


 



 
 سازمانهاي مردم نهاد    تقسيم بندي كلي

Non Governmental Organization,s 
  

 
 مختلف در طول تاريخ  گيري برحسب نياز و شرايط فرهنگي و اجتماعي جوامع شکل 
 توسط افراد محدودتاسيس و مديريت سازمان 
  نداشتن ساختار و سازمان اداري 
محدوده فعاليت  عمدتا درسطح يك محل و حداكثر در سطح يك شهر 
 عمدتا حمايتي و ارائه كمکهاي فوري نقدي و غيرنقدي به نيازمندان جهت گيري فعاليتها 
 خيريه ها و بنيادهاي نيکوكاري: مثال مشخص 

 
 
 

 گيري ازنيمه دوم قرن بيستم و پس از پايه گذاري سازمان ملل متحد شکل 
 داراي ساختار و تشکيالت اداري منظم 
برخورداري از اساسنامه ، برنامه ، چشم انداز 
 ثبت شخصيت حقوقي 
  محدوده فعاليت از سطح محلي تا بين المللي 
و توسعه پايدارتوانمندسازي گروههاي هدف  اساسي رويکرد از حمايتي صرف به  تغيير 

 



 
 

  
 

 



 
 

 بعد به توسعه سوم برنامه از مشخص بطور و اسالمی انقالب پیروزی از بعد :گیری شکل 
 توسعه های برنامه از ناشی های آسیب به پاسخ : دلیل

 :روندطراحی و اجرای برنامه های توسعه در ایران
   دولتی دستگاههای                                          : ها برنامه طراحی

 
 صنعتی و اقتصادی                                           : ها برنامه رویکرد

 
   دولتی دستگاههای                                            : ها برنامه مجری 
 

 دولتی دستگاههای                           :ها برنامه اجرای بر نظارت
 
دولت شدن فربه و وظایف سنگینی 
توسعه درحال كشوهای همه مشترك مشکل : توسعه فرآیند در ها آسیب شیوع و متوازن توسعه عدم  
توسعه فرآیند در تاثیرگذار و نفع ذی نهادهای  متوازن نقش بر تاكید: راهکارها از یکی   

 





 
 



 تعریف سازمان مردم نهاد    

  ؛ امروز دنیای در نهاد مردم سازمان•
 یا و مسئله یک به  پاسخ در كه است غیردولتی مدنی نهاد•

 بامشاركت داوطلبانه بصورت ، مشخص موضوع یک با درارتباط
 غیرانتفاعی و غیرسیاسی ماهیت دارای و شده تاسیس مردم
   . باشد می حقوقی شخصیت واجد و  است

 
 : نهادمدنی•
گیرد می شکل موجود شرایط به درپاسخ 
نیست حذف قابل 
غیرانتفاعی و غیردولتی  ماهیت   
وسود درآمد كسب از فراتر اهدافی 

 



 
 مستقل حقوقی شخصیت با  غیردولتی مدنی نهاد•
   المنفعه عام و غیرانتفاعی ، غیرسیاسی ازماهیت برخورداری•
 مقتضیات برحسب هدف گروههای و اهداف ، فعالیت موضوع در تحول•
 مشخص فعالیت وچهارچوب هدف داشتن •
    مردم بامشاركت و داوطلبانه بصورت  ومدیریت تاسیس•
   محور اجتماع اقدامات و محوری مشاركت بر تاكید•
 هدف گروههای توانمندیهای و آگاهی سطح ارتقای به كمک•
 مقررات و قوانین گیری شکل بر گذاری تاثیر و دولت با تعامل•

 



 پيمانکاران سازمان داوطلبانه ويژگي

 كسب درآمد پاسخ به مسئله شکل گيري

 انتفاعی غیرانتفاعی ماهيت

 تجاری غیرتجاری نوع فعاليت

 قراردادها داوطلبانه تامين منابع

 قراردادهای جدید شرایط مطلوب ایجاد هدف اصلي  

 باال به پایین پایین به باال تصميم گيري فرآيند

 شغل و دستمزد رسالت و انگیزه مشترك كاركنانگيري  جهت 

 از سوی كارفرما از سوی اعضا تعريف اهداف

 باال پایین و صرفا درحد نیاز هزينه هاي دفتري

 طرح كلی گام به گام ريزيفرآيند برنامه 

 برای شركت اعضا و گروههای هدفبرای  ظرفيت سازي

 محور پروژه نامحدود فعاليت هامقياس زماني 





 NGOsكشورهاي مختلف دنيا نسبت بهرويکرد قوانين 
 

 اخذمجوزخاص به نیاز بدون فعالیت آغاز و ثبت بر مبتنی رویکرد1.

