کل 
نيروی انس��انی فعال در س��ازمان های غيردولتی 22 درصد دارای تحصيالت زیر دیپلم، 37 
درصد دیپلم و فوق دیپلم، 32 درصد ليسانس و فوق ليسانس، 8 درصد دکتری و 1 درصد 
دارای تحصيالت حوزوی هس��تند. تعداد نيروی انسانی فعال در سازمان های غيردولتی در 
تهران 87439 نفر) معادل 30 درصد نيروی انس��انی کل کشور ( است که 62 درصد آنها از 
فعاالن زن و 38 درصد از فعاالن مرد اس��ت. 15 درصد به صورت تمام وقت و 85 درصد به 

صورت پاره وقت مشغول به فعاليت هستند. 
س��ازمان ه��ای غيردولتی در ایران در عرصه های متنوعی فعالي��ت می کنند . 31 درصد 
در حوزه آموزش��ی، 26 درصد در حوزه اجتماعی و مشخصا 8 درصد از آنها در حوزه آسيب 
دیدگان اجتماعی، 3 درصد در زمينه ادبی، 10 درصد در زمينه بهداشت و درمان، 19 درصد 
در حوزه های مالی و قرض الحسنه، 7 درصد در زمينه توان بخشی، 22 درصد در زمينه های 
حمایت��ی، 13 درصد در زمينه علمی و پژوهش��ی، 3 درصد در زمين��ه عمران و آبادی، 37 
درصد در حوزه فرهنگ، 8 درصد در امور گردش��گری، 8 درصد در زمينه محيط زیس��ت، 
14 درص��د در زمينه های مذهب��ی، 25 درصد در زمينه امور خيری��ه، 10 درصد در حوزه 
ورزش، 11 درصد در حوزه هنر مش��غول به فعاليت هستند. حوزه های فرهنگی، اجتماعی، 
آموزش��ی، امور خيری��ه ، حمایتی و مذهب��ی از مهمترین حوزه های فعاليت س��ازمان های 
غيردولتی در کشور است. در تهران حوزه های فرهنگی )31 درصد(، اجتماعی)24 درصد( و 
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مشخصا )6 درصد( آنها در زمينه آسيب دیدگان اجتماعی،امور خيریه)25 درصد(، بهداشت 
و درم��ان)21 درص��د(، حمایتی)23 درصد( و علمی و پژوهش��ی )22 درصد ( از مهمترین 
حوزه های فعاليت س��ازمان های غيردولتی محسوب می ش��وند. اطالعات موجود نشان می 
دهد که در کش��ور ما به دليل زمينه های ریش��ه دار فرهنگی و اجتماعی ، بيشترین زمينه 
ه��ای فعاليت س��ازمان های غيردولتی در ح��وزه های اجتماعی و خيریه و حمایتی اس��ت. 
بنابراین ظرفيت های مناسب در این زمينه ها در سازمان های غيردولتی وجود دارد که می 

توان آنها را در راستای بهبود وضعيت اجتماعی بسيج کرد. 
گروه های مختلفی از خدمات س��ازمان های غيردولتی بهره مند می ش��وند . 42 درصد از 
استفاده کنندگان از خدمات سازمان های غيردولتی، عموم مردم هستند. 17 درصد جوانان، 
2 درصد کودکان، 5 درصد زنان، 4 درصد ایتام، 8 درصد مس��تمندان، 6 درصد معلوالن، 2 
درصد آسيب دیدگان اجتماعی، 1 درصد سالمندان،  3 درصد بيماران خاص و 6 درصد سایر 
بيماران اس��ت. بدین ترتيب جوانان، مس��تمندان و بيماران از مهمترین استفاده  کنندگان 
از خدمات س��ازمان های غيردولتی هس��تند. در تهران 47 درصد از سازمان های غيردولتی 
ب��ه عموم مردم ب��ه ارائه خدمات می پردازن��د و مهمترین گروه اس��تفاده کننده از خدمات 
س��ازمان های غيردولتی جوانان، ایتام و مس��تمندان هس��تند. در این زمينه آسيب دیدگان 
اجتماعی علی رغم تعداد مناس��ب س��ازمان های غيردولتی فعال در این حوزه، از گروه هایی 

هستند که از خدمات این سازمان ها کمترین استفاده را می برند. 
      محدوده جغرافيایی فعاليت س��ازمان های غير دولتی در کش��ور ما در محدوده های 
شهرس��تان) 63 درصد(، اس��تان) 21 درصد(، فرااستان و اس��تان های هم جوار)2 درصد(، 
کشوری ) 12 درصد( و فراملی) 2 درصد( است. بدین ترتيب بيشترین فعاليت سازمان های 
غيردولتی در س��طح شهرستان است. در تهران 42 درصد سازمان های غيردولتی در سطح 
شهرس��تان، 21 درصد در سطح اس��تانی، 3 درصد در سطح فرااستانی، 26 درصد در سطح 
کشوری و 8 درصد در سطح فراملی فعاليت می کنند) سایت اطالع رساني مرکز آمار ایران(.
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آشنایيباساختاراداريمعاونتامورسازمانهايمردمنهاد
مرکزاموراجتماعي

نظ��ر ب��ه اهميت و جایگاه س��رمایه ه��اي اجتماعي در فرآیند توس��عه کش��ور و ضرورت 
بهره برداري از این س��رمایه ها دربرنامه هاي توس��عه، “معاونت امور سازمان هاي مردم نهاد” 
در مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کش��ور از س��ال 1386 تاس��يس گردید. هدف از 
تاس��يس این معاونت س��اماندهي مش��ارکتهاي مردمي و برنامه ریزي جهت تقویت حضور 
م��ردم در عرصه ه��اي مختلف اجتماعي و فرهنگي بوده و بطورکل��ي این معاونت ماموریت 
دارد تا مش��ارکتهاي مردمي را درقالب س��ازمان هاي مردم نه��اد و در چارچوب موضوعاتي 
مانند امور اجتماعي، امور خيریه، امور بشردوستانه، عمران و آباداني، بهداشت و درمان، امور 
زنان، آسيب دیدگان اجتماعي، محيط زیست و امثالهم ساماندهي نموده و امکان شکوفایي 
ظرفيتهاي بالقوه موجود دراین س��ازمآنها را در عرصه هاي مختلف اجتماعی فراهم س��ازد. 
نظارت بر فعاليت سازمان هاي مردم نهاد، آسيب شناسي و برنامه ریزي براي رفع نارسائي ها 
و هدایت این س��ازمآنها در مسير منافع عمومي و همچنين قانونمند نمودن فعاليت و ایجاد 
ش��فافيت دراین خصوص ني��ز ازجمله ماموریت های معاونت امور س��ازمان های مردم نهاد 
مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور می باشد. در حال حاضر معاونت امور سمن ها 
شامل پنج گروه تاسيس، نظارت،توانمندسازي و آموزش، انجمن هاي دوستي و سایت آمار 

و اطالعات است. وظایف هرکدام از گروهها به شرح زیر است.
الف-تاسیسوصدورپروانهفعالیتسازمانهايمردمنهاد

دراین بخش کليه اقدامات مربوط به فرآیند تاس��يس س��من ها اعم از دریافت و بررس��ي 
تقاضاي تاس��يس، تش��کيل پرونده و طي مراحل قانوني مربوط به بررس��ي صالحيت هاي 
عمومي و تخصصي س��من ها، تکميل پرونده و ارسال به هيات نظارت مرکزي جهت صدور 

رأي و اقدامات مربوط به ثبت سمن ها صورت می پذیرد.



درآمدیبراصول،قوانینومقرراتسازمانهایمردمنهاد 17

ب-نظارتبرفعالیتسازمانهايمردمنهاد
دریافت و رس��يدگي به گزارش هاي مالي و اجرایي موردي و س��االنه س��ازمان های مردم 
نهاد، نظارت بر نحوه برگزاري مجامع عمومي، نظارت بر تدوین صورتجلس��ات مجامع عادي 
و فوق العاده، دریافت و رس��يدگي به درخواس��ت هاي تطبيق  س��ازمان ها طبق ماده 30 
آیين نامه اجرایی س��ازمان های مردم نهاد، بازرسي از دفاتر سمن ها و بررسي دفاتر و اسناد 
مالي آنها، رس��يدگي به تخلفات س��من ها و تهيه گزارش مس��تند از آنها و ارسال به هيات 
نظ��ارت مرکزي جهت رس��يدگي و صدور رأي، بازرس��ي از هيات هاي نظارت اس��تان ها، 
پيگيري پرونده هاي قضایي س��من ها در مراجع قضایي، تمدید پروانه فعاليت سازمان هاي 

مردم نهاد پس از طي مراحل قانوني، از فعاليت های این بخش می باشد.  

ج-برنامهریزي،آموزشوتوانمندسازيسازمانهايمردمنهاد
برنامه ریزي درراس��تاي آموزش، توانمند س��ازي و حمایت از س��ازمان ه��اي مردم نهاد، 
تقوی��ت توان علمي و عملياتي مدیران و کارشناس��ان بخش دولت��ي و غير دولتي مرتبط با 
امور س��ازمان هاي مردم نهاد از قبيل استانداری ها، فرمانداری ها و دستگاه های تخصصی، 
تش��کيل اتاق هاي فکر به منظور دستيابی به راهکارهای علمی و موثر جهت بهبود مدیریت 
امور سازمان هاي مردم نهاد، ایجاد هماهنگي با دستگاه هاي تخصصي و نظارتي در راستاي 
حمایت از س��من ها، پيگيري در راس��تاي قانونمند نمودن جایگاه س��ازمان هاي مردم نهاد 
از طری��ق مراجع قانونی، س��اماندهي ام��ور مربوط به س��ازمان هاي مردم نه��اد ، برگزاري 
دوره هاي آموزشي، برگزاري همایش ها و نشست هاي تخصصي و نمایشگاه هاي مربوط به 
دستاوردهاي سمن ها در سطح ملی و استانی و حمایت از طرح ها و پروژه هاي سمن ها، از 

جمله برنامه ها و فعاليت های این بخش می باشد.

د-نظ�ارتب�رتاس�یسوفعالیته�ایانجمنهایدوس�تیوس�ازمانهای
مردمنهادبینالمللی

در این بخش اقدامات مربوط به تاس��يس انجمن های دوس��تی و سازمان های مردم نهاد 
بي��ن المللی ب��ا تابعيت ایرانی، نظارت بر فعاليت این س��ازمان ها و همچنين س��ازمان های 
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مردم نهاد خارجی که قصد فعاليت در کش��ورایران را دارند، پایش مش��ارکت س��ازمان های 
مردم نهاد در برنامه های مجامع و س��ازمان های بين المللی و در س��ایر کشورها، حمایت از 
فعاليت این س��ازمان ها با همکاری و تعامل با مرکز هماهنگی انجمن های دوس��تی وزارت 

امور خارجه، صورت می پذیرد. 

ه-مدیری�تس�ایتوسیس�تممکانیزهامورس�ازمانهایمردمنه�اد،اطالع
رسانيوآمار

مدیریت سيس��تم مکانيزه امور س��ازمان ه��اي مردم نهاد، نظ��ارت و ارزیابي امور مکانيزه 
استانداري ها و دستگاه هاي تخصصي ، دریافت و درج اخبار و اطالعات سازمان های مردم 
نهاد و انعکاس الکترونيکی آن ها، مدیریت اطلس تمام ش��ماري س��ازمان هاي مردم نهاد و 
مدیریت سيس��تم اطالع رسانی معاونت امور س��ازمان های مردم نهاد از اقدامات این بخش 

می باشد.
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آییننامهاجرایيتاسیسوفعالیتسازمانهايمردمنهادمصوب
هیاتمحترمدولتبهشماره27862/ت31281ه�مورخ8/5/84

فصلاول�کلیات
ماده -1 در این آئين نامه واژه ها و عبارات زیر به جاي مفاهيم مشروح مربوط به کار مي روند: 
الف( س��ازمان غيردولتي که در این آئين نامه »س��ازمان« ناميده مي ش��ود، به تشکلهایي 
اطالق مي ش��ود که گروهي از اش��خاص حقيقي یا حقوقي غيرحکومتي به صورت داوطلبانه 

با رعایت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي مي باشد 
تبصره1 - عناوین »جمعيت« ، »انجمن« ، »کانون«، »مرکز«، »گروه«، »مجمع«، »خانه«، 

»مؤسسه« و نظائر آن مي تواند به جاي واژه »سازمان« در نامگذاري به کار گرفته شوند. 
تبصره2 - واژه »غيردولتي« به این معناس��ت که دس��تگاه هاي حکومتي در تأس��يس و 
اداره س��ازمان دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتي در تأسيس و اداره 
س��ازمان، در صورتي که خارج از عنوان و س��مت دولتي آنان باش��د، مانع وصف غيردولتي 

سازمان نخواهد بود. 
تبصره3 - اهداف غيرسياس��ي در بردارنده فعاليتي اس��ت که مش��مول ماده یک قانون 

احزاب نگردد. 
تبص�ره4 - اهداف غيرانتفاعي عبارتس��ت از عدم فعاليتهاي تج��اري و صنفي انتفاعي به 

منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء، مؤسسان، مدیران و کارکنان سازمان. 
تبصره5 - داوطلبانه به معناي مش��ارکت و تأسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي 

اراده اشخاص است .
ب( هيأت مؤسس به مجموعه اشخاصي گفته مي شود که سازمان را تأسيس مي نمایند. 

پ( پروانه فعاليت، س��ندي است که توسط مراجع مقرر در این آیين نامه با رعایت ضوابط 
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مربوط در جهت تشکيل سازمان صادر مي شود. 
ت( مراجع نظارتي مشتمل بر هيأت نظارت شهرستان )متشکل از فرماندار، نماینده شوراي 
اس��المي شهرستان و نماینده سازمان هاي غيردولتي شهرستان(، هيأت نظارت استان )مرکب 
از اس��تاندار، نماینده شوراي اسالمي استان و نماینده سازمان هاي غيردولتي( و هيأت نظارت 
کشور )مرکب از معاون ذیربط وزیرکشور، نماینده شوراي عالي استآنها و نماینده سازمان هاي 
غيردولتي( مي باشند که بر اساس این آیين نامه و با رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، 
اس��تان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان هاي غيردولتي، غيراز تشکلهایي که مطابق قانون 
مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش بيني ش��ده است، اقدام مي نمایند. نظارت بر سازمان هاي 

غيردولتي فرااستاني، کشوري یا بين المللي با هيأت نظارت کشور خواهد بود. 
م�اده2 - س��ازمان پس از اخذ پروانه فعالي��ت و ثبت برابر ضوابط این آیين نامه و س��ایر 

مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي ميگردد.
ماده3 - موضوع فعاليت س��ازمان مش��تمل بر یکي از موارد علم��ي، فرهنگي، اجتماعي، 
ورزش��ي، هنري، نيکوکاري و امور خيریه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب دیدگان اجتماعي، 
حمایت��ي، بهداش��ت و درمان، توانبخش��ي، محيط زیس��ت، عمران و آبادان��ي و نظائر آن یا 

مجموعه اي از آنها مي باشد. 

فصلدوم– حقوقوتکالیف
ماده4 - سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعایت این آیين نامه و سایر 

قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: 
الف( ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاه هاي دولتي و عمومي غيردولتي. 

ب( اظهارنظر و پيشنهاد راهکارهاي مناسب: 
1 - در فرایند برنامه ریزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در س��طوح شهرستان، استان 

یا ملي برحسب مورد. 
2 - در م��ورد آثار و نتایج فعاليتهاي دس��تگاه هاي دولتي و عموم��ي غيردولتي، نقایص و 

مشکالت موجود به مراجع و دستگاه هاي قانوني ذیربط. 
پ(کمک به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي غيردولتي از طریق 
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توافق و تفاهم با آنها
ت( برگزاري اجتماعات و راهپيمایي ها در جهت تحقق اهداف سازمان.

ث( انتشار نشریه. 
ج( آنجام هرگونه عمليات دیگر براي تأمين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.

چ( حق دادخواهي در مراجع قضایي و شبه قضایي.
ماده5 - س��ازمان مکلف اس��ت گزارش عملکرد اجرایي و مالي س��االنه خ��ود را حداکثر 
ت��ا دو م��اه پس از پایان هر س��ال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي س��ال، س��ایر 
گزارش هاي عملکرد اجرایي و مالي را بنا به درخواس��ت مرجع یادشده، حسب مورد، ارائه و 
همچنين نسبت به انتشار خالصه اي از گزارش ساالنه  مذکور براي اطالع عموم، در محدوده 

جغرافيایي فعاليت خود اقدام کند
ماده6 - هزینه هاي سازمان از منابع زیر تأمين مي شود:

ال�ف( هدیه، اعانه و هبه اش��خاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل��ي و خارجي و دولتي و 
غيردولتي. 

ب( وقف و حبس. 
پ( وجوه حاصل از فعاليتهاي آنجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه 

سازمان و این آئين نامه
ت( حق عضویت در سازمان. 

تبصره1 - س��ازمان موظف است پيش از دریافت کمک از منابع خارجي، مشخصات منبع 
کمک کنن��ده، مي��زان کمک و چگونگي آن را به صورت مش��روح برحس��ب مورد به مراجع 
نظارت��ي مربوط اعالم نماید. مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول 
اعالم یادشده، نسبت به نظرخواهي از وزارتخانه هاي اطالعات و امور خارجه و بانک مرکزي 

جمهوري اسالمي ایران اقدام نمایند. 
موافقت دس��تگاه هاي یادش��ده ضروري است و این دس��تگاه ها موظف به اظهارنظر ظرف 
حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعالم مي باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله 

نظر موافق است. 
تبصره2 - دریافت کمک از مجامع رس��مي بين المللي و منطقه اي و آژانس هاي وابسته به 



22 درآمدیبراصول،قوانینومقرراتسازمانهایمردمنهاد

س��ازمان ملل، نياز به دریافت مجوز ندارد. فهرس��ت سازمان هاي یادشده توسط وزارت امور 
خارجه تهيه مي شود و در اختيار هيأت نظارت قرار مي گيرد. 

ماده7 - تقس��يم دارایي، س��ود و یا درآمد سازمان در ميان مؤسس��ان، اعضاء و مدیران و 
کارکنان آن قبل و پس از انحالل ممنوع است

ماده8 - اساسنامه و فعاليت هاي سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسي باشد. 
ماده9 - س��ازمان موظف اس��ت امکان دسترس��ي بازرس��ان مراجع نظارتي مربوط را به 
اطالعات و اس��ناد خود فراهم کند. بازرس��ان نيز باید در حضور نماینده س��ازمان و صرفاً در 
محل دفتر س��ازمان، اسناد و اطالعات مذکور را بررسي نمایند. نحوه بررسي باید به گونه اي 
باش��د که به وظایف س��ازمان خللي وارد نياید. خارج کردن اس��ناد از س��ازمان در راستاي 

بازرسي، مگر به حکم مرجع قضایي صالح، ممنوع است
ماده10 - فعاليت س��ازمان در کشورهاي دیگر باید با کس��ب مجوز کلي از مرجع نظارتي 

فرااستاني و ملي باشد
تبصره1 - مرجع یادش��ده، قبل از اعالم نتيجه به س��ازمان متقاضي، باید از دس��تگاه هاي 
دولت��ي ذیرب��ط از جمله وزارت امور خارج��ه نظرخواهي نماید. دس��تگاه هاي مذکور ظرف 
حداکثر یک ماه باید پاسخ الزم را ارائه دهند، درغيراین صورت نظرآنها موافق تلقي مي شود. 
تبص�ره2 - مرج��ع مذکور باید حداکثر ظ��رف 45 روز از تاریخ تقاضا، پاس��خ الزم را به 

متقاضي ارائه دهد. 
تبصره3 - ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و یا استان، حسب مورد در 

ابتدا از طریق مرجع نظارتي شهرستان یا استان آنجام مي گيرد. 
تبصره4 - ش��رکت سازمان در مجامع بين المللي، دوره هاي آموزشي و نمایشگاه ها، باید با 

اطالع کتبي به مراجع نظارتي آنجام گيرد. 
ماده11 - س��ازمان باید در فعاليتهاي خود، قواني��ن و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي 

مدني را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداري نماید. 
ماده12 - سازمان از حق دسترسي به اطالعات موجود در مؤسسات عمومي برخوردار است 
و مؤسسات مذکور مکلفند اطالعات غيرطبقه بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند. 

