تعریف سازمان مردم نهاد
سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل ،غیردولتی ،غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه در
چارچوب قوانین موضوعه کشور ،مفاد آیین نامه های اجرایی و اساسنامه مدون فعالیت می کند .یکی از مهمترین
خصوصیات آن ،داوطلبانه بودن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد می شود.
 طبق تبصره  3ماده  2تصویب نامه شماره /57736ت  60316ه مورخ  56/5/5هیات محترم وزیران ،نهادهای
عمومی غیردولتی ،اتاقها و تشکلهای اقتصادی ،تعاونیها ،سازمانهای صنفی و حرفهای ،احزاب و تشکلهای
سیاسی ،کانونها و سازمانه ای دانشجویی و دانش آموزی ،موسسات فرهنگی ،هنری و ادبی ،هیئتهای مذهبی،
باشگاههای ورزشی ،مراکز ترك اعتیاد ،موسسات تجاری و انتفاعی مصداق تشكل نبوده و از شمول این آیین
نامه خارج هستند.
شرایط اعضاء موسس سازمان های مردم نهاد
.0داشتن تابعیت ایرانی و هیجده سال تمام
 .2تعداد هیات موسس حداقل  5نفر
. 3دارا بودن صالحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان (مدرك لیسانس به باال)
.4نداشتن محکومیت موثر کیفری
.6تامین آورده اولیه برای تاسیس خیریه مبلغ  01/111/111/111ریال معادل یک میلیارد تومان
تكميل فرم تقاضانامه تاسيس
ورود به سایت وزارت کشور

 moi.irگزینه صدور پروانه سازمانهای مردم نهاد

نام پیشنهادی برای سازمان مردم نهاد

الف) در انتخاب نام پیشنهادی سمن دقت شود که نام انتخابی با موضوع و اهداف دارای سنخیت باشد به نحوی که از
نام ،نوع فعالیت و اهداف به ذهن متبادر گردد.
ب) از ذکر اسامی نامانوس و یا غیر فارسی خودداری شود.
ج) در نام پیشنهادی از بکار بردن واژگانی که داللت عام دارند مثل ایرانی ،ایرانیان خودداری شود.
نام نماینده هیات موسس در انجام تشریفات اداری

شخصی به عنوان نماینده هیات موسس معرفی شودکه:
الف) مورد وثوق و اطمینان هیات موسس باشد زیرا اقدام ایشان به نمایندگی فرض گردیده و مسوولیت اقدامات ایشان
به عهده هیات موسس است.
ب ) عالقمندی و فرصت الزم را برای پیگیری امور داشته باشد.
ج ) با موضوع واهداف و ...آشنایی کامل داشته باشد و بتواند پاسخگوی سواالت احتمالی باشد.
د) یکی از اعضای هیات موسس باشد.
تعیین محور ،حوزه و موضوع فعالیت برای سمن با توجه به عالقه ،دغدغه و توانمندی های متقاضیان
نحوه اداره ساختار سازمانی

نحوه اداره ساختار یکی ازدو نوع مجمع عمومی عضو پذیر یا مجمع عمومی هیات امنا می باشد .در ساختار سازمانهای
مردم نهاد اصل بر عضوپذیر بودن آنها و مشارکت جمعی و حداکثر است ولیکن در صورتی که ساختار هیات امنایی
(عضوپذیری محدود) انتخاب شود به معنای تصمیم گیری در بین اعضای هیات امنا میباشد که عمدتاً خاص امور
خیریه می باشد.
هدف  :رسالت واقعی یک سازمان مردم نهاد است که باید عالوه بر شفافیت ،قابل حصول نیز باشد .هدف بصورت
روشن و در قالب حداکثر  4عنوان طرح گردد.
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شیوه اجرا :عبارتست ازمکانیزمها ومجموعه برنامه ها و فعالیتهایی که سازمان در راستای دستیابی به اهداف دنبال میکند.
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نام کامل موسسین با ذکر آخرین مدرک و رشته تحصیلی