 رویکرد مبتنی بر ثبت و اطالع رسانی به مراجع خاص وآغاز فعالیت2.

 رویکرد مبتنی بر اخذمجوزاز مراجع خاص برای ثبت و آغاز فعالیت  3.

 
 : وجه مشترك در قوانین كشورها •

ثبت شخصیت حقوقی 
فعالیت شفاف و قانونمند 

 نظارت پذیری 
 



 
    

   : ( فرمانداريها و استانداريها ) كشور وزارت .1

هيات  84/5/8مصوب نهاد مردم تشکلهاي فعاليت و تاسيس اجرايي نامه آئين استناد به  

 . مختلف موضوعات با نهاد مردم سازمانهاي مجوز صدور مرجع ، وزيران

   :  ناجا .2
دادگستري وزارت 1337 سال مصوب غيرتجاري موسسات ثبت اصالحي نامه آئين  استناد به 

 : كشور بهزيستي سازمان .3

1380 سال مصوب دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 26 ماده  13 بند استناد به 

   بهزيستي سازمان اهداف با مرتبط خيريه مجوزموسسات صدور مرجع

  نامه اعتبار صدور :جوانان و ورزش كل اداره  *



  
 

 (شهروند ایرانینفر  9حداقل )با مشاركت اشخاص حقیقی  : پروانه فعاليت  تشکلهاي مردم نهاد 1.

 
 (تشکل ایرانی  5حداقل )بامشاركت اشخاص حقوقی  : نهادتشکلهاي مردم پروانه فعاليت شبکه 2.

 
 تشکلهای مردم نهاد بین المللی و خارجی: خارجي در ايران  NGOsپروانه فعاليت 3.

 



 ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در عرصه ملی وبین المللی   
 در وضعیت مطلوب 

الملل بین عرصه در ظرفیت و  جایگاه: 
دولتها ، المللی بین سازمانهای ، الملل بین حقوق : المللی بین شخصیت بعنوان شناسایی   

از شروع : المللی بین سازمانهای در عضویت ECOSOC – امنیت شورای ، عمومی مجمع 
بشر حقوق جهانی شورای : المللی بین سازمانهای تصمیمات و دستوركار در تاثیرگذاری و فعال حضور 
مختلف كشورهای در عضو میلیون3  + دفتر 50 ؛ الملل بین عفو :   افکارعمومی بر تاثیرگذاری 
 روند روبه رشدNGOs  (  دولت200مقام مشورتی درمقایسه با  4000)به لحاظ  كمی و تنوع موضوع  فعالیت 
 نداشتن تشکل بین المللی  +كارویژه ها درراستای منافع كشور، مدیریت غربی +ظرفیت گسترده و عدم بهر ه برداری 

پایدار توسعه فرآیند در ظرفیت و جایگاه   
هدف گروههای و  مردم با ارتباط در :   
توسعه های برنامه با ارتباط در مردم  آگاهی افزایش  
 (هدفمند مشاركت ، محلی توسعه طرحهای اجرای) توسعه فرآیند در نقش ایفای برای مردم توانمندسازی 
استانداردسازی   
(توسعه های برنامه در مردم نمودن همراه)  توسعه اجرای از حاصل نتایج شدن نهادینه و محور،پایداری اجتماع توسعه بر تاكید 