)به استناد مصوبه مورخ 1386/2/29 هيات وزیران این ماده از آیين نامه حذف گردید(
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م�اده13 - س��ازمانها و مؤسس��ات دولتي و عموم��ي مکلفند در فرایند تصميم س��ازي و 
تصميم گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شرکت در جلسات 
دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذیربط ثبت نمایند. )به استناد 

مصوبه مورخ 1386/2/29 هيات وزیران این ماده از آیين نامه حذف گردید( 
ماده14 - دولت مکلف اس��ت وظایف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرایي 
به س��ازمان را شناس��ایي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي 

خود را در این خصوص به دولت ارائه کند. 
ماده15 - س��ازمان هاي دولتي مکلفند زمينه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجراي 

امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيأتهاي حقيقت یاب آنها همکاري نمایند. 
ماده16 - س��ازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خ��ود و براي حمایت از منافع عمومي 

عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضایي اقامه دعوا نماید. 

فصلسوم-صدورپروانهفعالیت
ماده17 - متقاضيان تأس��يس س��ازمان مکلفند در غير از مواردي که مطابق قانون، مرجع 
خاصي براي صدورپروانه س��ازمان هاي مربوط تعيين شده است، درخواست اخذ پروانه را به 

مراجع نظارتي مقرر در بند )ت( ماده )1( ارائه نمایند. 
تبصره1 - دبيرخانه هيأت نظارت کش��ور، استان و شهرس��تان به ترتيب در وزارت کشور، 

استانداري و فرمانداري تشکيل مي شود
تبصره2 - مس��ؤليت دبيرخانه هيأت نظارت کشور، اس��تان وشهرستان به ترتيب برعهده 

وزارت کشور، استانداري و فرمانداري مي باشد. 
تبصره3 -  اجراي تشریفات اداري و آنجام اقدامات موضوع این آیين نامه توسط دبيرخانه 

هيأت نظارت آنجام مي گيرد.
تبص�ره4 - تصميمات الزم مبني بر صدور یا ع��دم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيأت 

نظارت اتخاذ مي شوند.
 تبص�ره5 - ص��دور پروانه و امض��اي اوراق مربوط پس از تأیيد هي��أت نظارت در هيأت 
نظارت کشور با وزیرکشور، در هيأت نظارت استان با استاندار و در هيأت نظارت شهرستان 
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با فرماندار مي باشد.
 ماده18 - هيأت مؤسس باید داراي شرائط زیر باشند:

الف( داشتن هيجده سال تمام. 
ب( تابعيت ایراني. 

پ( دارا بودن صالحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان. 
ت( عدم عضویت در گروههایي که براساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و 

نداشتن محکوميت مؤثر کيفري به نحوي که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره- هيأت مؤسس باید داراي حداقل پنج عضو باشد. 

م�اده19 - س��ازمان هاي غيردولتي که موضوع یا هدف فعاليت آنها مش��ترک اس��ت، در 
صورت وجود شرایط زیر مي توانند شبکه تشکيل دهند یا به عضویت شبکه هاي سازمان هاي 

بين المللي درآیند:
الف( حداقل2 سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.

ب( به محکوميت هاي بند )پ( یا )ت( ماده)28(  این آئين نامه محکوم نشده باشند. 
پ( به تکاليف مندرج در ماده )5( این آئين نامه عمل کرده باشند

ت( تابعيت آنها ایراني باشد. 
ث( اعضاي مؤسس حداقل 5 سازمان غيردولتي ایراني باشند

تبصره1 - آنجام استعالم هاي مذکور در تبصره هاي )2(و)3( ماده )22( این آیين نامه براي 
تأسيس شبکه هاي سازمان هاي غيردولتي الزم نيست. .

تبص�ره2 - صدور پروانه فعاليت براي ش��بکه هاي س��ازمان هاي غيردولتي برعهده هيأت 
نظارت کشور و تابع مقررات این آئين نامه مي باشد. حقوق، تکاليف و سایر مقررات شبکه هاي 

مذکور همان است که براي سازمان هاي غيردولتي پيش بيني شده است. 
ماده20 - هيأت مؤس��س براي دریافت پروانه فعاليت باید مدارک زیر را حس��ب مورد به 

مراجع مذکور در ماده )17( این آئين نامه ارائه نماید: 
الف( فرم تقاضانامه تکميل شده. 

ب( تصویر مدارک هویتي هيأت مؤسس. 
پ( اساسنامه سازمان. 
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ت( اولين صورتجلسه هيأت مؤسس. 
ماده21 - اساسنامه سازمان باید حاوي موارد زیر باشد:

الف( اهداف سازمان. 
ب( موضوع فعاليت. 

پ( مدت فعاليت. 
ت( مرکز اصلي فعاليت. 

ث( نحوه ایجادشعب. 
ج( ارکان و تشکيالت سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختيارات و مسؤليت هاي آنها. 

چ( صاحبان امضاهاي مجاز. 
ح( شرایط پذیرش عضو. 

خ( منابع تأمين درآمد و دارایي. 
د( نحوه تغيير و تجدیدنظردر اساسنامه. 

ذ( نحوه انحالل. 
ر( مشخص ساختن وضعيت دارایي ها پس از انحالل. 

ز( محدوده جغرافيایي فعاليت سازمان. 
تبصره1 - اساس��نامه س��ازمان باید بر رأي گيري آزاد از تمام اعضا براي انتخاب مدیران و 
همچنين نحوه تغيير مدیران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساس��ي در ایجاد هرگونه 

تغيير و تأثيرگذاري تصریح کند. 
تبصره2 - در اساس��نامه سازمان باید به صراحت، نحوه ارائه گزارشهاي عملکرد اجرایي و 

مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود. 
تبصره3 - محدوده جغرافيایي فعاليت س��ازمان با پيش��نهاد هيأت مؤس��س و براس��اس 

شاخصهاي تقسيمات کشوري تعيين مي شود.
ماده22 - مرجع صدور آئين نامه – پس از دریافت تقاضانامه س��ازمان، باید ظرف حداکثر 

دو هفته نظر خود را نسبت به تأیيد یا رد تقاضا اعالم نماید.
تبص�ره1 - در صورت��ي که هيأت نظارت تقاضا را رد کند، مکلف اس��ت ظرف حداکثر دو 

هفته به طور کتبي دالیل رد درخواست را به متقاضي اعالم کند. 
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تبصره2 - چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظایف هر یک از دستگاه هاي دولتي مربوط 
باشد، حسب مورد اخذنظر موافق دستگاه یا دستگاه هاي دولتي ذیربط نيز ضروري است. 

تبص�ره3 - هيأت نظارت مکلف اس��ت ظرف ی��ک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نس��بت 
ب��ه اخذنظر مرجع ذیصالح )وزارت اطالعات، وزارت دادگس��تري، نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ایران و دستگاه هاي تخصصي( اقدام و آن مرجع نيز مکلف است حداکثر ظرف یک 

ماه نظر خود را اعالم نماید، در غير این صورت نظر هيأت مزبور موافق تلقي مي شود. 
تبصره4 - متقاضي صدور پروانه مي تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زیر اعتراض نماید: 
ال�ف( از تصميم هيأت نظارت شهرس��تان ظرف یک ماه از تاری��خ ابالغ، به هيأت نظارت 
استان و در صورت رد تقاضا در هيأت نظارت استان، ظرف یک ماه به هيأت نظارت کشور.
ب( از تصميم هيأت نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، به هيأت نظارت کشور. 

ر( پروانه فعاليت – موضوع ماده )17(
پ( تصميم هيأت نظارت کش��ور در هر مورد قاب��ل اجرا ولي در دیوان عدالت اداري قابل 

اعتراض خواهد بود. 
م�اده23 - مجمع عمومي و هيأت امناء )حس��ب مورد( باالترین مرجع اجرایي س��ازمان 

مي باشند و باید داراي شرایط  مقرر در ماده )18( این آیين نامه باشند. 
ماده24 - سازمان باید تابعيت ایراني داشته باشد..

ماده25 - سازمان مکلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيأت مدیره، هيأت امنا 
و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطالع دهد. در صورت اعالم عدم مغایرت تغييرات با 
مقررات این آیين نامه از سوي مراجع یادشده، سازمان مکلف است وفق آیين نامه ثبت، نسبت 

به ثبت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نماید. 

فصلچهارم-نظارت
ماده26 - وظائف مراجع نظارتي اس��تان و شهرس��تان، به ترتيب در رابطه با سازمان هاي 

غيردولتي با محدوده فعاليت در سطح استان وشهرستان به شرح زیر مي باشد: 
الف( دریافت و بررس��ي اساس��نامه متقاضيان تأس��يس س��ازمان و اقدام به صدور پروانه 

فعاليت آنها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیين نامه. 
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ب( دریافت گزارشهاي عملکرد اجرایي و مالي ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعي. 
پ( رسيدگي موردي به عملکرد اجرایي و مالي سازمان در صورت ضرورت. 

ت( نظارت بر اجراي مقررات این آیين نامه. 
ماده 27 - وظائف مراجع نظارتي فرااستاني و ملي در مورد سازمان هاي غيردولتي عبارت است از: 
الف( دریافت و بررس��ي اساسنامه متقاضيان تأسيس س��ازمان هاي غيردولتي با محدوده 
جغرافيایي فرااستاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرایط وضوابط 

مقرر در این آیين نامه
ب( دریافت گزارش عملکرد اجرایي و مالي ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها. 

پ( رس��يدگي و اعالم نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضيان در 
خصوص تأخير یا رد صدور پروانه فعاليت و س��ایر ش��کایات و اختالفات ميان س��ازمان هاي 

غيردولتي با استانداریها و فرمانداریها
ت( نظارت برحسن اجراي مقررات این آیين نامه. 

تبصره- نظارت بر سازمان هاي غيردولتي تخصصي توسط دستگاه هاي ذیربط با هماهنگي 
وزارت کشور آنجام خواهد شد

م�اده 28 - مراجع نظارتي موظفن��د در حدود فعاليت خود در صورت وصول گزارش و یا 
اطالع از عدم رعایت مقررات این آیين نامه از س��وي س��ازمان، نسبت به بررسي آن با حضور 
مش��ورتي نماینده سازمان غيردولتي مربوط و نماینده دستگاه دولتي تخصصي ذیربط اقدام 

نمایند و درصورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زیر را به اجرا گذارند: 
الف( تذکر شفاهي با مهلت یک ماهه براي اصالح وضعيت. 

ب( تذکر کتبي با درج در پرونده با مهلت یک ماهه براي اصالح وضعيت. 
پ( تعليق پروانه فعاليت براي مدت 3 ماه. 

ت( تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصالح وضعيت. 
تبصره1 - مراتب مذکور توسط مسؤل دبيرخانه هيأت نظارت ابالغ و در پرونده ثبت مي شود. 
تبصره2 - نحوه اقدام مراجع نظارتي بر اساس این ماده، در بخشنامه وزیرکشور که ظرف 

یک ماه از تاریخ ابالغ این آیين نامه ابالغ مي شود، تعيين خواهد شد. 
م�اده29 - صدور مجوز فعاليت س��ازمان هاي غيردولتي خارج��ي و بين المللي در ایران و 
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نظارت بر آنها به عهده هيأتي متشکل از نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت کشور، 
نماین��ده وزارت اطالعات و نماینده وزارتخانه یا س��ازمان دولتي مرتب��ط با موضوع فعاليت 
سازمان غيردولتي خارجي یا بين المللي خواهد بود. تبصره – فعاليت سازمان هاي غيردولتي 

مذکور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات این آیين نامه مي باشد. 

فصلپنجم-سایرمقررات
ماده30 - س��ازمان هاي غيردولتي که از مصادیق این آیين نامه قرار مي گيرند و در اجراي 
مقررات جاري تاکنون ایجاد ش��ده اند، باید وضعيت خود را با مقررات این آیين نامه تطبيق 

دهند، در غير این صورت مشمول مزایا و تسهيالت این آیين نامه نمي شوند. 
ماده31 - انحالل س��ازمان اعم از اختياري و قهري، بر اس��اس مفاد ذیربط آیين نامه ثبت 

تشکيالت و مؤسسات غيرتجارتي – مصوب 1337 با اصالحات بعدي – آنجام مي گيرد. 
تبصره – چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از 

انقضاي آن و عدم تمدید بر اساس مقررات این آیين نامه سازمان خود به  خود منحل مي گردد. 
ماده32 - تش��کل هاي کارگري و کارفرمایي موضوع فصل شش��م قان��ون کار، واحدهاي 
آموزش عالي و یا مؤسسات پژوهشي موضوع بند »ل« ماده )1( قانون اصالح قانون تأسيس 
وزارت عل��وم و آم��وزش عالي – مصوب -1353 آموزش��گاه هاي علم��ي آزاد و نيز مدارس 
غيرانتفاعي موضوع قانون تأس��يس مدارس غيردولتي و س��ایر تش��کلهاي غيردولتي که در 
نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأس��يس و انحالل آنها به عهده دس��تگاه هاي دولتي واگذار 

شده اند، از شمول سازمان موضوع این آیين نامه خارج مي باشند. 
تبصره1 - مرجع صدور پروانه براي سازمان هاي غيردولتي تخصصي با رعایت مقررات این 

آیين نامه و با اخذنظر دستگاه هاي ذیربط، وزارت کشور است. 
تبص�ره2 - نحوه صدور پروانه براي س��ازمان هاي غيردولتي جوان��ان مطابق تفاهم نامه اي 

است که توسط وزارت کشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است. 
ماده33 - از تاریخ ابالغ این تصویب نامه، تصویب نامه هاي ش��ماره 12608/ت 27367 ه� 
مورخ 1381/11/9، 34909/ت 27367 ه��� مورخ 1382/6/24 و 55877/ت 296451ه� 

مورخ 1382/10/15 لغو مي گردند.
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آراءومصوباتهیاتمرکزینظارتبرتاسیسوفعالیت
سازمانهایمردمنهاد

مقدمه:
با توجه به ضرورت ایجاد هماهنگي در نحوه عملکرد هيات های نظارت در سطح استانداری 
ها و فرمانداری های کش��ور، و پيروی تمامي هيات ها از یک رویه واحد، موضوعاتي که مي 
توان��د زمينه جلوگيري از اقدام��ات موازی را فراهم کند احصا گردی��ده و به تصویب هيات 

مرکزی نظارت رسيده است . 

فصلاول:مفاهیم
بخشاول:مفهوم”غیرانتفاعي”

دبيرخانه هاي هيات نظارت اس��تاني مکلف هس��تند در خصوص مفهوم غير انتفاعي بودن 
فعاليت سازمان هاي مردم نهاد به شرح ذیل اطالع رساني نمایند.

الف: فلس��فه فعاليت س��ازمان هاي مردم نهاد آنجام کار داوطلبانه است وافراد نباید بابت 
فعاليت در سازمان حقوق ودستمزد مطالبه کنند .

ب: سازمان هاي مردم نهاد نباید به کار اقتصادي بپردازند وانتفاع از آنجام کار اقتصادي را 
منبع تامين بودجه قرار دهند.

ج: نوع فعاليت سازمان هاي مردم نهاد نبایدبا هدف منتج شدن به درآمدزایي دنبال شود.
د: ارکان ومتوليان سازمان هاي مردم نهاد اعم از هيات مدیره  وهيات امنا مجازند درصورت 

نياز حداکثر تا ده درصد از کمک هاي مردمي  را صرف هزینه هاي جاري نمایند.
ه�: اعضا، هيات موسس ،هيات مدیره و هيات امنا تحت هيچ عنواني )اعم ازاخذ دستمزد 

، پاداش ویا سایرعناوین( حق برداشت از منابع مالي سازمان هاي مردم نهاد را ندارند.
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و: متقاضيان تاسيس سازمان هاي مردم نهاد نباید با رویکرد ایجاد شغل ودرآمدبراي هيات 
موس��س ،مدیره ،امنا واعضا تاس��يس شوند . شایسته است س��ازمان هاي مردم نهاد توسط 
افرادي تاس��يس شود که داراي ش��غل ودرآمد مکفي باش��ند وصرفا به صورت داوطلبانه با 

انگيزه خيرخواهانه وعام المنفعه اقدام به تاسيس نمایند.
ز: سازمان هاي مردم نهاد مي توانند بابت خدماتي که به مردم مي دهند از محل کمکهاي 

مردمي یا دولتي هزینه کنند.
ح: مس��وولين یک موسس��ه اقتصادي نمي توانند درمورد همان موضوع اقدام به تاسيس 

سازمان مردم نهادنمایند .

بخشدوم:مفهوم”شبکه”
ش��امل س��ازمان هاي مردم نهادي مي ش��ود که عالوه بر دارا بودن هدف وموضوع فعاليت 
مش��ابه ، ش��رایط مقرر در ماده 19 آیين نامه سازمان هاي مردم نهاد را داشته باشند ومجوز 
خود را براس��اس تصویب نامه هيات وزیران به شماره 27862/ت 31281 مورخ8/5/1384 
از وزارت کش��ور، اس��تانداریها ویا فرمانداریها اخذ نموده و یا  براس��اس ماده 30 آیين نامه 
مذکور تطبيق ش��ده باش��ند . بدیهي است تاسيس شبکه براي سازمان هاي مردم نهادي که 
فاقد ش��رایط مذکور هستند ميسر نيس��ت . ضمنا مرجع صدور پروانه براي شبکه ها هيات 

نظارت کشور است. 

بخشسوم:مفهوممصادیقمحرومیتازحقوقاجتماعي
ب��ا توجه به تفاس��ير وتعابيرمتفاوت هيات ه��اي نظارت از مصادی��ق محروميت از حقوق 
اجتماعي مذکوردربند ت ماده 18 تصویب نامه هيات وزیران ، مصادیق مس��تند به ماده 62 

مکرر قانون مجازات اسالمي به شرح ذیل اعالم مي گردد: 
- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، 5 سال پس از اجراي حکم

- محکومان به شالق در جرایم مشمول حد ، 1 سال پس از اجراي حکم
- محکومان به حبس تعزیري بيش از 3 سال ، 2 سال پس از اجراي حکم
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فصلدوم:اختیاراتووظایفدبیرخانهها
بخشاول:چگونگيرسیدگيبهدرخواستهاواعتراضهايمتقاضیان

1 - به منظور تسریع در پاسخگویي به درخواست هاي متقاضيان ، رسيدگي بدوي واعالم 
نظر در خصوص مطابقت آنها با آیين نامه س��ازمان هاي مردم نهاد توسط دبيرخانه   نظارت 

ذیربط صورت گيرد .
2 - دبيرخانه هاي هيات نظارت مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان وصول 
درخواس��ت نسبت به اعالم پاس��خ اقدام نموده ودر صورت رد درخواست دليل آن را با ذکر 

توضيحات )از طریق سامانه ( به اطالع هيات موسس برسانند.  
3 - چنانچه درخواس��تي به دليل ایرادات شکلي از جمله عدم رعایت حدنصاب الزم هيات 
موس��س ، انتخاب فرم اش��تباه ، درخواست تاسيس ش��بکه یا انجمن دوستي  از هيات هاي 
نظارت استاني یا شهرستاني  وامثالهم توسط دبيرخانه هيات نظارت ذیربط رد شود وهيات 
موس��س نس��بت به پاس��خ ارایه ش��ده اعتراض نمایند در حالي که ایراد وارده را رفع نکرده 
باش��د مرجع رسيدگي مجدد، همان دبيرخانه است وليکن اگر درخواستي به دليل اشکاالت 
ماهوي از جمله اش��کال در اهداف وش��يوه هاي اجرایي ،عدم دارا ب��ودن حداقل صالحيت 
تخصصي هيات موسس و... توسط دبيرخانه رد شده باشد مرجع رسيدگي به دالیل اعتراضي 

هيات نظارت ذیربط است.

