


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 مازندران

 مدیریت سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه سالمت



 مراحل ثبت و ورود اطالعات 

  کشوردر سامانه وزارت 



با توجه به اینکه صدور کلیه مجوزهای فعالیت سازمان  

 ... های مردم نهاد شامل تمدید پروانه فعالیت،شکایت و

می بایستی از طریق سامانه وزارت کشور صورت  

 ...  پذیرد، مراحل ورود، ثبت نام، درج اطالعات و

 .جهت کاربرد ارائه می گردد



 ابتدا وارد سایت وزارت کشور می شوید



«  میز خدمت الکترونیک»سمت راست صفحه در باکس 
را انتخاب کنیدسازمان های مردم نهاد گزینه   



می شویدسپس وارد باکس سازمان های مردم نهاد    



با توجه به جدید بودن سامانه، بعد از انتخاب گزینه 

مورد نظر در صورتیکه برای اولین بار است که وارد 

نماینده  سمن ) سامانه می شوید باید بعنوان کاربر 

 .در سامانه ثبت نام کنید( در انجام امور اداری 



برای ثبت نام بعد از ورود به 

قسمت ثبت نام، اطالعات 

سپس .درخواستی را وارد نمایید

 رمز عبور برای شما پیامک 

با ورود رمز عبور . می شود

 مراحل ثبت نام شما کامل 

.می شود  



پیشنهاد می گردد ابتدا فایل آموزشی موجود در 

.قسمت راهنما را کامل مطالعه بفرمایید  



بعد از ثبت نام و ورود به صفحه کاربری خود صفحه 

 .بعد را مشاهده می کنید



در این صفحه باید گزینه مورد نظر با توجه به نوع 
 درخواست را انتخاب کنید

.در صورتیکه برای اولین بار درخواست تاسیس یک سمن را دارید  

در صورتیکه درخواست تاسیس تمدید پروانه فعالیت سمن خود را  
.دارید  



 بعد از ورود به سامانه صفحه زیر را مشاهده میکنید

در این قسمت منوهایی وجود دارد که با  

توجه به نوع درخواست می توانید از آنها  

 استفاده کنید



توجه... توجه... توجه   

 

در صورتی که از قبل سمنی داشتید که برای دریافت مجوز 
میخواهید از سایت استفاده کنید اگر بعد از ... تمدید و یا 

در . وارد شدن به سایت اطالعاتی از سمن خود ندیدید
صورت استانی بودن فعالیت سمن تان به استانداری و در 
غیر اینصورت به فرمانداری محل فعالیت سمن مراجعه 

. بفرمایید  

اگر کارشناسان مربوطه توانستند اطالعات شما را بازیابی 
.کنند ، پیگیر درخواست مورد نظرتان باشید  

در صورتیکه اطالعات سمن بازیابی نشد باید ابتدا اطالعات 
  .سمن خود را در سامانه وارد نمایید



 مراحل ورود اطالعات سمن

 بعد از ورود به سامانه عالمت.1
روبروی گزینه فرآیند ها را بزنید   

سپس عالمت مثبت کنار گزینه .2
 .سمن ها را باز کنید

بر اساس نوع درخواست یکی از .3
 گزینه ها را انتخاب میکنیم

1 

3 

2 



بطور مثال اگر بخواهیم سمن جدید ثبت کنیم بعد از انتخاب فرایند  
مورد نظر صفحه زیر باز می شود که باید اطالعات مربوط به سمن 

.و اعضا در آن تکمیل گردد  





توجه... توجه... توجه   
 

.در نظر داشته باشید مراحل ورود اطالعات به ترتیب باشد  

.یعنی اول اطالعات سمن تکمیل گردد  

تازمانیکه اطالعات .)سپس اطالعات اساسنامه کامل گردد
اساسنامه تکمیل نگردد امکان ورود سمن و  مربوط به 

.(اطالعات مربوط به اعضاء را ندارید  

با ورود کد  .) و در آخر اطالعات مربوط به اعضا وارد گردد
.  ملی صفحه اطالعات فردی مربوط به هر عضو باز می شود

حتما حتما در صفحه دوم اطالعات فردی، مدارک مورد نیاز 
.( پیوست گردد  



 نکته بسیار مهم 
 

 در فرم اطالعات فردی مربوط به اعضاء ، باید باکس های  

 ستاره دار مربوط هر عضو و به خصوص اطالعات مربوط به همسران  

 .تکمیل گردد( نام و نام خانوادگی و کد ملی) 

 



 توجه... توجه... توجه 
 

در نظر داشته باشید تا انجام کامل فرآیندهای مورد نظر 
موجود در پایین صفحه درخواست ثبت موقت تنها از گزینه 

ثبت و بعد ورود کامل اطالعات،  گزینه . استفاده کنید 
 .بزنیدرا صدور 



 نکته بسیار مهم 
با توجه به اینکه نماینده سمن پیگیر انجام امورات اداری مرتبط با فعالیت سمن 

حتما قسمت معرفی نامه قبل از مراجعه به استانداری یا فرمانداری ، می باشد، 
سامانه در قسمت  اعضا پرینت گرفته شود و توسط سایر اعضاء سمن امضا و در 

 .بارگزاری گردد((  یادداشت/ پیوست)) 



سازمان های مردم نهاد و  مدیریت 
 خیرین سالمت 

علوم پزشکی دانشگاه   

 و خدمات بهداشتی درمانی مازندران