جامعه و دولت با ارتباط در :   
كشور مختلف مناطق در نسبی های مزیت و پاك توسعه بر تاكید + نیافتگی توسعه مزیت با ارتباط در نقش ایفای 
(تخصصی دستگاههای در شدن نهادینه) توسعه طرحهای بر نظارت و اجرا ، طراحی در حضور 
 دولتی دستگاههای نظارت با آن تفاوت و ها سمن  نظارتی نقش به توجه 



 گزارش وضعیت سازمانهای مردم نهاد

 شاخص ها
خر مردآدماه 1397 1396 1395سال  1394سال  1393سال 

 
 تا آ

تعدآد سازمان هاي مردم نهاد دآرآي مجوز آز 

 آستاندآري 

نمايندگي 6+93 نمايندگي5+ 83 نمايندگي 2+ 71  نمايندگي 11+113 نمايندگي 104+7 

تعدآد سازمان هاي مردم نهاد دآرآي مجوز آز 

 141 137 133 117 104 فرماندآري ها

جمع تعدآد سازمان هاي مردم نهاد دآرآي مجوز آز  

 265 248 229 205 177 آستاندآري و فرماندآري ها

تعدآد سازمان هاي مردم نهاد دآرآي مجوز آز 

 بهزيستي
173 211 226 260 267 

تعدآد سازمان هاي مردم نهاد دآرآي آعتبارنامه  آز 

 37 26 24 8 ورزش و جوآنان

  

40 

تعدآد سازمان هاي مردم نهاد دآرآي مجوز آز پليس 

 آطالعات و آمنيت عمومي ناجا

ماري در سطح آستاني در آختيار آستاندآري قرآر نمي دهد و در آين خصوص هماهنگي 
 
يين نامه هاي دآخلي خود، آ

 
نامه آي . )سطح كشوري رآ الزم مي دآنددر نيروي آنتظامي با توجه به آ

 (در آين زمينه آز آستاندآري يزد به وزآرت كشور آرسال گرديده و پاسخي دريافت نشده آست 26/10/94مورخ  60034به شماره 



 اعتقادهاي و باورها با افرادي آن در كه هستند مدار تخصص هايي سازمان اجتماعي حوزه هاي سمن

  اثر اجتماعي مشترک اقدام يك و گيرند مي قرار هم كنار در شخصي، طلبي منفعت هيچ بدون مشترک

 هدف هاي گروه مشکالت رفع براي را بزرگي هاي گام تا كنند مي طراحي منطقه يك در را گذار

 مي قرار هم كنار در اجتماعي سرمايه داراي و پرنفوذ معتمد، عالقمند، افراد ها سمن اين در .بردارند

   .دهند سامان دولت به وابستگي بدون را كاري تا گيرند

 مشاركت نقش خانواده هاي چالش حوزه در بويژه اجتماعي هاي آسيب كاهش و پيشگيري زمينه در

 و مهار حوزه در ميتوانند نهاد مردم هاي سازمان .باشد مي مهم بسيار نهاد مردم هاي سازمان و مردم

 سازمان نقش ترين مهم حقيقت در .باشند داشته اجرايي هاي دستگاه به فراواني كمك ها آسيب كاهش

 باشد مي جامعه توسعه و پيشرفت عامل مشاركت اين و است اجتماعي مشاركت افزايش نهاد، مردم هاي

 بردارد قدم سازي سالم مسير در تواند نمي ها، سمن ظرفيت بر تکيه بدون جامعه و



 رسالت رصد اجتماعی



 باالرفتن و طالقرشد باالي نرخ جمله از هستند آن درگير ايراني هاي خانواده كه مختلفي هاي چالش

  تنهايي به اجرايي و دولتي هاي دستگاه كه دهد مي نشان ... و عاطفي طالق باالي افزايش ازدواج، سن

  پنهان زواياي كالن مشکالت دليل به دولت واقع در نمايند؛ اقدام مسائل اين كنترل جهت در توانند نمي

 مي ها تشکل .ببينند را پنهان زواياي توانند مي كه هستند نهاد مردم هاي سازمان اين و بيند نمي را

 آگاهي به و كنند كمك مختلف هاي حوزه در اجتماعي بسيج و اجتماعي جريانات با افزايي هم به توانند