بخشدوم:تعیینزماناقداموپیگیريازسويمتقاضیان
1 - اززمان اعالم موافقت دبير خانه هيات نظارت با درخواست )از طریق سامانه( متقاضيان 
مکلفندحداکثر ظرف مدت چهل وپنج روز نسبت به ارسال اطالعات و تکميل مدارک پرونده 
اقدام نمایند در غير اینصورت موافقت قبلي کان لم یکن تلقي مي گردد ودرخواست قابليت 

پيگيري ندارد.
2 - چنانچه پس ازموافقت با تقاضا ، عضو ویا اعضایي از هيات موس��س )که درخواس��ت 
بدليل وجود آنها در ترکيب هيات موس��س( تایيد ش��ده اس��ت اس��تعفا نموده ویا از ادامه 
همکاري براي آنجام تش��ریفات اداري خودداري نماید، درخواست ابطال گردیده ومتقاضيان 

باید درخواست دیگري ارایه نمایند.
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3 - چنانچه اس��تعفاي اعضا و یا عدم همکاري ایشان در هر مرحله اي از تشریفات اداري 
موجب گردد تعداد هيات موس��س از حدنصاب )حداقل 5 نفر( کمتر ش��ود روند رس��يدگي 
به پرونده متوقف مي گردد. رد صالحيت افراد از س��وي مراجع ذي صالح مستثني بوده ودر 

صورت نياز امکان ترميم هيات موسس وجود دارد. 
4 - درصورت موافقت هيات هاي نظارت با صدور پروانه ومعرفي آنها به ثبت ، هيات موس��س 
حداکثر چهل وپنج روز فرصت دارند نسبت به برگزاري مجمع عمومي موسس اقدام ونتيجه را به 
دبيرخانه هاي هيات نظارت ارسال نمایند. عدم اقدام ظرف مدت مقرر به منزله انصراف از ادامه 

کار تلقي گردیده ،لذا ضمن کان لم یکن گردیدن موافقت هيات نظارت ، پرونده بایگاني شود.
5 - هي��ات موس��س از زمان معرفي به ثبت ش��رکتها حداکثر س��ه ماه فرص��ت دارد که 
نتيج��ه ثب��ت را به دبيرخانه هيات نظارت ذیربط اعالم نم��وده و مدارک مثبته ثبت را ارایه 
نمایند)تصویر روزنامه رس��مي( در غير اینصورت چنانچه اقدامي از س��وي هيات موسس در 
جهت ثبت ش��کل نگرفته باشد به منزله انصراف تلقي شده و مراتب براي جلوگيري از ثبت 
تشکل  به سازمان ثبت شرکتها )ثبت اسناد وامالک(اعالم مي گردد و ليکن چنانچه سازمان 
ثبت شده و فقط مدارک ثبت ارایه نشده باشدموضوع از مصداقهاي تخلف سمن لحاظ شده 

و برابر ماده 28 تصویب نامه رفتار مي شود. 
6 - ب��ه منظور جلوگيري از سوءاس��تفاده هاي احتمالي س��ازمان هاي مردم نهاد که بعضا 
پروانه فعاليت را اخذ مي نمایند وليکن نسبت به ثبت اقدام نمي کنندوعمال امکان برخورد 
با ایشان بعنوان یک شخصيت حقوقي مقدور نمي باشد، هيات هاي نظارت استاني باید ارایه 
اصل پروانه صادره را منوط به ارایه مدارک مثبته ثبت )روزنامه رس��مي (از س��وي سازمان 

مردم نهادنمایند.

بخشسوم:چگونگياقدامدرخصوصاستعالمها
1 - دبيرخانه هيات هاي نظارت اس��تاني در اس��تعالم هاي تخصصي مش��خصا از دستگاه ها 
خواس��تار اظهارنظرصریح درمورد نام ، اهداف ، شيوه هاي اجرایي ، صالحيت تخصصي هيات 
موس��س با اعالم اس��امي ، ميزان توانمندي هيات موس��س براي فعاليت در س��طوح متفاوت 
جغرافيایي )اس��تاني وشهرستاني ( وسایر موارد اساسنامه )در صورت ضرورت( شوند ضمنا به 
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دستگاه هاي تخصصي اعالم گردد در صورت ضرورت نقطه نظرات اصالحي را نيز اعالم نمایند.
2 - دبيرخان��ه هيات هاي نظارت اس��تاني به دس��تگاه تخصصي اطالع رس��اني نمایندکه 
دس��تگاه هاي تخصصي مي توانند به منظور بررس��ي دقيق موضوع جهت اظهارنظر ، حسب 
ضرورت نسبت به دعوت از هيات موسس اقدام نموده ودر حد امکان انگيزه موسسان را دال 
بر ارایه خدمات عام المنفعه وداوطلبانه احراز نمایند، باالخص هيات موس��س قصد نداش��ته 

باشند که فعاليت در قالب تشکلها را پوششي براي کارهاي اقتصادي خود قرار دهند.
3 - دبيرخان��ه هيات هاي نظارت اس��تاني به دس��تگاه تخصصي اطالع رس��اني نمایندکه 
دس��تگاه هاي تخصصي مي توانند در صورت ضرورت وبنا به تش��خيص خودتعهدنامه اي از 
هيات موسس اخذ نماید که براساس آن سازمان ملزم به رعایت مفاد اساسنامه وسياستهاي 

آن دستگاه گردد.
4 - به منظور هماهنگي بيشتر هيات هاي نظارت استاني با دستگاه هاي تخصصي جلسات 

مستمري برگزار شود.
5 - دبيرخانه هيات هاي نظارت استاني مي تواننددر صورت درخواست متقاضي رونوشت 
نامه استعالم هاي تخصصي را به نماینده هيات موسس ارایه دهد تا شخصا پيگيري نمایند.

6 - هيات هاي نظارت اس��تاني حتي المقدور جلس��ات رس��يدگي به پرونده ها رابا حضور 
نمایندگان وزارت اطالعات ودستگاه تخصصي برگزارکنند.

7 - مرجع صدور پروانه براي فعاليتهاي اجرایي ورزش��ي از جمله تاسيس باشگاه ، آموزش، 
صدور کارت مربيگري ، برگزاري مس��ابقات ، اعزام تيم هاي ورزش��ي ب��رون مرزي و امثالهم  
باالخص آنجام ورزشهاي رزمي ، سازمان تربيت بدني است. لذا الزم است دبيرخانه هيات هاي 

نظارت در صورت مواجهه با چنين درخواستهایي متقاضيان را به آن سازمان داللت نمایند.
8 - از وزارت اطالعات درخصوص تاس��يس سازمان هاي مردم نهاد دومورد استعالم بشرح 

ذیل آنجام شود:
الف : استعالم سياسي امنيتي اعضاي هيات موسس که به موجب این استعالم در خصوص 

صالحيت سياسي امنيتي اعضا اظهار نظر مي شود.
ب: اس��تعالم ماهوي که به موجب این اس��تعالم اظهار نظر در خصوص موافقت با تاسيس 

سازمان یا عدم موافقت صورت مي گيرد.
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9 - براي طرح پرونده درهيات نظارت دریافت پاسخ استعالم سياسي امنيتي اعضا ضروري 
اس��ت هرچند پاسخ ظرف مدت مقرر در آیين نامه واصل نشود وليکن در صورتي که ظرف 

مدت یکماه در خصوص استعالم ماهوي پاسخي دریافت نشد پاسخ مثبت تلقي شود.
10 - چنانچه پاس��خ دس��تگاه تخصصي در موعد یکماه واصل نگردید نامه پيگيري ارسال 
شود وليکن چنانچه در نهایت پاسخ دریافت نشد اتخاذ تصميم به عهده هيات نظارت است. 
11 - چنانچ��ه هيات نظارت با صدور پروانه و معرفي س��ازمان مردم نهادبه ثبت ش��رکتها 

موافقت نمود رونوشت نامه ثبت شرکت ها براي دستگاه تخصصي ارسال شود.
12 - اس��تعالم در خصوص اعضاي موسس ،امنا ،مدیره ، بازرس ومدیرعامل الزم است وبا 

فرض انتخاب مجدد همين افراد در دوره بعد ، تجدید استعالمها ضروري است.
13 - نام به افراد خاصي منتس��ب نشود که خود آن شخص و یا وارث او درایجاد آن نقش 
و یا رضایت نداشته باشند . مثال: مؤسسه خيریه شهيد بهشتي و ... مگر درخصوص مواردي 

که فردي خواستار آنجام موقوفاتي به نام خود باشد.
14 - اسامي فقط به زبان فارسي باشد و به زبآنهاي بيگانه و محلي  نباشد.

بخشچهارم:اقداماتنظارتيدبیرخانهها
1 - توصيه مي ش��ودمجامع عمومي سازمان هاي مردم نهادي که با ساختار عضو پذیر)غير 

امنایي(اداره مي شوند با حضور ونظارت نماینده استانداري یا فرمانداري برگزار شود.
2 - در صورت تخلف س��ازمان هاي مردم نهاد، دبيرخانه هيات هاي نظارت راس��اً نسبت به 
ارایه تذکر شفاهي و با رعایت ضوابط )مهلت یکماهه (تذکر کتبي اقدام نماید وليکن تعليق 

پروانه ودرخواست ابطال پروانه از دادگاه باید پس از تصویب هيات نظارت صورت پذیرد.
3 - مصوب گردید پيش از تحویل مجوز تاسيس و فعاليت به متقاضيان ، دبيرخانه هيات 

نظارت ذیربط تعهدنامه اي ازایشان مبني بر موارد ذیل اخذ نماید.
الف: سازمان مردم نهاد در مقابل سياستهاي نظام موضع گيري ننماید.

ب: هيچ سوءاس��تفاده اي از س��من در رابطه با منافع اقتصادي وابسته خود و همکاران به 
عمل نياورد.

ج: فعاليتهاي سياسي به اسم سازمان مردم نهاد آنجام ندهد.
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د: سازمان مردم نهاد در مجامع بين المللي عليه نظام و دولت شکایت ننماید.
4 - در صورتي که سازمان مردم نهاد از تعهدات خود عدول نماید هيات نظارت ذیربط مي 
تواند ضمن تعليق پروانه ، ازدادگاه ذیصالح درخواست ابطال پروانه را به دليل عدم پایبندي 

سازمان به تعهدات بنماید. 
5 - دبيرخانه هاي هيات نظارت هر سه ماه یکبار ليست پروانه هاي صادرشده را به هيات 

نظارت کشور اعالم نمایند.
6 - توصيه مي ش��ود دبيرخانه هيات هاي نظارت اس��تاني اولویت هاي تاس��يس سازمان 
مردم نهاد با موضوعاتي را که حسب مورد مي تواند در راستاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي 
وفرهنگي استان مثمر ثمر باشد) باالخص تاسيس سازمان هاي مردم نهاد ارزشي (شناسایي 
نموده وضمن اطالع رس��اني در خصوص ضرورت تاسيس آنها ،بسترهاي الزم را براي ایجاد 

وتوانمند نمودن آنها فراهم نمایند.
7 - توصيه مي شود دبيرخانه هاي هيات نظارت استاني ،متقاضياني راکه خواستار تاسيس 
س��ازمان در موضوعاتي هستند که قبال موارد عدیده اي با آن موضوع فعاليت تاسيس شده 
اس��ت براي عضویت در س��ازمان هاي مردم نه��اد  موجود داللت نماین��د وحتي االمکان از 

تاسيس سازمان هاي مردم نهاد که داراي موضوع فعاليت مشابه هستند اجتناب گردد.
8 - توصيه مي شود دبيرخانه هيات هاي نظارت استاني ، سازمان هاي مردم نهادي را که 
با یک موضوع وهدف مشترک در سطح استان فعال هستند تشویق به تاسيس شبکه نمایند 

وایجاد شبکه هاي استاني را در اولویت برنامه ها قرار دهند.

بخشپنجم:تهیهدستورالعمل
هيات هاي نظارت اس��تاني مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ آراي وحدت 
رویه دستورالعملي تهيه نمایند که در آن شرایط هيات موسس از حيث توانمندي متقاضيان 
وچگونگي احراز آن براي فعاليت در سطح استان مشخص شود ونسخه اي از آن به دبيرخانه 
هيات نظارت کشور ارسال شود.توصيه مي شود تصميم هيات نظارت استان مبني بر صدور 
پروانه اس��تاني مستند به بررس��ي رزومه فردي و سوابق  عملکردي مثبت هيات موسس در 

راستاي اهداف وموضوع فعاليت باشد.
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بخشششم:تعیینتکلیفپروندههايدردستاقدام
دبيرخانه هيات هاي نظارت حداکثر ظرف مدت س��ه ماه از تاریخ ابالغ آراي وحدت رویه 

نسبت به تعيين تکليف پرونده هاي موجود ودر دست اقدام به شرح ذیل اقدام کنند.
الف: ظرف مدت مقرر)س��ه ماه ( گزارش عملکرد اجرایي و مالي س��ازمان هاي مردم نهاد  
بررسي گردد ودرخصوص  سطح توانمندي این سازمآنها براي ادامه فعاليت در سطح استان 

اظهار نظرنمایند.
ب : در صورتي که نتيجه ارزیابي حاکي ازعدم توانمندي اعضاي س��ازمان مردم نهاد براي 
فعاليت در س��طح استان باشد، به س��ازمان مردم نهاد کتبا اعالم گردد که حداکثرشش ماه 
مهلت دارد سطح فعاليت خود را درسطح استان گسترش دهد. در صورت عدم محقق شدن 
این موضوع،با موافقت هيات نظارت ذیربط س��طح فعاليت س��ازمان مردم نهاد به شهرستان 
مرکز فعاليت تنزل داده ش��ود واقدام در خصوص اخذ پروانه استاني واصالح اساسنامه اقدام 

شود ونتيجه به ثبت شرکتها جهت ثبت تغييرات اعالم گردد. 
ج: کليه پرونده هایي که حداکثر مدت یک سال از سوي هيات موسس پيگيري نشده اند 
واقدام در مورد آنها مستلزم اقدام هيات موسس بوده است بایگاني گردیده وگزارش اقدامات 

به اطالع هيات نظارت ذیربط برسد.
د: تمامي سازمان هاي مردم نهادي که قبال پروانه فعاليت دریافت نموده اند وليکن نسبت 
به ثبت در اداره ثبت ش��رکت ها)ثبت اس��ناد وامالک( اقدام نکرده اند مهلت دارند حداکثر 
ظرف مدت سه ماه نسبت به پيگيري پرونده اقدام کنند ،درغير اینصورت پس از پایان مهلت 
مقرر،پروان��ه ها ابطال گردیده وضمن انتشاراس��امي آنهادر جراید،مراتب جهت جلوگيري از 
فعالي��ت آنها به دس��تگاه هاي ذیربط انتظامي وتخصصي اعالم گردد. بدیهي اس��ت هرگونه 
فعاليت س��ازمان هاي مردم نهاد بدون دارا بودن ش��ماره ثبت تخلف بوده وهيات موس��س 

بایددر مراجع قضایي پاسخگو باشند.
ه- چنانچ��ه س��من هاي موضوع بند قب��ل تمایل به ادامه فعاليت ندارند هيات موس��س 

موظفند اصل پروانه اخذ شده را به دبيرخانه هيات نظارت ذیربط تحویل نمایند.
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فصلسوم:وظایفسازمانهايمردمنهاد
1 - متقاضيان سازمان هاي مردم نهاد مکلفند نسبت به تکميل فرم هاي مشخصات فردي 
به صورت کامل اقدام نمایند. عدم ذکرنام ،شغل ،آدرس دقيق محل سکونت ، شماره تماس 

و... یا عدم ارایه اطالعات صحيح وکامل به منزله انصراف از عضویت فرد تلقي مي گردد. 
2 - هيات امنا ، مدیره وبازرس��ان مکلفند هرگونه تغييرات احتمالي در آدرس ویا ش��ماره 

تماس خود رامکتوب به دبيرخانه هيات نظارت ذیربط ارایه نمایند.
3 - دفاتر س��ازمان هاي مردم نهادبایس��تي حتي المقدور در مکآنهاي غير مسکوني ایجاد 
ش��وند وليکن چنانچه دفاتر در مکآنهاي مس��کوني واقع گردد این امر مانع از بازرسي هاي 
قانوني دستگاه هاي ذیربط نبوده وبازرسي از این مکآنها نيازمند اخذمجوز خاص نمي باشد .

فصلچهارم:چگونگيتنظیماساسنامه
بخشاول:

الف- مالحظاتي که در انتخاب نام سازمان هاي مردم نها د باید صورت گيرد:
1 - نام داللت بر صنف خاصي نکند یعني مشمول ماده 2 قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها، 
انجمن هاي سياس��ي و صنفي  نگردد .ذیال ضمن ارایه ماده  قانوني مذکور ، مصداق هایي از 

اینگونه نام ها از باب تمثيل ذکر مي گردد.
ماده2 قانون فوق الذکر اش��عار مي دارد “ انجمن ، اتحادیه صنفي و امثال آن تش��کيالتي 
اس��ت که بوس��يله دارندگان کسب یا پيش��ه یا حرفه یا تجارت معين تشکيل شده اهداف ، 

برنامه هاو رفتار آن به گونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.”
مثال: تمامي انجمنها یا کانونهاي بازنشس��تگي ،انجمن مهندس��ان محيط زیست، انجمن 

خوشنویسان و .... .
2 - نام داللت برتشکيالت ویا سازمان هایي نکند که ایجاد آنها باید بر اساس قوانين خاص باشد.
  مثال: مؤسسه فرهنگي، هنري یا انجمن  علمي ، گروه پژوهشي یا مراکز مطالعاتي و ....

3 - حتي االمکان نام با موضوع فعاليت سنخيت داشته باشد و از نام ، نوع فعاليت به ذهن 
تداعي شود. 

4 - به منظور پيش��گيري از تخلف احتمالي  سازمان هاي مردم نهاد سعي شود  درنام آنها 
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حتي المقدور از عناویني همچون خيریه ، عام المنفعه وامثالهم استفاده شود.
5 - در ن��ام حت��ي االمکان حس��ب م��ورد از عباراتي همچ��ون حمایت، ترویج، توس��عه، 
اطالع رس��اني و .... استفاده ش��ود. مثال : انجمن حمایت از توسعه گردشگري ، کانون اطالع 

رساني حقوق شهروندي.
6 - نام به نحوي انتخاب ش��ود که با اس��امي ش��رکت هاي خصوصي قابل تميز باشد. مثاًل  
اس��امي همچون کانون گردش��گري، کانون سيرو س��ياحت و ... که از آنها برداشت اقدامات 

آژانسهاي توریستي مي شود ، نباشد.
7 - نام از عناوین دولتي نباشد. یعني مشمول تبصره یک ماده یک آئين نامه ثبت تشکيالت 

و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 نگردد. آیين نامه مذکور اشعار  مي دارد:
“ تش��کيالت و مؤسس��ات غيرتجاري مي توانند عناویني از قبيل انجمن، کانون یا بنگاه و 
امثال آن اختيار کنند ولي اتخاذ عناویني که اختصاص به تش��کيالت دولتي و کشوري دارد 

از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بودمثال نام با واژه سازمان شروع نشود.”
8 - اسامي و عناوین قباًل تاسيس حقوقي شده باشد. یعني عناوین صراحتاً در قوانين ذکر 
ش��ده باش��د مثل مواردي که درتبصره آیين نامه اصالحي ثبت موسسات غير تجاري سال 
1337 ویا درتبصره 2 ماده 1آیين نامه س��ازمان هاي مردم نهاد ذکر گردیده و یا در فرهنگ 

لغت معني شده باشند و یا در عرف از آن برداشت یکسان شود.
9 - عناوین با ش��رع مقدس اس��الم، قوانين جمهوري اس��المي، عفت عمومي و مواردي از 
این قبيل منافات نداش��ته باش��د و تبليغي از ادیان غيررسمي نباشد مثاًل ایجاد موسسه اي 
به نام “ مؤسسه گفتار نيک، پندار نيک و کردار نيک” مي تواند اساس تبليغ زرتشت باشد.

10 - عبارات ملي، کشور و ایران ، ایراني وایرانيان در عنوان هاي انتخابي ذکر نشود .
11 - ن��ام چندان نزدیک به عناوین س��ازمان هاي دولتي انتخاب نش��ود که تميز آن براي 
عموم از سازمان هاي دولتي دشوار باشد واحتمال مغبون شدن افرادعامه وجود داشته باشد .

مثال: موسس��ه خدمات اجتماعي که عبارتي است بين سازمان تامين اجتماعي و سازمان 
خدمات درمان.

12 - حت��ي االم��کان در نام واژه ه��اي مثبت ب��ه کار رود. مثاًل به جاي انجم��ن مبارزه با 
استعمال مواد مخدر، انجمن نوید سالمتي ذکر شود.
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13 - نام به افراد خاصي منتس��ب نشود که خود آن شخص و یا وارث او درایجاد آن نقش 
و یا رضایت نداشته باشند . مثال: مؤسسه خيریه شهيد بهشتي و ... مگر درخصوص مواردي 

که فردي خواستار آنجام موقوفاتي به نام خود باشد.
14 - اسامي فقط به زبان فارسي باشد و به زبآنهاي بيگانه و محلي  نباشد.

بخشدوم:مواردمرتبطباموضوعفعالیت
حتي االمکان موضوع فعاليت واحد باش��د وذکر عبارت “ موضوع فعاليت سازمان مشتمل 
بر یک یا  مجموعه اي از موارد ذکر ش��ده در ماده 3 آیين نامه”  نمي تواند مس��تندي براي 
آنج��ام فعاليت هایي گردد که س��نخيتي بين آنها وجود ن��دارد و قطعاً هدف از ذکر عبارت” 
مجموعه اي “ مجموعه فعاليت هایي اس��ت که در یک راس��تا باش��د  و چنين نيست که یک 
س��ازمان بتواند با موضوعات گوناگون که ارتباط و س��نخيتي بين آنها وجود ندارد تاس��يس 
شود.ضمنا با فرض پذیرش دو موضوع فعاليت مرتبط هيات موسس باید صالحيت تخصصي 

در هر دو موضوع را داشته باشند.

بخشسوم:چگونگيتعیینشرایطوانواععضویت
 با توجه به تعریف ارایه ش��ده در آیين نامه از واژه “داوطلبانه بودن فعاليت س��ازمان هاي 
مردم نهاد ) تبصره 5 ماده 1( ، س��ازمان هاي مردم نهاد مي توانند ش��رایط عضویت وانواع 
عضویت را در اساس��نامه اعم ازاینکه افراد بایستي چه شرایط عمومي ویا تخصصي را داشته 
باش��ند وبا توجه به ش��رایط، چه نوع عضویتي به آنها اعطا گردد ان��واع عضویت را همچون 
عضویت وابس��ته ، پيوس��ته ، رس��مي ، غير رس��مي ، افتخاري و...  پيش بين��ي نمایند اما 
آنچه حائز اهميت اس��ت وباید به آن توجه ش��ود وضعيت اعضا از حيث چگونگي حق راي 
وکاندیداتوري در هيات مدیره وبازرس��ي اس��ت. ضمنا تابعيت ایراني براي تمامي اعضا حتي 
اعضاي افتخاري الزامي اس��ت. اعضا بایستي صرفا اشخاص حقيقي با شند واشخاص حقوقي 
نمي توانند عضو سازمان هاي مردم نهاد باشند مگر در خصوص شبکه ها که مرکب از ترکيب 

سازمان هاي مردم نهاد با شخصيت حقوقي هستند.
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فصلپنجم:افراديکهمعافازانگشتنگاريهستند
1 - کليه اعضاي تشخيص مصلحت نظام ،روساي سه قوه ،اعضاي شوراي نگهبان ، مشاورین 
مقام معظم رهبري ، روس��ا ومعاونين نهادها وسازمان هایي که توسط معظم له منصوب مي 
گردند ،وزرا ومعاونين آنها ،معاونان ومش��اوران روس��اي سه قوه ،دادستان کل کشور ومراکز 
استآنها ،رئيس دیوان عالي کشور ،رئيس دیوان عدالت اداري ، رئيس دیوان محاسبات کشور 
،رئيس سازمان بازرسي کل کشور ، نمایندگان مجلس شوراي اسالمي ، استانداران ، معاونين 
آنها ،فرمانداران ، بخش��داران ،مدیران کل وزارتخانه ها )صف وستاد ( وسازمان هاي دولتي ، 
اميران وسرداران نظامي واعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي در زمان تصدي سمت هاي 
مذکور در صورتي که پاس��خ اس��تعالم آنها از وزارت اطالعات مثبت باشد از ارایه گواهينامه 

عدم سوءپيشينه کيفري معاف مي باشند.
2 - اش��خاص مذکور باید تحت عنوان شخصيت حقيقي خود به عنوان عضوهيات موسس 

اقدام به تاسيس سازمان مردم نهاد نموده ویا عضو هيات مدیره باشد.
3 - ارایه گواهي اشتغال به سمت هاي فوق از سوي واحد ذیربط در دستگاه مربوطه الزامي است.

4 - عالوه بر موارد مذکور در صورتي که ریيس هيات نظارت کشور تشخيص دهد مي تواند 
س��ایر افراد را که داراي ش��رایط مذکور در ذیل ماده واحده وتبصره هاي آن باشند ،حسب 

مورد از ارایه گواهي عدم سوءپيشينه کيفري معاف نماید.

فصلششم:شیوهگسترشمحدودهجغرافیایيفعالیت
1 - س��ازمان هاي مردم نهادي که داراي پروانه فعاليت  شهرس��تاني یا اس��تاني هس��تند 
وقصدگس��ترش محدوده جغرافيایي فعاليت را به استاني یا فرااستاني دارند بایدشرایط ذیل 

را دارا باشند.
2 - در ثبت شرکت ها)اسناد( ثبت رسمي گردیده وداراي شماره ثبت باشند.

3 - حداقل دوسال سابقه فعاليت موثر داشته وفاقد تخلفاتي باشند که موجب تعليق پروانه 
آنها گردیده باشد. توضيح: 

الف : چنانچه سازمان مردم نهاد متقاضي به موجب ماده 28 تصویب نامه هيات وزیران تذکر 
شفاهي یا کتبي دریافت نموده باشد بایددر زمان درخواست ، وضعيت خود را اصالح نموده باشند.
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ب : س��ازمان هاي مردم نهادي که پروانه فعاليت آنها تعليق گش��ته است بایستي حداقل 
دوسال پس از لغو تعليق، فعاليت عاري از تخلف داشته باشند.

4 - سازمان هاي مردم نهاد متقاضي گسترش محدوده جغرافيایي فعاليت  بایددر خواست 
خود را به هيات نظارت همان شهرستان ویااستان ارایه دهند.

5 - هيات نظارت ذیربط ضمن بررس��ي گزارش عملک��رد مالي واجرایي در خصوص نحوه 
فعاليت و ميزان توانمندي ایشان اظهارنظر مي نماید.

6 - چنانچه هيات نظارت ذیربط با گس��ترش محدوده جغرافيایي فعاليت سازمان موافقت 
نماید خالصه وضعيتي مش��تمل بر نام س��ازمان ، موضوع فعاليت ، هدف س��ازمان ، جامعه 
هدف ، س��اختار، چگونگي عملکرد مالي واجرایي ، تخلفات احتمالي واقدامات صورت گرفته 
تهيه وبه انضمام پرونده براي هيات نظارت اس��تان یا کش��ور )حس��ب مورد شهرس��تاني به 

استاني وازاستان به کشور( ارسال شود.
توضيح : هيات نظارت اس��تان یا کش��ور الزامي به پذیرش نظر هيات شهرستان یا استان 

)حسب مورد( ندارندودرخصوص گسترش محدوده فعاليت راساً تصميم مي گيرند.
7 - متقاضيان مي توانند چنانچه به نظر هيات نظارت شهرس��تان اعتراض دارند مراتب را 
به هيات نظارت اس��تان اعالم دارندودرصورتي که به نظر هيات نظارت استان اعتراض دارند 

مراتب را به هيات نظارت کشور اعالم کنند.

فصلهفتم:سایرموارد
بخشاول:تعدادعضویتمجازافراددرسازمانهايمردمنهاد

افراد مي توانند فقط دریک انجمن دوس��تي، پنج خيریه ،وحداکثر سه سازمان مردم نهاد 
عضوباشند  وليکن افراد صرفا مي توانند در یک سازمان مردم نهاد سمت اجرایي داشته ویا 

مدیر عامل باشند.

بخشدوم:چاپقبض
چ��اپ قبض ب��راي جمع آوري اعانات ، توزی��ع صندوق های جم��ع آوري اعانات مردمي و 

برگزاري مسابقات صرفا با اخذ مجوز از هيات هاي نظارت مجاز مي باشد.
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بخشسوم:موضوعفعالیتهايبینالمللي
صرفا سازمان هاي مردم نهادملي مي توانند فعاليت بين المللي داشته باشند وسازمان هاي 
مردم نهاد استاني در صورتي مي توانند فعاليت بين المللي کنند که بادرخواست آنها مبني 

بر گسترش محدوده جغرافيایي ملي موافقت گردد.

بخشچهارم:اتاقفکر
هيات هاي نظارت استاني مکلفند نسبت به تشکيل اتاقهاي فکر با موضوع چگونگي تقویت 

سازمان هاي مردم نهاد اقدام نمایند.

بخشپنجم:گزارشخبري
هيات هاي نظارت استاني مکلفند حداقل هردوهفته یکبار اقدام به برگزاري جلسات هيات 
نظارت با حضور ش��خص اس��تاندار نموده ونتيجه را به اداره کل امور سازمان هاي مردم نهاد 

گزارش نمایند.

بخشششم:تاسیسسازمانهايمردمنهادقومي
انجمن هاي قومي ویا اهالي  شهرستان ها یا استان هاي ساکن یک استان دیگر باید مجوز 
خود را در پوش��ش یک موسس��ه با رویکرد فعاليت هاي فرهنگي، خيری��ه وامثالهم دریافت 
نمایند ودستگاه تخصصي  حسب اهداف مندرج در اساسنامه تعيين مي شود.  ضمنا چنانچه 
در نام س��ازمان از عنوان کلي اهالي یک شهرس��تان یا  استان استفاده شود ضرورتا باید در 
اساس��نامه ش��رایط عضویت به نحوي معين گردد که عضویت تمامي اهالي آن شهرستان یا 

استان که سایر شرایط را دارند ممکن باشد.
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دستورالعملاجرایيانتخابنمایندهسمنهادرهیاتهاي
نظارتبرتأسیسوفعالیتسازمانهايمردمنهاد

مقدمه
در اجراي بند ت تبصره 5 ماده 1 آیين نامه اجرایي تأس��يس و فعاليت س��ازمان هاي غير 
دولتی ماده1 آئين نامه اجرایي تأس��يس و فعاليت س��ازمان هاي غي��ر دولتي مصوب هيات 
محت��رم وزیران به ش��ماره 27862/ت31281ه� مورخ 84/5/8 به منظ��ور انتخاب نماینده 
س��ازمان هاي مردم نه��اد در هيات هاي نظارت، این دس��تورالعمل در21م��اده و26 تبصره 
درتاری��خ 5/8/86  تهيه و تنظيم گردید که پس از ابالغ از س��وي وزیر محترم کش��ور الزم 

االجرا خواهد بود . 
فصلاول-کلیات

ماده 1 - در این دس��تور العمل مقصود از آیين نامه، “آیين نامه اجرایي تأسيس و فعاليت 
سازمان هاي غيردولتي“ فوق مي باشد. 

ماده2 - در این دستور العمل مقصود از” هيات هاي نظارت” همان “ هيات هاي نظارت در 
سطوح ملي، استان، شهرستان مي باشد. 

ماده 3 - در این دس��تور العم��ل منظور از “ دبيرخانه ه��ا “، “ دبيرخانه هيات هاي نظارت 
درسطوح ملي استان، شهرستان “ مي باشد. 

ماده4 - در این دستورالعمل مقصود از “دستورالعمل اجرایي انتخابات “  “دستورالعمل نحوه 
انتخاب نماینده سمن ها در هيات هاي نظارت در سطوح ملي، استان، شهرستان“ مي باشد. 

ماده5 - در این دستور العمل مقصود از “ نماینده سمن ها “ نماینده منتخب سازمان هاي 
مردم نهاد در هيات هاي نظارت در سطوح ملي، استان، شهرستان “ مي باشد. 

تبصره– منظور از سازمان هاي مردم نهاد ) سمن ( همان سازمان هاي غير دولتي مندرج 
در آیين نامه مي باشد
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فصلدوم– شرایطومداركبرايشرکتدرانتخابات 
ماده 6 - شرایط و مدارک مورد نياز انتخاب کنندگان : 

1 - داشتن تابعيت کشور جمهوري اسالمي ایران ؛ 
2 - داش��تن معرفي نامه ازس��من هایي که از وزارت کشور، اس��تانداري، فرمانداري پروانة 
تأس��يس و فعاليت دریافت نموده و یا از س��ازمان ملي جوانان به اس��تناد تبصره 2 ماده32 

آئين نامه مورخ 8/5/84 داراي اعتبار نامه مي باشند و برابر مقررات به ثبت رسيده اند ؛ 
تبصره1: سمن هایي که تاکنون موفق به ثبت نشده اند، درصورتي که داراي پروانة تأسيس 
و فعاليت از وزارت کش��ور، اس��تانداري، فرمانداري و یا سازمان ملي جوانان باشند مي توانند 
با معرفي نامه هيات موس��س ودر صورت برگزاري مجم��ع عمومي و تعيين هيات مدیره با 

معرفي نامه از سمن در این انتخابات شرکت نمایند. 
تبصره2 - هر سمن حق معرفي یک نماینده را براي راي دادن دارد. 

تبصره3 - ارایه اصل و تصویر پروانه تأس��يس و فعاليت و یا اعتبار نامه صادره از س��ازمان 
ملي جوانان . 

تبصره4 - ارایه یک قطعه عکس از نماینده معرفي شده از سوي سمن . 
ماده 7 - شرایط و مدارک مورد نياز شوندگان:

1 - داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ایران  
2 - داشتن حداقل 25 سال تمام 

3 -  اعتقاد و التزام عملي به اس��الم و والیت مطلقه فقيه، اقليت هاي دیني ش��ناخته شده 
در قانون اساسي باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. 

4 - داراب��ودن کارت معافي��ت دائم نظام وظيفه یا کارت معافي��ت تحصيلي یا کارت پایان 
خدمت براي داوطلبين مرد 

5 - داشتن حداقل دوسال سابقه عضویت در سمن ها
6 - ارایه اصل و تصویر پروانه تأسيس و فعاليت و یا اعتبار نامه صادره از سازمان ملي جوانان

7 - ارایه تصویر روزنامه رسمي کشور مبني بر ثبت سمن
8 - ارایه صورتجلسه هيات مدیره سمن به منظور معرفي نماینده خود براي نامزدي در انتخابات 
9 - ارایه تصویر شناسنامه نماینده معرفي شده )در صورت داشتن توضيحات، ارایه تصویر 
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صفحه توضيحات (
10 - دوقطعه عکس4×3 

11 - تکميل و تحویل فرم مشخصات فردي به دبير خانه . 

فصلسوم– چگونگيبرگزاريانتخابات 
ماده8 - س��من ها داراي یک عضو اصلي در هيات هاي نظارت و دونفر منتخب علي البدل 

خواهند بود. 
تبص�ره1 - حد نصاب الزم براي انتخاب نماینده س��من ها بر اس��اس اکثریت مطلق آراء) 
نصف بعالوه یک ( خواهد بود .در صورت عدم اکتساب اکثریت مطلق، مالک عمل براي دور 

دوم انتخابات، احراز اکثریت نسبي خواهد بود.
تبصره2 - انتخابات دور دوم در ادامه همان جلس��ه ونماینده س��من ها از بين سه نفر اول 

انتخابات دور اول، برگزیده خواهد شد
 تبصره3 - نامزد حائز اکثریت نسبي آراء به عنوان نماینده سمن ها در هيات هاي نظارت و 
منتخبين دوم و سوم براساس اکثریت آراء، اعضاي علي البدل هيات هاي نظارت خواهند بود. 
تبصره4 - چنانچه نماینده س��من متوفي ، مس��تعفي و یا به دالیل کيفري و حقوقي ویا 
گزارش اشخاص یا دستگاه هاي ذیربط، مرتکب اعمال خالف قانون و مقررات شود که منجر 
به س��لب عضویت وي از هيات نظارت گردد، ازمنتخبين علي البدل سمن براساس اکثریت 

آراء براي عضویت در هيات نظارت دعوت خواهد شد. 
تبصره5 - در شهرس��تان هایي که کمتر از سه سمن به ثبت رسيده است انتخابات برگزار 
نمي شود. دراین شهرستان ها نماینده سمن ها در استان ذیربط به عنوان نماینده سمن ها در 

هيات نظارت شهرستان عضویت دارد. 
تبصره6 - پس از تاسيس و ثبت سه سمن درهریک از شهرستان هاي موضوع تبصره فوق 

وبيش از شش
ماه تا پایان دوره دو س��اله ، دبيرخانه موظف به برگزاري انتخابات نماینده س��من ها براي 

باقي مانده همان دوره خواهد بود. 
ماده9 - مدت نمایندگي فرد منتخب از سوي سمن ها در هيات نظارت دو سال خواهد بود
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تبصره1– زمان شروع دوره نمایندگي براي نماینده سمن ها از تاریخ برگزاري اولين جلسه 
هيات نظارت خواهد بود. 