 .بردارند قدم رو پيش هاي چالش حل مسير در و بپردازند اجتماعي سازي جريان و بخشي



 درصد 80 تقريبا كه باشند مي فعاليت خانواده حوزه در متعددي نهاد مردم هاي سازمان يزد استان در

  هاي دوره برگزاري به توان مي ها فعاليت اين جمله از كه دارند فعاليت خانواده هاي آموزش زمينه در

 اشاره استان و شهر پذير آسيب و نشين حاشيه مناطق در بويژه كودكان و زنان خانواده، براي آموزشي

 .دارد هايي برنامه و ها كالس چنين برگزاري از مردم رضايت از نشان ها نظرسنجي نتايج و داشت

  و دولت بين ها سمن واسط نقش به باتوجه -ها سمن به دولت خاص اهميت به توجه با اخير چندسال در

  ما و اند داشته دولت با ها طرح و ها برنامه اجراي در خوبي خيلي هاي همکاري موسسات اين -مردم

 وخانوادگي زناشويي تعارضات و ها آسيب كاهش و پيشگيري در ها آن خوب بسيار هاي فعاليت شاهد

 تحکيم موسسه اسکان، نسيم موسسه توان مي فعال هاي سمن جمله از كه هستيم هدف جامعه محالت در

 .برد نام را ... و طاقت هاي بچه انجمن حفيظ، خانواده بنيان



 

 پرورشي كانون حمايت با نوجوانان و كودكان سياربراي كتابخانه و هنري و فرهنگي هاي كالس برگزاري(1

   نوجوانان و كودكان

 فرودگاه خيابان در شب هر خانوادگي روي پياده برگزاري(2

 ... و اجتماعي هاي آسيب ، اعتياد از پيشگيري هاي كالس برگزاري جهت استان بهزيستي با هماهنگي(3

  موسسه براي استخر رايگان كارت 500 اختصاص(4

   انها به كمك و بررسي و نيازمند هاي خانواده ديدار و شناسايي(5

 آنها تشويق و اهالي به منطقه ديني و فرهنگي ، علمي ، ورزشي نخبه افراد معرفي(6

 به آن انتقال و مشکالت بررسي موضوع با موسسه بانوان نمايندگان توسط محله بانوان جلسات مديريت(7

 موسسه

   بانوان مشاوره هاي كالس ساعت يکصد از بيش برگزاري(8

 



  جوانان و ورزش كل اداره حمايت با بانوان ورزشي جشنواره  دوره 4 برگزاري(9

   يزد همگاني هاي ورزش هيئت حمايت با اسکان شهرک خانوادگي كويرنوردي همايش(10

 استان در بار اولين براي فرهنگي نذر طرح اجراي(11

 سخويد اسکي پيست خانوادگي اردوي(12

 در (... و ورزشي و علمي هاي نخبه ، اسکان شهرک كتابخانه ، فرهنگي نذر ) هاي غرفه ايجاد(13

  اميدواران جشنواره

 حمايت با اسکان شهرک (ع) علي امام مسجد در كودكان ويژه فرهنگي شاد برنامه بركزاري (13

   مرتبط هاي سازمان

 ... و



  : پيشنهادات

 

  افراد محلي توانمند، متخصص و عالقه مند به فعاليت هاي گروهي  و مشاركت

 داوطلبانه جهت ايجاد سمن و فعاليت در محله 

 و عضويت دانش اموزان و دانشجويان فعال و توانمند در سمن هاي مشاركت

 هافعال حوزه خانواده و كمك به آن 

 حركت فعالين حوزه هاي خانواده و اجتماع به سمت تشكيل سازمان هاي مردم

 نهاد و تالش در جهت جذب نيروهاي توانمند و فعال و نخبه بومي و محله اي

 و... 

 



 

 

 

 
 



بع منا: 
  قانون تجارت 
 هیات وزیران  84/5/8آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مصوب 
 هیات وزیران  95/6/6آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت تشکلهای مردم نهاد مصوب 
 وزارت دادگستری 1337آئین نامه اصالحی ثبت تشکیالت موسسات غیرتجاری مصوب 

 