م�اده10 - مس��ووليت برگزاري انتخابات نمایندگان س��من ها با دبيرخانه ها و مس��ووليت 
نظارت بر حس��ن اجراي انتخابات با رعایت مفاد آیين نامه اجرایي و دستورا لعمل مربوطه از 

زمان شروع انتخابات تا پایان اخذ راي و اعالم نتایج با هيات هاي نظارت مي باشد. 
تبصره1 - تعيين روز انتخابات نماینده سمن ها در هيات هاي نظارت با هيات مرکزي مي باشد
تبصره2 - رسيدگي به شکایات دریافتي از ا نتخابات شهرستان به عهده هيات استان و رسيدگي

به شکایات دریافتي از انتخابات استان به عهده  هيات مرکزي مي باشد در هر حال هيات 
مرکزي نظارت در این موضوع مسووليت عام دارد. 

ماده11 - دبيرخانه ها موظفند حداقل یک ماه و حداکثر 45 روز قبل از برگزاري انتخابات 
نسبت به اطالع رساني براي شرکت سمن ها در انتخابات اقدام نمایند. 

تبصره– نحوه اطالع رس��اني از طریق چاپ اطالعيه در روزنامه هاي کثير االنتش��ار است. 
مي توان از وسایل ارتباط جمعي نيز در جهت اطالع رساني استفاده نمود. 

ماده12 - زمان و مدت ثبت نام از س��من هاي داوطلب ش��رکت در انتخابات، مطابق تاریخ 
وساعات مندرج در اطالعيه چاپ شده در روزنامههاي کثير االنتشار خواهد بود. 

تبصره1 - دبيرخانه ها بایدپس از اخذ مدارک، راهنماي شرکت در انتخابات حاوي اطالعات 
مربوط به تاریخ، ساعت ومکان برگزاري انتخابات، فهرست نامزدها و دیگر برنامه هاي مرتبط 

با برگزاري انتخابات را در دسترس شرکت کنندگان قرار دهند. 
تبصره2 - راهنماي شرکت در انتخابات حداقل یک هفته پيش از برگزاري انتخابات باید 

تهيه و در دسترس قرار گيرد. 
تبص�ره3 - داوطلب��ان معترض به رد صالحيت مي توانند تا 72 س��اعت پيش از برگزاري 
انتخابات اعتراض کتبي خود را به دبيرخانه ذیربط ارائه و رسيد دریافت نمایند. مکتوب یاد 

شده باید حاوي اطالعات هویتي فرد و دیگر اطالعات الزم براي تماس باشد. 
تبصره4 - دبيرخانه ها موظفند پيش از برگزاري انتخابات، اعتراضات دریافتي را از طریق 
مقتضي به دس��تگاه هاي ذیربط منعکس و پاس��خ دریافتي را پيش از برگزاري انتخابات به 

داوطلب معترض اطالع رساني نمایند.
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م�اده13 -  دبيرخانه ها پس از دریافت کليه مدارک داوطلبين باید صالحيت سياس��ي – 
امنيتي داوطلب را از دستگاه ذیربط استعالم نمایند. 

ماده14 -  دبيرخانه ها قبل از برگزاري انتخابات نس��بت ب��ه تهيه صندوق و برگه هاي آراء 
انتخاباتي اقدام مي نمایند

تبص�ره– برگه هاي آراء انتخاباتي در هر مرحله از س��وي دبيرخانه ها به مهر آن مرحله و 
مهر دبيرخانه ممهور مي شود.

ماده15 - دبيرخانه ها موظفند براي ش��رکت کنندگان حائز شرایط، کارت ورود به جلسه 
انتخابات را صادر نمایند.

تبصره– در هر مرحله از انتخابات برگة راي در ازاي ارائه کارت صادر شده و پس از ممهور 
شدن به کارت آن مرحله تحویل داده خواهد شد. 

ماده16 - آنجام هرگونه فعاليت تبليغاتي عليه نامزدها به هر شيوه از سوي سایر داوطلبان 
ممنوع اس��ت. پس از بررس��ي مستندات ارایه شده و در صورت احراز، از سوي هيات نظارت 
نس��بت به ابقاي داوطلبي فرد یا عدم آن و یا س��لب عضویت از هيات نظارت تصميم گيري 

خواهد شد
تبصره- س��من ها و اعضاي آنها در صورت تبليغ عليه نامزدهاي انتخاباتي مش��مول ماده 

28 آیين نامه اجرایي خواهند بود.
م�اده17 - دبيرخانه ها موظفند محل اخذ راي را عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدهاي 

انتخاباتي نمایند. 
تبصره1 - دبيرخانه ها به منظور برگزاري انتخابات، عالوه بر اعضاي خود از نماینده سازمان 
ملي جوانان و نماینده س��ني س��من هاي حاضر ) به ش��رط عدم نامزدي براي انتخابات ( به 

عنوان اعضاي ناظر در هيات اجرایي جلسه دعوت به عمل خواهند آورد . 
تبصره2 - هيات اجرایي متش��کل از اعضاي معرفي ش��ده از س��وي دبيرخانه ها و اعضاي 

ناظر خواهد بود. 
ماده18 - کليه تمهيدات الز م براي حس��ن برگزاري انتخابات باید از س��وي دبيرخانه ها 

تدبير شود
تبص�ره1 - دبيرخانه ها موظفند صن��دوق اخذ راي را در حضور نامزدهاي انتخاباتي حاضر 



48 درآمدیبراصول،قوانینومقرراتسازمانهایمردمنهاد

در زمان برگزاري انتخابات باز کرده و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق نسبت 
به بستن وممهور نمودن آن اقدام و مبادرت به اخذ راي، شمارش و اعالم نتایج نمایند. 

ماده19 - دبيرخانه ها موظفند در حضور نامزدهاي انتخاباتي حاضر در جلس��ه نس��بت به 
استخراج آراء، شمارش و اعالم نتيجه اقدام نمایند. 

ماده20 - دبيرخانه ها موظفند به هنگام تدوین صورتجلس��ه نسبت به درج وصول یا عدم 
وصول ش��کایات نس��بت به برگزاري انتخابات به نحو مقتضي وانضمام مدارک و ارائه آن به 

هيات نظارت اقدام نمایند.
م�اده21 - هيات هاي نظارت موظفند حداکثر یک هفته پس از دریافت صورتجلس��ه نظر 

نهایي خود را در مورد تایيد یا عدم تایيد انتخابات اعالم نمایند. 
تبصره1 - در صورت تایيد تخلف انتخاباتي از سوي هيات هاي نظارت شهرستان و استان 
که منجر به ابطال انتخابات در آن اس��تان یا شهرس��تان ش��ود، دبيرخانه شهرستان موظف 
اس��ت موضوع ابطال انتخاب��ات را بالفاصله به هيات نظارت اس��تان و هيات مرکزي نظارت 

اعالم نماید . 
تبصره2 - در صورت تایيد تخلف انتخاباتي از سوي هيات هاي نظارت استان که منجر به 
ابطال انتخابات در آن استان شود، دبيرخانه هيات نظارت استان موظف است موضوع ابطال 

انتخابات را بالفاصله به هيات نظارت مرکزي نظارت اعالم نماید .
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آئیننامهاجرایيموضوعتبصره)3(ماده)139(اصالحيقانون
مالیاتهايمستقیممصوب1380/11/12

فصلاول�معافیتموضوعبندالفماده139د
ماده1 � مرجع تش��خيص س��ایر بقاع متبرکه ، موضع قس��مت اخير بند ال��ف ماده مزبور 
س��ازمان اوقاف و امور خيریه مي باش��د معافيت مالياتي موضوع این بند صرفاً در مورد بقاع 
موصوف که فهرس��ت آنها توسط سازمان یاد شده به س��ازمان امور مالياتي کشور اعالم مي 

شود جاري خواهد بود 

فصلدوم�معافیتبند)د(ماده139
ماده 2� مدارسي که قباًل طبق تشخيص شوراي مدیریت حوزه عليمه قم از جمله مدارس 
علوم اس��المي شناخته ش��وند نس��بت به کمک ها و هدایاي دریافتي نقدي و غير نقدي از 

پرداخت ماليات معافند .
تبصره1 � استفاده از معافيت مالياتي مزبور براي هر سال منوط به تایيد شوراي مدیریت 
حوزه علميه قم مبني بر تداوم فعاليت مدرس��ه در زمره مدارس علوم اسالمي است که باید 

تا پایان تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم گردد .
تبصره2 � موقوفات متعلق به مدارس مذکور جهت اس��تفاده از معافيت مالياتي موقوفات 
عام مي باید به ش��رح فصل پنجم این آئين نامه مورد نظارت ش��عب تحقيق سازمان اوقاف 
و امور خيریه واقع و ش��رط معافيت درآمد موقوفات نيز ارائه تایيدیه س��ازمان اوقاف و امور 
خيریه مبني بر صرف درآمد مربوطه در امور مذکور در بند ح ماده 139 اصالحي وفق ماده 

8 این آئين نامه خواهد بود 
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فصلسوم�معافیتموضوعبند)ه(ماده139
ماده3� نهادهایي که طبق نظر هيات وزیران جزء نهادهاي انقالب اسالمي شناخته شده 
یا بشوند نسبت به کمک ها و هدایاي دریافتي نقدي و غير نقدي از پرداخت ماليات معافند .

فصلچهارم�معافیتموضوعبند)و(ماده139
ماده4� آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمرا ن موقوفات 
کش��ور برس��د از پرداخت ماليات معاف است مشروط به اینکه هر ساله گواهي الزم مبني بر 
صرف درآمد صندوق در امور مذکور توس��ط س��ازمان اوقاف و امور خيریه صادر و حداکثر تا 

پایان تير ماه سال بعد به سازمان امور مالياتي کشور تسليم گردد .

فصلپنجم�معافیتموضوعبند)ح(ماده139
ماده5 � آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعي و برابر مفاد وقفنامه هاي 
مربوط به مصرف امور مذکور در بند ح ماده 139 ميرس��د از پرداخت ماليات معاف اس��ت 

مشروط بر اینکه :
اوالً صورتحس��اب درآمد و هزیه هر سال مالي موقوفه متکي به اسناد و مدارک قابل قبول 

حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالي به اداره اوقاف و امور خيریه مربوط تسليم گردد .
ثانياً ادارات و امور خيریه مربوطه به نسخه اي از صورت  حساب مزبور را به انضمام گواهي 
الزم مبني بر صرف کل یا بعض درآمد در امور مندرج در بند ح ماده 139 اصالحي مصوب 
27/11/80 قانون ماليات هاي مس��تقيم ) با ذکر دقيق مبالغ درآمد و رقم صرف ش��ده در 
امور مزبور ( ظرف مدت ش��ش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالياتي محل 

موقوفه تسليم نماید.
تبص�ره � موقوفاتي که متولي مخص��وص التوليه دارند نيز جهت برخ��ورداري از معافيت 
مالياتي ملزم به رعایت قانون ماليات هاي مستقيم و ضوابط مقرر در این آیين نامه خواهند بود .

فصلششم�معافیتموضوعبند)ط(ماده139
ماده 6 � موسسات خيریه و عام المنفعه در صورتي مي توانند از معافيت مالياتي موضوع 
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این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند :
الف � موسسه رسماً تحت یکي از عناوین فوق به ثبت رسيده و غير انتفاعي بودن آن در 

اساسنامه تصریح شده باشد .
ب � کمک ها و هدایاي دریافتي و غير نقدي آنها به موجب اساس��نامه به مصارف مذکور 
در بند ح ماده 139 اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 80/11/27 برسد و این امر 

مورد تایيد سازمان امور مالياتي کشور طبق مواد 7 الي 9 این آیين نامه قرار گيرد .
ج � اساس��نامه آنها صریحاً حاکي از این باش��د که موسس��ين یا صاحبان س��رمایه حق 
هيچگون��ه برداش��ت و یا تخصيص از محل کمک ها و هدای��اي دریافتي نقدي  و غير نقدي 
را ندارند و بعد از انحالل دارایي موسس��ه به سازمان بهزیستي یا یکي از موسات دولتي و یا 

موسسات خيریه عام المنفعه دیگر واگذار گردد .
ه � بردرآمد و هزینه آنها  به شرح مواد 7 الي 9 نظارت بعمل آید 

م�اده7 �  نظارت بر درآمد و هزنيه هاي موسس��ات خيری��ه و عام المنفعه بند ط  ماده 139 
اصالحي ماليات هاي مستقيم ولو اینکه داراي مال موقوفه باشند به ترتيب زیر اعمال خواهد شد .

الف � مرجع نظارت بر درآمد هزینه هاي موسس��ات خيریه و عام المنفه  س��ازمان امور 
مالياتي مذکور است که مي تواند تکليف نظارت مزبور را به ادارات امور مالياتي ذیربط و در 
موارد مذکور در بند 3 ماده 1 قانون تش��کيالت و اختيارات س��ازمان اوقاف و امور خيریه به 

سازمان مزبور تفویض نماید .
ب � نظارت بر درآمد و هزینه هاي موسس��ات عام المنفعه اي که داراي مال موقوفه مي 
باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیين نامه وقف به سازمان اوقاف و امور خيریه محول 

شده با سازمان مذکور خواهد بود .
پ � مراجع ناظري که موافق آیين ماه اجرایي موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون ماليات هاي 
مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصالحيه مورخ 1371/2/7 آن امر نظارت بر درآمد و هزینه 
موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنها بر موسسات مذکور با رعایت 

مقررات ماده 139 اصالحي مصوب 27/11/80 و مفاد این آئين نامه را نخواهد داشت .
ماده8� موسسات نامبرده موظفند ظرف یکماه از تاریخ ثبت اساسنامه تصویر یا رونوشت 
مصدق آن را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ظرف همين مدت در یکي از بانکهاي محل 
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حس��اب جاري به نام موسسه افتتاح و کليه وجوه نقدي و درآمد خود را به حسابهاي بانکي 
منتقل و کليه هزینه هاي موسسه را از طریق آن حسابها آنجام دهند .

ماده9� الف � موسس��ات خيریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه هاي 
ساالنه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا چهار ماه بعد تا پایان 

سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمایند .
ب � مرجع ناظر موسسه باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ وصول صورت حساب ، نتيجه 
رس��يدگي را در م��ورد صورت حس��اب  درآمد و هزینه و رعایت مق��ررات قانون و آئين نامه 
اجرایي ماده 139 قانون اعالم و در صورت تایيد گواهي الزم جهت اقدام قانوني به اداره امور 

مالياتي مربوط تسليم نماید .

فصلهفتم�معافیتموضوعبند)ي(ماده139
م�اده10� مجامع حرفه اي احزاب ، انجمن ها و تش��کل هاي غي��ر دولتي مکلفند مجوز 
صادره از مراجع ذیربط را جهت اس��تفاده از معافيت مقرر موضوع بند » ي « مزبور به اداره 

امور مالياتي مربوط تسليم نمایند .

فصلهشتم�معافیتموضوعبند)ك(ماده139
م�اده11� انجمن ها و هي��ات هاي مذهبي مربوط به اقليت ه��اي دیني مذکور در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران جهت استفاده از معافيت مقرر مکلفند گواهي الزم مبني بر 

رسميت خود را از وزرات کشور اخذ و به اداره امور مالياتي تسليم نمایند .

فصلنهم�معافیتموضوعبند)ل(ماده139
م�اده12� فعاليت هاي انتش��اراتي و مطبوعاتي و فرهنگي و هنري اش��خاص حقيقي و یا 
حقوقي که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آنجام مي شود . فعاليتهاي اشاره 
شده براس��اس دستور العملي توسط سازمان امور مالياتي مذکور با همکاري وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي انجام می شود.
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فصلدهم�معافیتموضوعتبصره1ماده139
ماده13� اش��خاص موض��وع ماده 139 اصالح��ي جهت برخ��ورداري از معافيت مالياتي 
موضوع تبصره یک این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعاليتهاي غير انتفاعي 
مذکور در تبصره یاد ش��ده مراتب را جهت تعيين ناظر به س��ازمان امور مالياتي کشو راعالم 
و صورت حساب درآمد و هزینه مربوط به فعاليت هاي موصوف را حداقل یک بار در هر سال 

مالي به مرجع ناظر تعيين شده تسليم و گواهي نظارت دریافت نمایند

فصلیازدهم�مقرراتعمومي
ماده14 � درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي اشخاص موضوع ماده 139 اصالحي 
به ش��رح مندرج در تبصره 2 اصالحي ماده 2 قانون مالياتهاي مس��تقيم مصوب 80/11/27 
غي��ر از مواردي که طبق بندهاي ماده 139 مزبور از معافيت مالياتي برخوردار مي ش��وند ( 
طب��ق مقررات مربوط با رعایت س��ایر معافيت هاي مالياتي مقرر ب��ه نرخهاي مالياتي مقرر 

مربوط به این قانون مشمول خواهند بود .
تبص�ره1� نقل و انتقال قطعي امالک از جمله فعاليتهاي اقتصادي موضوع تبصره 2 ماده 

2 قانون مذکور تلقي نمي گردد .
تبصره2� درآمدهایي که طبق مقررات مربوط داراي نرخ مالياتي جداگانه اي مي باش��ند 

ماليات متعلق حسب مورد مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .
ماده15� اش��خاص موضوع ماده 139 اصالحي مکلف به آنجام س��ایر تکاليف مربوطه از 
تس��ليم موقع اظهارنامه و ترازنامه و حس��اب سود و زیان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص 

ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.
ماده16� عدم رعایت شرایط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و این آئين نامه 
از سوي اشخاص موضوع بندهاي ماده 139 اصالحي قانون مذکور در هر سال مالي موجب 

محروميت از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد .
م�اده17� در مورد موقوفات عام به طور کلي  و موسس��ات عام المنفعه اي که اداره امور 
آنها به سازمان اوقاف و امور خيریه محول شده است و یا بشود در صورتي که فاقد متولي و 
یا امين باشند مسئوليت مستقيم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اوقاف و امور خيریه 

مربوط خواهد بود.
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ماده18� مفاد این آئين نامه نس��بت به اشخاص مذکور در این ماده که سال مالي آنها از 
1381/1/1 به بعد شروع مي شود جاري خواهد بود .

توضيحات در خصوص نحوه استفاده از معافيت مالياتي: سازمان هاي مردم نهاد پس 
از اخذ پروانه فعاليت و ثبت حقوقي ، جهت استفاده از معافيت مالياتي باید به دفاتر سازمان 
امور مالياتي مربوطه مراجع نموده و اقدام به تسليم اظهار نامه مالياتي نمایند. پس از تسليم 
اظه��ار نامه مالياتي به همراه مدارک مثبته دال ب��ر فعاليت عام المنفعه و غير انتفاعي مثل 
اساس��نامه و پروانه و سند ثبت سازمان، کارشناسان س��ازمان امور مالياتي پس از بررسي و 
تایيد فعاليت غيردولتي و عام المنفعه و غير انتفاعي سمن، نسبت به صدور معافيت مالياتي 

براي سازمان مردم نهاد اقدام مي گردد.
نكته مهم: عدم مراجعه س��من به دفاتر امور مالياتي و عدم تس��ليم اظهار نامه مالياتي به 
منزله تخلف تلقي شده و منجر به تعيين بدهي براي سمن از سوي دفاتر امور مالياتي خواهد 
ش��د. لذا سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از معافيت مالياتي حتما باید نسبت به ارایه 

اظهارنامه مالياتي اقدام نمایند. 
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آییننامهاصالحیثبتتشکیالتوموسساتغیرتجارتیمصوب
1337

نظر به مواد584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقررمي دارد: 
مقدمه 

ماده1 - مقصود از تش��کيالت و موسسات غير تجارتي مذکور در ماده 584 قانون تجارت 
کليه تش��کيالت و موسساتي است که براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي یاادبي یا 
امور خيریه و امثال آن تش��کيل مي ش��ود اعم از آن که موسسين و تشکيل دهندگان قصد 

انتفاع داشته یا نداشته باشند 
تبصره - تشکيالت و موسسات مزبور مي توانند عناویني از قبيل انجمن ، کانون یا بنگاه 
و امثال آن اختيار نمایند ولي اتخاذ عناویني که اختصاص به تش��کيالت دولتي و کش��وري 

دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود . 
ماده-2 تشکيالت و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئين نامه به دو قسمت 

مي شوند.
الف- موسساتي که مقصود از تشکيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد 
ب- موسس��اتي که مقصود از تش��کيل آن ممکن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع 

مزبور بين اعضاء خود یا غير باشد . مانند کانونهاي فني و حقوقي و غيره 
ماده3 - ثبت تشکيالت و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستآنها 

در اداره ثبت مرکز اصلي آن به عمل خواهد آمد 
تبصره - ثبت موسس��ات و تش��کيالت غير تجارتي که در خارج از کشور به ثبت رسيده 

است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد 
ماده4 - موسسات و تشکيالت غير تجارتي خارجي ثبت نشده که در ایران داراي فعاليت 
هستند موظف مي باشند از تاریخ تصویب این آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه 
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تقاضاي ثبت نمایند . 
الحاق یک تبصره به ماده 4 آئين نامه اصالحي ثبت تش��کيالت و مؤسسات غير تجاري به 

شماره 962/33 8/11/47 
تبصره ذیل به ماده 4 آئين نامه اصالحي ثبت تش��کيالت و مؤسسات غير تجارتي مصوب 

پنجم آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد. 
تبص�ره : اداره ثبت ش��رکتها و مالکيت صنعتي به مح��ض وصول تقاضاي ثبت این قبيل 
مؤسسات و تشکيالت مراتب را با ذکر خصوصيات به وزارت امور خارجه اعالم ميدارد و پس 

از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود 

فصلاول-درتسلیماظهارنامهوثبتمجامعوموسساتغیرتجارتي
ماده5 - اظهار نامه ثبت تش��کيالت و موسس��ات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسي 

تنظيم شده و داراي تاریخ و امضاء حاوي نکات ذیل باشد : 
الف - اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن 

ب - اس��م و اقامتگاه و شهرت اشخاصي که براي اداره کردن موسسات و تشکيالت معين 
شده اند . 

ج - اسم و اقامتگاه و تابعيت وکيل در صورتي که اظهار نامه وسيله وکيل تنظيم شده باشد. 
د - تاریخ ثبت و محل و ش��ماره ثبت نام کش��وري که موسس��ه در آن به ثبت رسيده در 

صورتي که موسسات یا تشکيالت مذکور در خارج از ایران به ثبت رسيده باشد . 
ه - تعيين ضمائم اظهار نامه .

ماده6 – اظهار  نامه باید داراي ضمائم زیر باشد : 
الف - نسخه اصلي یا رونوشت وکالتنامه در صورتي که تقاضا به توسط وکيل داده شده باشد. 
ب - رونوشت گواهي شده تصدیق کشوري که موسسات یا تشکيالت مزبور در آنجا به ثبت 

رسيده به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسي . 
ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتيکه اصل اساسنامه به زبان 

خارجي باشد . 
د - در ص��ورت مجل��س مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مدیره و معرفي کس��انيکه 

حق امضاء دارند . 
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ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر باني در صورتيکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف 
الف از ماده 2 این آئين نامه باشد . 

و- رسيد پرداخت حق الثبت .
 م�اده7 - در صورتيک��ه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نام��ه معلوم گردد که تقاضاي 
ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضي اخطار مي کند که نواقص 
را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامي براي رفع نواقص 
نکند و یا اصوال” تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن 

خواهد کرد در شهرستآنها این اقدام بر عهده ادارات ثبت مي باشد 
م�اده8 - در صورتي که تقاضاي ثبت قبول ش��ود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه 
حاکي از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده مي ش��ود و خالصه آن نيز به خرج متقاضي در 
روزنامه رسمي و یکي از روزنامه هاي کثير االنتشار براي اطالع عموم منتشر خواهد گردید 
ماده9 - موسس��ات و تش��کيالت مذکور باید کلي��ه تغييراتي که در مواد اساس��نامه و یا 
اشخاصيکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف یک ماه به اداره ثبت 
ش��رکتها اطالع دهند و مادام که اطالع نداده اند اس��تناد به آن تغييرات در مقابل اشخاص 

ثالث معتبر نخواهد بود . 

فصلدوم-درانحاللتشکیالتوموسساتغیرتجارتي 
ماده10 - در صورت انحالل موسسات و تشکيالت مذکور در این آئين نامه هر گاه انحالل 
اختياري باش��د تصفيه امور آن توس��ط مدیر آن بر طبق شرایط مقرر در اساسنامه به عمل 
مي آید و در صورتيکه در اساس��نامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نش��ده باش��د 
مجمع عمومي باید در موقع تصميم به انحالل یک نفر را براي تصفيه انتخاب کرده و حدود 

اختيارات او را معين کند . 
م�اده11 - در صورتيکه موسس��ه به موج��ب حکم محکمه منحل گردید و در اساس��نامه 
متصدي امور تصفيه معين نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحالل یک نفر را براي تصفيه 
معين مي کند و در این قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه امور 

شرکتها خواهدبود.
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اساسنامهباساختارهیاتامناء
فصلاول-کلیاتواهداف:

ماده1( نام سازمان مردم نهاد مورد نظر ..............است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت 
اختصار “ ........ “ ناميده مي شود.

م�اده 2( نوع فعالي��ت: کليه فعاليتهاي غيرسياس��ي و غيرانتفاع��ي غيردولتي بوده و در 
موضوع.، با رعایت کامل قوانين و مقررات جمهوري اس��المي ایران و این اساس��نامه فعاليت 

خواهد نمود. 
ماده 3( محدوده فعاليت انجمن در سطح ....... است. 

ماده 4( محل: مرکز اصلي انجمن دراستان : تهران - شهرستان تهران به نشاني : .... واقع 
است و در صورت لزوم مي تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در 

سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگي ایجاد نماید . 
تبصره1 هيات مدیره مي تواند نسبت به تغيير محل سازمان مردم نهاد اقدام نماید و این 

امر نيازمند تصویب مجمع عمومي نيست .
ماده5( تابعيت: تابعيت جمهوري اسالمي ایران را دارد و کليه اعضاي آن التزام خود را به 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اعالم مي دارند . 
ماده6( مدت فعاليت : از تاریخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد . 

ماده7( دارایي اوليه انجمن مبلغ ..... ریال مي باشد که از سوي هيأت موسس تماماً صلح 
گردیده و در اختيار......... قرار گرفته است . 

ماده8( هيأت موسس اشخاصي هستند که براي تهيه مقدمات تشکيل قيام نموده  و بعد 
از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت . 

ماده9( اهداف عبارتند از :
الف: کليات

 ب : روش اجراي هدف
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فصلدوم:ساختار
م�اده 10( ارکان  ............. عبارتند از : 1 - مجم��ع عمومي 2 - هيات مدیره 3 - مدیر عامل 

4 - بازرس 
ماده11( وظایف مجمع عمومي مؤسس:

1 - آنجام اقدامات اوليه براي تاسيس سازمان مردم نهاد؛
2 - تهيه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛

3 - انتخاب اعضاي هيأت امنا
4 - انتخاب اعضاي هيات مدیره وبازرسي توسط امنا

تبصره1: اکثریت الزم جهت تش��کيل مجمع عمومي مؤس��س در نوبت اول و دوم حضور 
بيش از دو س��وم اعضاي هيات مؤس��س اس��ت در صورت عدم حد نصاب اکثریت الزم، در 

جلسه اول یا دوم موضوع تشکيل سازمان مردم نهاد منتفي مي شود.
 تبص�ره2: تصميمات مجمع عمومي مؤس��س با اکثریت دو س��وم آراء حاضرین با تایيد 

مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي شود.
م�اده12( مجمع عمومي عادي متش��کل از کليه اعضاي هيات امنا ک��ه به تعداد ....... نفر 
تش��کيل و عاليترین مرجع تصميم گيري اس��ت که به صورت عادي یا فوق العاده تش��کيل 

مي شود . 
ماده13( چنانچه ادامه همکاري هر یک از اعضا هيات امنا به علل فوت ، عزل و یا استعفا 
غير ممکن ش��ود، هيات امنا ش��خص واجد ش��رایط و مورد اعتماد دیگري را با راي اکثریت 

نسبي اعضا بعنوان عضو هيات امنا انتخاب مي نماید .
ماده14( مجمع عمومي عادي هيات امنا س��االنه در ....... تش��کيل خواهد ش��د . جلسه با 
حضور نصف به عالوه یک اعضا در بار اول رسميت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار 

دوم تشکيل و رسمي خواهد بود. 
تبص�ره1– اکثریت الزم جه��ت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به عالوه یک آرا 
حاضرین در جلس��ه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که 
با اکثریت نس��بي خواهد بود. در صورتي که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد ، جلسه 
دوم به فاصله حداقل 10)ده( روز تش��کيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلس��ه رسميت 
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خواهد یافت .
تبص�ره2 - مجمع عمومي هيات امنا ممکن اس��ت به صورت ف��وق العاده در هر زمان به 
تقاض��اي هيات مدیره یا ب��ازرس )ها( یا یک  پنجم اعضاء هيات امن��ا  یا الزام مرجع صدور 
پروانه ،در صورتي که هيات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبني بر 

تشکيل مجمع عمل ننماید، تشکيل مي گردد.
تبصره3 -  دعوت براي مجمع عمومي عادي از طریق درج آگهي در روزنامه کثيراالنتشاریا 
دعوت کتبي با ارسال نامه سفارشي حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع 

صورت مي پذیرد.
تبصره4 - روزنامه کثيراالنتشار براي درج آگهي هاي روزنامه مي باشد.

ماده15( وظایف مجمع عمومي عادي امنا:
1 - انتخاب اعضاي هيات مدیره و بازرسان )اصلي و علي البدل(؛

2 - استماع و رسيدگي به گزارش هيات مدیره و بازرس )ها(؛
3 - تعيين خط مشي کلي ............؛

4 - بررسي و تصویب یا رد پيشنهادهاي هيات مدیره؛
5 - تعيين عضو جانشين هيات امنا؛

6 - تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها؛ 
7 - عزل اعضاي هيات مدیره و بازرسان؛

8 - تعيين حق عضویت؛ 
9 - تصویب انتشار نشریه

ماده16( مجمع عمومي فوق العاده با شرایط زیر تشکيل خواهد شد:
1 - با درخواست اکثریت اعضاي هيات مدیره یا بازرس ویا با درخواست یک  پنجم اعضاي 
امنا و یا الزام مرجع صدور پروانه ، در صورتي که هيات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز 

به درخواست اعضا مبني بر تشکيل مجمع عمل ننماید .
 تبص�ره1 - دع��وت ب��راي مجمع عمومي ف��وق الع��اده از طریق درج آگه��ي در روزنامه 
کثيراالنتشار بوده و حداقل 10 )ده( روز و حداکثر 40 روز قبل از تشکيل آن به اطالع اعضا 

امنا خواهد رسيد .
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 تبصره2–  اکثریت الزم جهت تش��کيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان ش��رایط 
مجمع عمومي عادي مي باش��د و در بار دوم با حضور بيش از یک سوم اعضاي امنا تشکيل 

مي گردد.
 تبصره 3 – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با تصویب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه 

معتبر خواهد بود .
ماده 17( وظایف مجمع عمومي فوق العاده :

1 - تصویب تغييرات اساسنامه؛
2 - بررسي دالیل انحالل و اتخاذ تصميم در خصوص آن .

3 - تغيير در ميزان سرمایه؛
4 - انحالل قبل از موعد؛

5 - هرگونه تغيير در ماهيت.
ماده 18( جلس��ات مجامع عمومي امنا توس��ط هيات رئيسه اي مرکب از یک رئيس، یک 

منشي و دو ناظر اداره مي شوند
 تبصره1 - اعضاي هيات رئيس��ه نباید از بين کاندیداهاي هيات مدیره و بازرسان باشند و 

با اعالم قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد .
 تبصره2 – رئيس هيات مدیره  ، رئيس هيات رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اینکه 
موضوع عزل یا انتخاب هيات مدیره باش��د . ضمن��ا در صورت تصویب اعضاي حاضر مجمع 

عمومي مي توان هيات رئيسه را از افراد غير عضو انتخاب نمود . 
ماده19( هيات مدیره:

 داراي هيات مدیره اي مرکب از ....... نفر عضو اصلي و ....... نفر عضو علي البدل خواهد بود. 
تبصره1 - جلس��ات هيات مدیره با حضور بيش از نصف اعضا رس��ميت یافته و تصميمات 

متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره2 – ش��رکت اعضاي هيات مدیره در جلس��ات آن ضروریس��ت و غيبت هر یک از 
اعضا بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا ..... جلسه متوالي یا..... جلسه متناوب در حکم 

استعفاي عضو غایب خواهد بود.
تبص�ره3 – دعوت از اعضاي هيات مدیره باید حداقل ..... روز قبل از تش��کيل جلس��ه از 
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طریق ارسال نامه سفارشي به امضاي رئيس یا نایب رئيس  آنجام پذیرد . 
ماده 20( در صورت اس��تعفا یا فوت یا سلب ش��رایط از هر یک از اعضاي هيات مدیره یا 
بازرس عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مدیره یا بازرسي بجاي عضو اصلي آنجام 
وظيف��ه خواهد نمود. در صورتيکه تعداد هيات مدیره یا ب��ازرس به هر دليل کمتر از تعداد 
اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تکميل آن نشود مجمع عمومي حسب 
م��ورد به صورت عادي ی��ا به صورت فوق العاده جهت تکميل تع��داد باقيمانده اعضا برگزار 

خواهد گردید . 
ماده 21( هيات مدیره عالوه بر جلس��اتي که بطور مرتب و حداقل هر ماه .... بار تش��کيل 
مي گردد بنا به ضرورت با ارسال دعوت نامه به امضاي رئيس یا نایب رئيس وارسال از طریق 

پست سفارشي تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد:
تبصره: نحوه تشکيل جلسه فوق العاده بموجب آئين نامه داخلي است که به تصویب هيأت 

مدیره خواهد رسيد. 
ماده 22( اعضاي هيات مدیره در اولين جلسه اي که بعد از انتخاب شدن تشکيل مي دهند 
از بين خود یک نفر رئيس و یک نفر نایب رئيس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، 
حدود اختيارات آنها را اساس��نامه یا آیين نامه  اي که به تصویب مجمع عمومي امنا خواهد 

رسيد مشخص مي نماید. 
تبصره1 - هيات مدیره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذکر را از سمت هاي مذکور عزل کند 
تبصره2 - هيات مدیره در صورت لزوم مي تواند سمت هاي دیگري براي سایر اعضا هيات 

مدیره تعریف نماید .
ماده23( هيات مدیره براي مدت 2سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هيات مدیره 
براي دوره هاي بعدي بالمانع بوده همچنين هيات مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از 
پایان تصدي خود از مجمع عمومي عادي امنا به منظور انتخابات هيات مدیره جدید دعوت 
نماید . هيات مدیره قبل از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تائيد 

مرجع صدور پروانه برساند .)مابقي جمله حذف(
ماده24( هي��ات مدیره نماینده قانوني انجمن بوده و وظایف و اختيارات آن در چارچوب 
اساس��نامه بشرح ذیل مي باشد: حفظ و حراس��ت اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به 



درآمدیبراصول،قوانینومقرراتسازمانهایمردمنهاد 63

حساب ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب 
در بانکه��ا ط��ي آنجام تش��ریفات قانوني ، تعقيب جریانات قضائ��ي و اداري و ثبتي در کليه 
مراح��ل قانوني در محاکم ، تعيين حک��م و تعيين وکيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از 
طریق سازش ، مصالحه  و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاري تمام یا قسمتي از اختيارات 
خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقي یا حقيقي با حق توکيل و سایر وظایفي که بر اساس 
اساس��نامه به هيات مدی��ره واگذار گردیده. به طور کلي هيات مدی��ره مي تواند هر اقدام و 
معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع 

عمومي مي باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن آنجام دهد.
تبص�ره1– جز درب��اره موضوعاتي که به موجب مفاد این اساس��نامه اخذ تصميم و اقدام 
درباره آنها در صالحيت خاص هيات امنا است ، هيات مدیره کليه اختيارات الزم براي اداره 

امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد
تبصره2– هيات مدیره مي تواندراس��ا در آنجام معام��الت و یا پرداخت هزینه هاي جاري 

انجمن تا مبلغ ..... ریال بدون تصویب مجمع عمومي اقدام نماید. 
م�اده25( مجمع عمومي ع��ادي امنا .0... نفر را بعنوان بازرس اصل��ي و .... نفر را بعنوان 

بازرس علي البدل براي مدت یکسال انتخاب خواهد نمود . 
ماده 26( هيأت مدیره از بين خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده 

و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين مي نماید .
 تبصره : مدیرعامل نمي تواند درعين حال رئيس هيأت مدیره باش��د مگر با تصویب س��ه 

چهارم آراء حاضرین اعضاي مجمع عمومي 
ماده 27( بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رس��يدگي و بازرس��ي را در مورد عمليات 
انجمن آنجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار 

دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنماید . 
ماده28( هيأت مدیره، مدیرعامل و بازرس��ان تا زمانيکه جانش��ين آنها از س��وي مجمع 

عمومي انتخاب نشده اند در مسئوليت خود باقي خواهند بود.
ماده29( اشخاص ذیل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

1 - کساني که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي کاًل 
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و یا بعضاً محروم شده باشند؛ 
2 - مدیران و مدیر عامل؛

3 - اقرباي سببي و نسبي مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4 - همسر اشخاص مذکور دربند2. 

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بال مانع است. 
ماده30( وظایف بازرس بشرح ذیل است :

1 - بررسي کليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي امنا؛
2 - مطالع��ه گزارش س��االنه هيات مدیره اعم از مالي و غي��ر مالي و تهيه گزارش عملکرد 

براي اطالع مجمع عمومي؛ 
3 - گزارش هر گونه تخلف هيات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امنا؛ 

4 - اظهار نظر کتبي درباره صحت صورت دارایي ، عملکرد و مطالب و اطالعاتي که هيات 
مدیره و مدیران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند؛ 

5 - سایر وظایفي که اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
 تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مدیره شرکت نماید . 
ماده31( مدیرعامل باالترین مقام اجرایي انجمن اس��ت و در حدود اختياراتي که از طرف 
هيأت مدیره و اساس��نامه به وي تفویض مي گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف 

انجمن، حق امضا دارد 
تبصره1: عزل مدیر عامل از اختيارات هيأت مدیره مي باشد 

تبصره2 - اگر مدیرعامل عضو هيات مدیره باشد دوره مدیریت عاملي او از مدت عضویتش 
در هي��أت مدیره بيش��تر نخواهد ب��ود، ليکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساس��نامه 

بالمانع مي باشد 
تبصره3 - کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدیر عامل و رئيس هيات مدیره 
و در غي��اب مدیر عامل با امضاي رئيس هيأت مدیره و یکي از اعضاي هيات مدیره و با مهر 

انجمن معتبر خواهد بود. 
ماده32( مدیرعامل مجري مصوبات هيأت مدیره بوده و داراي اختيارات و مس��ئوليتهاي 

ذیل مي باشد : 
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1 - نمایندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛ 
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هيات مدیره؛

3 - نگهداري دارایي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
4 - اعم��ال اختياراتي که بصورت م��وردي یا مقطعي از جانب هيأت مدیره به وي تفویض 

شده باشد
5 - ارائه پيشنهادهاي الزم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي انجمن به 

هيأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومي؛ 
6 - تهيه پيش نویس ترازنامه، بودجه، خط مش��ي و گزارش س��اليانه جهت بررسي هيأت 

مدیره و ارسال به مجمع عمومي؛
7 - تهي��ه پيش نوی��س آئين نامه هاي مورد لزوم جهت ط��رح و تصميم گيري در هيأت 

مدیره
8 - نظارت و ایجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمایندگي ها و دفاتر؛

9 - پيش��نهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذکر علل موجه براي تصویب به 
هيأت مدیره؛

10 - آنجام س��ایر وظایف و اختياراتي که طبق اساس��نامه و قواني��ن و مقررات مربوطه به 
مدیرعامل محول شده یا بشود. 

ماده33( حقوق و مزایاي مدیرعامل بوس��يله هيأت مدیره تعيين مي ش��ود. در صورتيکه 
مدیرعامل از اعضاي هيأت مدیره نباش��د بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت 

مدیره شرکت نماید . 
م�اده34( مدت ماموری��ت مدیرعامل از مدت ماموریت هيأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و 
تغيير یا تجدید انتخاب او نيز بالمانع اس��ت به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت 

ماموریت موظف است تا تعيين جانشين وظایف محوله را آنجام دهد .

فصلسوم:بودجهوموادمتفرقه
ماده 35( بودجه انجمن از طریق ذیل تأمين مي شود. 

تبصره 1: مؤسس��ان و وابس��تگان طبقات اول و دوم اعضاي هيات امنا و مدیره حق آنجام 



66 درآمدیبراصول،قوانینومقرراتسازمانهایمردمنهاد

معامله با مؤسسه را ندارند 
تبصره2: مؤسس��ان اعض��اي هيات امنا و مدیران حق هيچ گونه برداش��ت و یا تخصيص 

منابع به خود رااز محل کمک ها و هدایاي دریافتي نقدي و غير نقدي ندارند.
ماده36( درآمد و هزینه هاي .......... در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيالن آن حداکثر تا دو 

ماه پس از پایان هر سال مالي به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد.
 تبصره1 - هيأت مدیره مکلف اس��ت کليه درآمدهاي حاصله س��االنه را مطابق اساسنامه 
ص��رف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهي مازاد بر هزینه هاي.......... موجود اس��ت در 

حساب مخصوصي بنام........... نزد یکي از بانکهاي رسمي ایران نگهداري نماید .
 تبصره2 - سال مالي ............ منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پایان ........... ماه ختم 
مي شود به استثناء سال مالي اول که از بدو تاسيس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود. 

تبصره3 - مکاتبات رسمي ......... با امضاي مدیر عامل صورت مي پذیرد.
تبصره 4 -کليه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزي نگهداري مي شود

تبصره 5– مصوبات و صورتجلس��ات هيأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاریخ ثبت 
و به امضاي اعضاي ذیربط خواهد رسيد . 

ماده37( هيأت مدیره مکلف اس��ت هر گونه تغيير یا اصالح اساس��نامه را به مرجع صادر 
کننده پروانه فعاليت اعالم نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع 
عمومي رسانده و نتيجه آن را براي آنجام تشریفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعالم 

نماید.
م�اده38( هيأت مدیره مکلف اس��ت محل .......... و تغيي��رات بعدي آن را به مرجع صادر 

کننده پروانه فعاليت اعالم نماید . 
ماده39( ........ داراي س��ربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب 
هيأت مدیره و برابر مقررات تهيه خواهد شد . هيأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر 

و آرم تهيه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت و ثبت شرکتها ارسال نماید.
تبصره- هيأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد. 

م�اده40( انحالل : انحالل انجمن به دو صورت اختياري )ب��ا تصویب مجمع عمومي فوق 
العاده( و یا اجباري) با تصویب مرجع صدور پروانه ویاداد گاه( صورت مي پذیرد. در صورت 
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انح��الل ........ مجم��ع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و این 
هي��ات موظ��ف خواهد بود با هماهنگي مرجع صدور پروانه پس از رس��يدگي به حس��ابها و 
تصفي��ه بده��ي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارایي مس��لم اع��م از منقول و غير 

منقول دارایي انجمن را به تصویب مجمع عمومي فوق العاده برساند. 
تبصره1: مجمع عمومي فوق العاده موظف اس��ت دارایي س��ازمان را پس از انحالل که با 
نظارت مرجع صدور پروانه به یکي از سازمان هاي مردم نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين 

مي گردد، واگذار نماید.
تبص�ره2 - تصفيه امور مربوط بر طبق مفاد اساس��نامه و قوانين موضوعه صورت خواهد 

پذیرفت. 
تبصره 3 - هيات تصفيه از بين خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفيه انتخاب مي نماید . 

تبصره 4 - مدیر تصفيه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت 
شرکتها ارائه نماید . 

ماده41( چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف این اساسنامه نيازمند کسب مجوز خاص از سایر 
دستگاه هاي دولتي باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید. 

ماده42( مواردي که در این اساس��نامه پيش بيني نش��ده است بر اساس قوانين جاري و 
عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد. 

ماده43( این اساس��نامه مش��تمل بر 3 فصل و 43 ماده و 38 تبصره در نشس��ت مورخ 
........................ مجمع عمومي موسس به تصویب رسيد.
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اساسنامهباساختارمجمععمومياعضاء
فصلاول-کلیاتواهداف:

ماده1( نام س��ازمان مردم نهاد مورد نظر......... اس��ت که در این اساسنامه به لحاظ رعایت 
اختصار “…….. “ ناميده مي شود. 

ماده 2( نوع فعاليت: کليه فعاليتهاي............ غيرسياسي و غيرانتفاعي غيردولتي بوده و در 
موضوع .................با رعایت کامل قوانين و مقررات جمهوري اس��المي ایران و این اساسنامه 

فعاليت خواهد نمود . 
ماده3( محدوده فعاليت در سطح ........... است. 

ماده4( محل : مرکز اصلي دراس��تان : ............ - شهرستان ............. به نشاني : ...................
.................. واقع اس��ت و در صورت لزوم مي تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه 

برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفترنمایندگي ایجاد نماید . 
تبصره1 -هيات مدیره مي تواند نسبت به تغيير محل سازمان مردم نهاد اقدام نماید و این 

امر نيازمند تصویب مجمع عمومي نيست .
ماده5( تابعيت : .........تابعيت جمهوري اسالمي ایران را دارد و کليه اعضاي آن التزام خود 

را به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اعالم           مي دارند . 
ماده6( مدت فعاليت ........ از تاریخ تاسيس به مدت.......... مي باشد . 

م�اده7( دارایي اوليه .................. مبلغ ................. ریال مي باش��د که تماماً از س��وي هيأت 
موسس صلح گردیده و در اختيار........ قرار گرفته است . 

ماده8( هيأت موس��س اشخاصي هستند که براي تهيه مقدمات تشکيل قيام نموده  اند و 
بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت . 

ماده9( اهداف عبارتند از :
الف: کليات
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ب : روش اجراي هدف
ماده10( شرایط عضویت: انواع عضویت: 

فصلدوم:ساختار
م�اده 11( ارکان عب�ارتن���د از 1 - مجم���ع عم�وم�ي 2 - هيأت م�دی���ره 3 - مدیر عامل 

4 - بازرس . 
ماده 12( مجمع عمومي مؤسس همان هيأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

1 - آنجام اقدامات اوليه براي تاسيس؛ 
2 - تهيه طرح اساسنامه و تصویب آن

تبصره 1 - اکثریت الزم جهت تش��کيل مجمع عمومي مؤسس در نوبت اول و دوم حضور 
بيش از دو س��وم اعضاي هيات مؤس��س اس��ت در صورت عدم حد نصاب اکثریت الزم، در 

جلسه اول یا دوم ، موضوع تشکيل سازمان مردم نهاد منتفي مي شود.
 تبصره 2 - تصميمات مجمع عمومي مؤس��س با اکثریت دو س��وم آراء حاضرین با تایيد 

مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي شود.
ماده13( مجمع عمومي عادي: مجمع عمومي متشکل از کليه اعضا مي باشد و عالي ترین 

مرجع تصميم گيري است که به صورت عادي یا فوق العاده تشکيل مي گردد . 
ماده14( مجمع عمومي عادي ساالنه در فروردین ماه تشکيل خواهد شد . جلسه با حضور 
نص��ف به عالوه یک اعضا در بار اول رس��ميت یافت��ه و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم 

تشکيل و رسمي خواهد بود. 
تبص�ره1– اکثریت الزم جه��ت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به عالوه یک آرا 
حاضرین در جلس��ه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که 
با رأي اکثریت نس��بي خواهد بود. در صورتي که در دعوت نخس��ت، اکثریت حاصل نش��د ، 
جلس��ه دوم به فاصله حداقل 10)ده( روز تش��کيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلس��ه 

رسميت خواهد یافت.
تبص�ره2 - مجمع عموم���ي عادي ممکن اس��ت ب��ه صورت فوق الع��اده در هر زمان به 
تقاضاي هيأت مدی���ره یا بازرس ) ها( یا به درخواست یک پنجم اعضاء یا الزام مرجع صدور 
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پروانه - در صورتي که هيأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني 
بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننماید - تشکيل مي گردد.

تبصره3 - دعوت براي مجمع عمومي عادي از طریق درج آگهي در روزنامه کثير االنتشار 
حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع صورت مي پذیرد.

تبصره4 - روزنامه کثيراالنتشار براي درج آگهي ها روزنامه ..................... مي باشد.
ماده 15( وظایف مجمع عمومي عادي

1 - انتخاب اعضاي هيات مدیره و بازرسان ) اصلي و علي البدل (؛
2 - استماع و رسيدگي به گزارش هيات مدیره و بازرس )ها(؛

3 - تعيين خط مشي کلي ؛
4 - بررسي و تصویب یا رد پيشنهادهاي هيات مدیره؛

5 -  تصویب ترازنامه و بودجه ؛
6 - تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها؛

7 - عزل اعضاي هيات مدیره و بازرسان؛
8 - تعيين حق عضویت

9 - تصویب انتشار نشریه. 
ماده 16( مجمع عمومي فوق العاده مجمع عمومي فوق العاده با شرایط زیر تشکيل خواهد شد:

1 - با درخواست اکثریت اعضاي هيات مدیره یا بازرس ویا با  درخواست یک پنجم اعضاء 
،ی��ا ال��زام مرجع صدور پروانه در صورتيک��ه هيأت مدیره یا بازرس ظ��رف مدت 20 روز به 

درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننماید .
تبص�ره1– اکثریت الزم جهت تش��کيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان ش��رایط 
مجمع عمومي عادي مي باش��د و در بار دوم با حضور بيش از یک س��وم اعضا که حق رأي 

دارند تشکيل مي گردد.
تبصره2– تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با آراي دو س��وم اعضاي حاضر در جلس��ه 

معتبر خواهد بود .
ماده 17( وظایف مجمع عمومي فوق العاده :

1 - تصویب تغييرات اساسنامه؛
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2 - بررسي دالیل انحالل و اتخاذ تصميم در خصوص آن. 
3 - تغيير در ميزان سرمایه؛

4 - انحالل قبل از موعد؛
5 - هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده 18( مجامع عمومي توس��ط هيأت رئيس��ه اي مرکب از یک رئيس ، یک منشي و دو 
ناظر اداره مي شوند. تبصره1 : اعضاي هيأت رئيسه نباید از بين کاندیداهاي هيأت مدیره و 

بازرسان باشند و با اعالم قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد . 
تبصره2 -رئي��س هيأت مدیره رئيس هيأت رئيس��ه مجمع عمومي خواهد بود مگر اینکه 
موضوع عزل یا انتخاب هيأت مدیره باش��د.ضمنا در صورت تصویب اعضاي حاضردر مجمع 

عمومي مي توان هيات رئيسه را از افراد غير عضو انتخاب نمود .
تبص�ره3 - مجامع عمومي عادي، عادي فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کش��ور 

برگزار مي شود. 
م�اده 19( هيات مدیره ،داراي هيات مدیره اي مرکب از .... نفر عضو اصلي و ..... نفر عضو 

علي البدل خواهد بود.
تبصره1 - جلس��ات هيات مدیره با حضور بيش از نصف اعضا رس��ميت یافته و تصميمات 

متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود .
تبصره2– ش��رکت اعضاي هيات مدیره در جلسات ضروریس��ت و غيبت هر یک از اعضا 
بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا 2 جلسه متوالي یا3 جلسه متناوب در طول سال در 

حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود .
تبصره3– دعوت از اعضاي هيات مدیره مي بایس��ت حداقل 3 روز قبل از تشکيل جلسه 

از طریق ارسال نامه سفارشي آنجام پذیرد . 
ماده20( در صورت اس��تعفا یا فوت یا س��لب ش��رایط از هر یک از اعضاي هيات مدیره یا 
بازرس عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مدیره یا بازرسي بجاي عضو اصلي آنجام 
وظيفه خواهد نمود. در صورتيکه تعداد هيات مدیره یا بازرس��ي به هر دليل کمتر از تعداد 
اعض��اء اصلي ش��ود و ورود اعضاء عل��ي البدل نيز موجب تکميل آن نش��ود انتخابات مجدد 
مجمع عمومي حس��ب مورد به صورت عادي یا به صورت فوق العاده در مهلت قانوني جهت 
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تکميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گردید . 
ماده21( هيات مدیره عالوه بر جلس��اتي که بطور مرتب و حداقل ماهي .......... بار تشکيل 
مي گ��ردد بنا به ضرورت با ارس��ال دعوت نامه به امضاي  رئيس یا نایب رئيس و ارس��ال از 

طریق پست سفارشي تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد
تبصره- نحوه تش��کيل جلس��ه فوق العاده بموجب آئين نامه داخلي اس��ت که به تصویب 

هيأت مدیره خواهد رسيد.
ماده22( اعضاي هيات مدیره در اولين جلسه اي که بعد از انتخاب شدن تشکيل مي دهند 
از بين خود یک نفر رئيس و یک نفر نایب رئيس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، 
حدود اختيارات آنها را اساسنامه یا آیين نامه  اي که به تصویب مجمع عمومي اعضاء خواهد 

رسيد مشخص مي نماید. 
تبصره1 - هيأت مدیره موظف است پس از تعيين سمتها، حداکثر تا یک هفته از بين خود 
یا خارج یک نفر را به س��مت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و 

حق الزحمه او را تعيين کند.
تبصره2 - مدیر عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مدیره باشد مگر با تصویب سه 

چهارم اعضاي مجمع عمومي.
تبصره3 - هيات مدیره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذکر را از سمت هاي مذکور عزل کند 
تبصره4 - هيات مدیره در صورت لزوم مي تواند سمت هاي دیگري براي سایر اعضا هيات 

مدیره تعریف نماید . 
ماده23( هيأت مدیره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت 

مدیره براي دوره هاي بعدي بالمانع است. 
ماده24( هيات مدیره نماینده قانوني بوده و وظایف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه 

به شرح ذیل مي باشد.
حفظ و حراس��ت اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها، پرداخت دیون و وصول 
مطالب��ات، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حس��اب در بانکها طي آنجام تش��ریفات 
قانون��ي ، تعقيب جریانات قضائي و اداري و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم ، تعيين 
حک��م و تعيي��ن وکيل و ع��زل آن ، قطع و فصل دعاوي از طریق س��ازش ) مصالحه ( و در 
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صورت اقتضاء تفویض و واگذاري تمام یا قس��متي از اختيارات خود به هر شخص دیگر اعم 
از حقوقي یا حقيقي با حق توکيل و س��ایر وظایفي که بر اس��اس اساسنامه به هيات مدیره 
واگ��ذار گردی��ده. به طور کلي هي��ات مدیره مي تواند هر اقدام و معامل��ه اي را که ضروري 
بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مس��تلزم تصویب مجمع عمومي مي باشد پس 
از تصویب مجمع به نام آنجام دهد.همچنين هيأت مدیره موظف اس��ت 3 ماه قبل از پایان 
تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيأت مدیره و بازرس جدید دعوت 
نماید. هيأت مدیره قبل از درج آگهي در روزنام���ه کثير االنتش��ار باید دس��تور کار مجمع 
عمومي، زمان و مکان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تایيد مرجع صدور پروانه برساند 
و حداق��ل 40 روز قبل از پایان تص��دي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعالم 
نماید. تبصره 1– جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصميم و اقدام 
درباره آنها در صالحيت خاص مجمع عمومي اعضاء است ، هيات مدیره کليه اختيارات الزم 
براي اداره امور مش��روط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه رادارا مي باشد.تبصره2 -هيات 
مدیره مي تواند راسا در آنجام معامالت و یا پرداخت هزینه هاي جاري تا مبلغ ………… 

ریال بدون تصویب مجمع عمومي اقدام نماید. 
م�اده 25( داراي 1 نفر ب��ازرس اصلي و 1 نفر بازرس علي البدل مي باش��د که در مجمع 
عمومي عادي با رأي کتبي و براي مدت یکس��ال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد بازرسان 

بالمانع است. 
ماده26( اشخاص ذیل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند

1 - کساني که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي کاًل 
و یا بعضاً محروم شده باشند؛

2 - مدیران و مدیر عامل؛
3 - اقرباي سببي و نسبي مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

4 - همسر اشخاص مذکور دربند2.
ماده 27( وظایف بازرس به شرح ذیل است :

1 - بررسي کليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي؛
2 - مطالع��ه گزارش س��االنه هيات مدیره اعم از مالي و غي��ر مالي و تهيه گزارش عملکرد 
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براي اطالع مجمع عمومي؛
3 - گزارش هر گونه تخلف هيات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي؛ 

4 - اظهار نظر کتبي درباره صحت صورت دارایي ، عملکرد و مطالب و اطالعاتي که هيات 
مدیره و مدیران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند؛

5 - سایر وظایفي که اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
 تبصره- بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مدیره شرکت نماید . 
ماده 28( بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رس��يدگي و بازرسي را در مورد عمليات 
آنجام داده و اس��ناد و مدارک و اطالعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد 

و در صورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنماید . 
ماده 29( هيأت مدیره، مدیرعامل و بازرس��ان تا زمانيکه جانش��ين آنها از س��وي مجمع 

عمومي انتخاب نشده اند در مسئوليت خود باقي خواهند بود .
ماده 30( مدیر عامل باالترین مقام اجرایي اس��ت و در حدود اختياراتي که از طرف هيأت 
مدیره و اساسنامه به وي تفویض مي گردد نماینده محسوب شده و از طرف حق امضاء دارد

تبصره1 - عزل مدیرعامل از اختيارات هيأت مدیره مي باشد 
تبصره2 - دوره تصدي مدیر عامل از مدت مس��ؤوليت هيأت مدیره بيش��تر نخواهد بود و 
ليکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساس��نامه بالمانع مي باشد. مدیر عامل در صورت 

انقضا مدت تصدي موظف است تا تعيين جانشين، وظایف محوله را آنجام دهد.
 تبص�ره3 - کليه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدی��ر عامل و رئيس هيات 
مدیره و در غياب مدیر عامل  با امضاي رئيس هيأت مدیره ویکي ار اعضاي هيات مدیره  با 

مهر معتبر خواهد بود .
ماده 31( مدیرعامل مجري مصوبات هيأت مدیره بوده و داراي اختيارات و مس��ئوليتهاي 

ذیل مي باشد :
1 - نمایندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛

2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هيات مدیره؛
3 - نگهداري دارایي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه؛

4 - اعم��ال اختياراتي که بصورت م��وردي یا مقطعي از جانب هيأت مدیره به وي تفویض 
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شده باشد؛ 
5 - ارائه پيشنهادهاي الزم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي به هيأت 

مدیره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
6 - تهيه پيش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مش��ي و گزارش س��اليانه جهت بررسي هيأت 

مدیره و ارسال به مجمع عمومي؛
7 - تهي��ه پيش نوی��س آئين نامه هاي مورد لزوم جهت ط��رح و تصميم گيري در هيأت 

مدیره؛
8 - نظارت و ایجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمایندگي ها و دفاتر پس از طي مراحل 

قانوني
9 - پيش��نهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذکر علل موجه براي تصویب به 

هيأت مدیره؛
10 - آنجام س��ایر وظایف و اختياراتي که طبق اساس��نامه و قواني��ن و مقررات مربوطه به 

مدیرعامل محول شده یا بشود. 
ماده 32( حقوق و مزایاي مدیرعامل بوس��يله هيأت مدیره تعيين مي شود.در صورتي که 
مدیرعامل از اعضاي هيأت مدیره نباش��د بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت 

مدیره شرکت نماید.

فصلسوم:بودجهوموادمتفرقه
ماده 33( بودجه انجمن از طریق ذیل تأمين مي شود:

تبصره1 - مؤسس��ان و وابستگان طبقات اول و دوم اعضاي هيات امنا و مدیره حق آنجام 
معامله با مؤسس��ه را ندارند .تبصره 2:مؤسس��ان اعضاي هيات امنا و مدیران حق هيچ گونه 

برداشت و یا تخصيص از محل کمک ها و هدایاي دریافتي نقدي و غير نقدي را ندارند.
ماده34( مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيالن آن را همراه 
ب��ا گ��زارش عملکرد اجرایي حداکثر ت��ا دو ماه پس از پایان هر س��ال مالي به مرجع صدور 
پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول س��ال حسب مورد درخواست گزارش مالي 

یا اجرایي نماید موظف به ارایه آن است. 
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تبصره1 - هيأت مدیره مکلف اس��ت نس��بت به افتتاح حس��اب بانکي در یکي از بانکهاي 
رس��مي اقدام نموده و کليه درآمدهاي حاصله س��االنه را مطابق اساس��نامه صرف اهداف و 
وظای��ف نمای��د و وجوه مازاد بر هزینه ه��اي جمعيت را در همان حس��اب نگهداري نماید. 

چنانچه وجوهي مازاد بر هزینه هاي موجود باشد در همان حساب نگهداري نماید. 
تبصره2 - سال مالي منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پایان .................... ماه ختم 
مي شود به استثناء سال مالي اول که از بدو تاسيس لغایت ................... ماه همان سال خواهد 

بود.کليه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزي نگهداري مي شود
تبصره3 - مکاتبات رسمي با امضاي مدیر عامل صورت مي پذیرد

تبصره4 - مصوبات و صورتجلسات هيأت مدیره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاریخ ، ثبت 
و به امضاي اعضاي ذیربط خواهد رسيد .

ماده 35( هيأت مدیره مکلف اس��ت هر گونه تغيير یا اصالح اساس��نامه را به مرجع صادر 
کننده پروانه فعاليت اعالم نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع 
عمومي رسانده و نتيجه آن را براي آنجام تشریفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعالم 

نماید. 
ماده 36( هيآت مدیره مکلف اس��ت تغييرات نش��اني اعم از محل، ش��ماره هاي تماس و 
پست الکترونيکي و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت اعالم نماید. 

ماده 37( داراي سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هيأت 
مدیره و برابر مقررات تهيه خواهد شد . هيآت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم 

تهيه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعاليت ارسال نماید .
تبصره- هيأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد. 

م�اده 38( انحالل: انحالل انجمن به دو ص��ورت اختياري با تصویب مجمع عمومي فوق 
العاده و یا اجباري با تصویب مرجع صدور پروانه صورت مي پذیرد. در صورت انحالل مجمع 
عموم��ي فوق العاده حداقل3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و این هيات موظف خواهد 
بود با هماهنگي مرجع صدور پروانه پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول 
مطالبات باقيمانده و تعيين دارایي مس��لم اعم از منق��ول و غير منقول دارایي را به تصویب 
مجمع عمومي فوق العاده برس��اند. تبصره 1: مجمع عمومي فوق العاده موظف اس��ت دارایي 
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س��ازمان را پس از انحالل که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکي از سازمان هاي مردم نهاد 
با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي گردد، واگذار نماید.

تبصره2 - تصفيه امور مربوط به بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد 
پذیرفت.

تبصره3  - هيات تصفيه از بين خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفيه انتخاب مي نماید . 
تبصره4 - مدیر تصفيه موظف است یک نسخه از گزارش تصفيه را به مرجع صدور پروانه 

و ثبت شرکتها ارائه نماید . 
ماده39( چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف این اساس��نامه نيازمند کسب مجوز خاص 
از سایر دستگاه هاي دولتي باشد، موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید. 
ماده40( به مواردي که در این اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس قوانين جاري و 

عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد . 
ماده41( این اساس��نامه مش��تمل بر 3 فص��ل و 41 ماده و 37 تبصره در نشس��ت مورخ 

…………………. مجمع عمومي موسس به تصویب رسيد.
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ضمائم

-نمونهفرمهايصورتجلسات:

بسمه تعالي
صورتجلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم:

تاریخ: 
پيروآگهي مندرج در روزنامه ............... ، مجمع عمومي عادي نوبت اول   “  انجمن ...........

......................   “ به شماره ثبت              راس ساعت ............... روز.............. 
مورخ ........................... درآدرس...................................... 

 با حضور تعدادنصف بعالوه یک نفر از اعضاي  انجمن  با دستور جلسه ذیل برگزار گردید. 
دستورجلسه :

1 - استماع گزارش هيات مدیره                               
2 - استماع گزارش بازرس                                          

3 - تصویب تراز نامه 89
4 - انتخاب هيات مدیره و بازرسين

درابتداي جلس��ه رئيس هيات مدیره موسسه نسبت به افتتاح مجمع عمومي اقدام نموده 
و باتوجه به حضور حدنصاب الزم ، جلس��ه رس��ميت یافته و  افراد ذیل بعنوان هيات رئيسه 
مجمع انتخاب و با تائيد اعضاي حاضر ، دس��تور جلس��ه توس��ط منشي قرائت و  تصميمات 

ذیل اتخاذ گردید .
1.                                                                            بعنوان رئيس جلسه 
2.                                                                           بعنوان منشي جلسه 

3.                                                                           بعنوان ناظر جلسه
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4.                                                                           بعنوان ناظر جلسه
مصوبات :

1.دراجراي بنداول دس��تور جلسه ، گزارش هيات مدیره توسط ...............................................
..................................... قرائت گردید.

2.دراجراي بنددوم دستور جلسه ، گزارش بازرس توسط .........................................................
...................................... بازرس اصلي انجمن قرائت گردید.

3.در اجراي بند س��وم دستور جلسه ،بيالن مالي سال .............. قرائت و به تصویب بيش از 
نصف بعالوه یک اعضاي انجمن رسيد .

4. در اجراي بند چهارم  دستور جلسه ، پس از ثبت نام نامزدهاي هيات مدیره و بازرسين 
و تشریح برنامه هاي هرکدام از آنها ، انتخابات برگزار و نتایج ذیل حاصل شد:

1- ...................................... با تعداد.............. راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد. 
2- ...................................... باتعداد...............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد.
3- ...................................... با تعداد..............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد.
4- ...................................... با تعداد..............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد.

5- ...................................... با تعداد..............راي به عنوان اصلي هيات مدیره انتخاب شد.
6- ................................... با تعداد........... راي به عنوان عضو علي البدل هيات مدیره انتخاب شد.
7- ............................. با تعداد.......... راي به عنوان عضو علي البدل هيات مدیره انتخاب شد.

8- ...................................... با تعداد..............راي به عنوان بازرس اصلي  انتخاب شد. 
9- ...................................... با تعداد..............راي به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شد. 

جلس��ه در س��اعت  ...............   به اتمام رس��يده و به ...............................    وکالت داده شد 
جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند . 

نام و امضاي رئيس مجمع :
نام و امضاي منشي   :
نام و امضاي ناظر اول:
نماینده وزارت کشور:

نام و امضاي ناظر دوم:
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بسمه تعالي
تاریخ   /  /   13

مجمع عمومي فوق العاده
 انجمن ..................................................

پيروآگهي مندرج  در روزنامه....................................  ،مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول
  انجمن .......................

به ش��ماره ثبت .................  راس س��اعت ............. روز ................. مورخ................در آدرس ..
.................................................ب��ا حضور بيش از نصف بعالوه یک  اعضاي  انجمن ، با دس��تور 

جلسه ذیل برگزار گردید. 
-تغيير نشاني انجمن 

تغيير ماده 2 اساسنامه 
.......................... -

درابتداي جلسه افراد ذیل بعنوان هيات رئيسه مجمع انتخاب شده و با تائيد اعضاي حاضر 
..................... جلسه رسميت یافت .

1. ................................................رئيس هيات مدیره انجمن بعنوان رئيس جلسه 
2. ...............................................  بعنوان منشي جلسه 

3. ............................................... بعنوان ناظر  جلسه 
4. ............................................... بعنوان ناظر جلسه 

مصوبات :
- 1
- 2
- 3

تغييرات فوق به تصویب بيش از دو سوم اعضاي حاضر در جلسه رسيد . 
جلسه در ساعت .......... به اتمام رسيده و به  آقاي ........................................ وکالت داده شد 

جهت ثبت مفادصورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند . 
نام و امضاي رئيس مجمع................. نام و امضاي منشي ..................نام و امضاي ناظراول و 

دوم ............. نماینده و ناظر وزارت کشور.
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بسمه تعالي
تاریخ:  /  /   13

صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مدیره
کان��ون ........................................... پيرو برگ��زاري مجمع عمومي عادي مورخ ..............کانون 
............ به ش��ماره ثبت .............. اولين جلس��ه هيات مدیره انجمن راس س��اعت .......... روز 

................   مورخ     /    /       
در آدرس : .................................................................................................................

 با حضور کليه اعضاي هيات مدیره ، با دس��تور جلس��ه تعيين سمت اعضاي هيات مدیره                      
برگزار گردید. 

پس از طرح نظرات و تبادل دیدگاهها ، سمت اعضاي هيات مدیره بشرح ذیل تعيين گردید.
1. ................................. به عنوان رئيس هيات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند. 

2. ...................................... به عنوان نایب  رئيس هيات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند
3.  ...................................... به عنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند

4. ...................................... به مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل  انتخاب و قبول سمت نمودند.
 ضمنا امضاي کليه اسناد و اوراق به استناد ماده ..... اساسنامه به شرح ذیل است . 

کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاي مدیرعامل و خزانه دار و درغياب خزانه دار با 
امضاي رئيس هيات مدیره و با مهرانجمن معتبر خواهد بود . 

جلس��ه درس��اعت ........ به اتمام رسيده و به آقاي ............................... وکالت داده شد جهت 
ثبت مفاد این صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نماید . 

نام ، سمت  و امضاي کليه اعضاي هيات مدیره و مدیرعامل انجمن 
1 ......................................     نام و امضاي مدیرعامل 

  ....................................... 2
 ...................................... 3
 ...................................... 4
 ....................................... 5
....................................... 6
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 ...................................... 7
بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي عادي
 تاریخ:   /  /   13

 انجمن........................................
پي��رو آگه��ي من��درج در روزنام��ه................ ، مجم��ع عمومي عادي نوب��ت اول “ انجمن 
انجمن.........................به ش��ماره ثبت..................... راس ساعت ........... روز ........ مورخ................

در آدرس................................................................................................... 
 با حضور  بيش از نصف بعالوه یک اعضاي انجمن  با دستور جلسه ذیل برگزار گردید. 

دستور جلسه:
درابتداي جلس��ه افراد ذیل به عنوان هيات رئيس��ه مجمع انتخاب ش��ده و با تائيد اعضاي 

حاضر، جلسه رسميت یافت .
5. ..........................................به عنوان رئيس جلسه 
6. ..........................................به عنوان منشي جلسه 

7. ..........................................به عنوان ناظر جلسه
8. ..........................................به عنوان ناظر جلسه

مصوبات :
1. دراجراي بنداول دس��تور جلسه ، گزارش هيات مدیره توسط...............................................

..................................... قرائت گردید.
2. دراجراي بنددوم دس��تور جلسه ، گزارش بازرس توسط .......................................................

........................................ بازرس اصلي انجمن  قرائت گردید.
3. دراجراي بندسوم گزارشها و برنامه و بودجه مالي سال 1390. قرائت و به تصویب بيش 
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از نصف به عالوه یک اعضاي انجمن رسيد. 
4. دراجراي بندچهارم دستور جلسه ، پس از ثبت نام نامزدهاي هيات مدیره و بازرسين و 

تشریح برنامه هاي هرکدام از آنها ، انتخابات برگزار و نتایج ذیل حاصل شد:
1- ....................................... با تعداد..............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد. 
2- ....................................... باتعداد...............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد.
3- ........................................با تعداد..............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد.
4- ....................................... با تعداد..............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد.
5- ....................................... با تعداد..............راي به عنوان عضواصلي هيات مدیره انتخاب شد.
6- ....................................... با تعداد..............راي به عنوان عضو علي البدل هيات مدیره انتخاب شد.
7- ....................................... با تعداد..............راي به عنوان عضو علي البدل هيات مدیره انتخاب شد.

8- ...................................... با تعداد..............راي به عنوان بازرس اصلي انتخاب شد. 
9- ...................................... با تعداد..............راي به عنوان بازرس علي البدل  انتخاب شد. 

جلسه در ساعت................  به اتمام رسيده و به................... وکالت داده شد جهت ثبت مفاد 
صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند.

 نام و امضاي رئيس مجمع ...................... نام و امضاي منشي...................  نام و امضاي ناظر 
اول و دوم                                                   نام و امضاي نماینده و ناظر وزارت امور 

خارجه ...................  نام و امضاي نماینده و ناظر وزارت کشور           
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مصوبههیاتوزیراندرخصوصحذفمواد12و13واصالح
بند”پ”تبصره4ماده22آییننامهاجرایيتاسیسوفعالیت

سازمانهايمردمنهاد.

٦۱

 
آيين نامه اجرايي تاسيس  22ماده  4تبصره  "پ"و اصالح بند 13و  12اد مصوبه هيات وزيران در خصوص حذف مو 

 و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد
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مصوبههیاتمحترموزیراندرخصوصالحاقیکتبصرهبهماده
32آییننامهاجراییتاسیسوفعالیتسازمانهایمردمنهاد

بسمه تعالي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي- وزارت كشور- وزارت اطالعات

وزارت امورخارجه- بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
سازان ميراث فرهنگي وگردشگري

هيات وزیران در جلس��ه مورخ 28/3/85 بنا به پيشنهاد شماره 32515/1 مورخ 16/12/84 وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي و به اس��تناد اصل یکصد و سي و هش��تم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ایران تصویب نمود:
مت��ن زیر به عن��وان تبصره )3( به م��اده )32( آئين نامه اجرایي تاس��يس و فعاليت س��ازمان هاي 

غيردولتي، موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281 ه� مورخ 8/5/84 اضافه مي شود:
تبصره 3 - موسس��ات، مراک��ز، کانون ها، بنيادها و انجمن هاي فرهنگ��ي، ادبي، هنري، مطبوعات، 
چاپخانه ه��ا، ناش��ران، خانه هاي فرهنگ��ي، آموزش��گاه هاي آزاد، خبرگزاري ها، کانونه��اي تبليغاتي، 
فرهنگس��راها و موزه ه��ا و نظایر آنها که به موجب ماده )2( قان��ون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي- مصوب 1365 و قوانين خاص و یا مصوبه شماره 2751/دش مورخ 15/8/75 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي با اخذ مجوز از وزارتخانه یاد ش��ده تاس��يس ش��ده یا مي ش��وند و در اساسنامه 
آنها وصف غيردولتي تصرح گردیده اس��ت و انجمنهاي حفاظت ميراث فرهنگي، کماکان تابع قوانين 
و مقررات مندرج در اساس��نامه ثبت ش��ده خواهند بود و از ش��مول احکام و تعاریف مندرج در این 
آئين نامه مستثني بوده و مي توانند از کمکها، اعانات و هدایاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي 

و یا غيردولتي داخل کشور استفاده نمایند.
پرویز داودي
معاون اول رئيس جمهور

رونوش��ت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر ریاس��ت قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس 
جمهور، دفتر معاون اجرایي رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداري، اداره کل قوانين مجلس شوراي اسالمي، 
س��ازمان بازرس��ي کل کش��ور، اداره کل حقوقي، اداره کل قوانين و مقررات کشور، کليه وزارتخانه ها، سازمآنها و 
موسسات دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ایران، دبيرخانه شوراي اطالع رساني 

دولت و دفتر هيات دولت ابالغ مي شود.
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مصوبههیاتوزیراندرخصوصانجمنهایخیریهمسکنساز
هيات وزیران در جلس��ه مورخ 5/2/1389 بنا به پيش��نهاد شماره 02/100/63407 مورخ 
8/12/1388 وزارت مس��کن و شهرس��ازي و به اس��تناد اصل یکصد و س��ي و هشتم قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ایران موافقت نمود.
عضویت استانداران و مسئولين دفاتر نمایندگيهاي رهبري در بنياد مسکن انقالب اسالمي 
و روس��اي سازمان هاي مسکن شهرسازي و مدیران کل بنياد مسکن انقالب اسالمي استآنها 
در انجمن هاي خيرین مس��کن س��از از ش��مول تبصره 2 ماده 1 آیين نامه اجرایي تاسيس 
و فعاليت س��ازمان هاي غيردولتي موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281 ه� مورخ 

8/5/1384 مستثني مي باشد.
محمد رضا رحيمي
معاون اول ریيس جمهور

رونوش��ت : به دفت��ر مقام معظم رهبري، دفتر ریيس جمهور، دفتر مع��اون اول ریيس جمهور، معاونت برنامه 
ریزي و نظارت راهبردي ریيس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني ریيس جمهور، معاونت حقوقي 
ریيس جمهور، معاونت امور مجلس ریيس جمهور، اداره کل قوانين و مقررات کشور، اداره کل حقوقي، دبيرخانه 

شوراي اطالع رساني دولت و دفتر هيات دولت ابالغ مي شود.
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تصویرمصوبههیاتمحترموزیراندرخصوصالحاقیک
تبصرهبهماده32آییننامهاجرایيتاسیسوفعالیتسازمانهاي

مردمنهاد
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دس�تورالعملنحوهچاپقب�وضکمک،اعانهوهمی�اريو...براي
انجمنها،کانونها،نهادهايخیریهوکلیهسازمانهايمردمنهاد
ابالغشدهازسويدفترامورچاپوزارتفرهنگوارشاداسالمي


