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.  اخز تاييذيٍ وام اص اداسٌ ثثت - 1

 

ثثت دسخًاست تاسيس سمه اص طشيك تىميل فشم -2

 www.saman.moi.irتماضاوامٍ دس پشتال تٍ آدسس 

.  ي دسيافت وذ پيگيشي 
 

مشاجؼٍ تٍ پشتال جُت اطالع اص وتيجٍ دسخًاست  - 3

.   سيص پس اص ثثت تماضا 10تاسيس يه َفتٍ تا 
 

تىميل فشم مشخظات فشدي مًسسيه ي اساسىامٍ اص -4

.  طشيك سايت دس طًست تاييذ تماضاي تاسيس سمه 
 

مشاجؼٍ ومايىذٌ مًسسيه تٍ دفتش امًس اجتماػي ي  -5

تا تًجٍ تٍ )فشَىگي استاوذاسي ي يا فشماوذاسيُاي تاتؼٍ

 3)جُت تحًيل مذاسن  (محذيدٌ جغشافياي فؼاليت سمه 

 لطؼٍ ػىس، اطل ي تظًيش مذسن تحظيلي يا اسائٍ مذسن

 وفش متخظض دس استثاط تا مًضًع فؼاليت، 2مؼتثش تشاي 

وپي شىاسىامٍ اػضاء، مؼشفي وامٍ ومايىذٌ َيات مًسس 

 .  (تشاي اوجام تششيفات اداسي
 

تشىيل پشيوذٌ دس دتيش خاوٍ َيات وظاست ي اوجام -6

 .  (لًٌ لضائيٍ، اطالػات، واجا، تخظظي ) گاوٍ 4استؼالمات 
 

 

اخز پاسخ استؼالم َا ي طشح پشيوذٌ تاسيس سمه دس  -7

.  َيات وظاست 
 

تشگضاسي مجمغ ػمًمي مًسس جُت تؼييه َيات  -8

دس طًست  مذيشٌ ي تاصسسان ي تظًية طشح اساسىامٍ

.  مًافمت َيات وظاست تا تاسيس اوجمه 
 

اداسٌ ول ثثت اسىاد ي )مؼشفي سمه تٍ ثثت ششوتُا - 9

.  جُت ثثت شخظيت حمًلي (امالن
  

تحًيل پشياوٍ تاسيس ي فؼاليت پس اص دسيافت سيصوامٍ - 10

 .  سسمي ثثت ششوتُا
 

 

 

 

 

 شرايط هيات مؤسس

 

.   سال تمام 18داشته - 1
 

.   تاتؼيت ايشاوي -  2
 

 داسا تًدن طالحيت تخظظي حذالل دي وفش اص مؤسسان- 3

. دس خظًص مًضًع فؼاليت ساصمان 
 

ػذم ػضًيت دس گشيَُايي وٍ تش اساس سأي دادگاٌ - 4

طالح محاسب ي مؼاوذ شىاختٍ شذٌ اوذ ي وذاشته محىًميت 

مًثش ويفشي تٍ وحًي وٍ مًجة محشيميت اص حمًق 

. اجتماػي شًد 
 

 1392بهار 
 

 سمن يعني مردم 
 
 
 

:  اولين قدم                 
 
 
 
 

راهىماي تاسيس سازمان مردم وهاد 

 (سمه)

 

براي تاسيس يك سمه مراحل 

 : پري مي شودسذيل 
 

http://www.saman.moi.ir/
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تكميل نسخه الكترونيكي ردخىاست صدور  راهنماي

 نهاد مجىزاتسيس سازمانهاي مردم

اوتخاتي  دس اوتخاب وام پيشىُادي سمه دلت شًد وٍ وام -1 

تا مًضًع ي اَذاف داساي سىخيت تاشذ تٍ وحًي وٍ اص وام 

ضمىا وام .تٍ رَه متثادس گشدد  ، وًع فؼاليت ي اَذاف

 مًطًف تايذ داساي يجٍ تمايض تافؼاليت مًسسات اوتفاػي

ي يا مشاوضي تاشذوٍ ايجادآوُا مستلضم وسة مجًص اص 

اص روش اسامي  َمچىيه سؼي گشدد. سايش مشاجغ است

 . د واماوًس ي يا غيش فاسسي خًدداسي شً
 

 : َيات مًسس مؼشفي شًدوٍ شخظي تٍ ػىًان ومايىذٌ -2

  يثًق ي اطميىان َيات مًسس تاشذ صيشا الذام مًسد 

ايشان تٍ ومايىذگي فشع گشديذٌ ي مسًيليت الذامات 

 . ايشان تٍ ػُذٌ َيات مًسس است

  ٍػاللمىذي ي فشطت الصم سا تشاي پيگيشي امًس داشت

 . تاشذ

 آشىايي وامل داشتٍ تاشذ ي ... ي فتا مًضًع ياَذا

.  تتًاوذ پاسخگًي سًاالت احتمالي تاشذ
 

ػثاستست اص فؼاليت تخظظي ساصمان : مًضًع فؼاليت -3

ضمىا . شًد وٍ تايستي تٍ طًست مًضًع ياحذ اوتخاب

 . افشاد َيات مًسس ويض داساي طالحيت تخظظي تاشىذ
 

جغشافيايي فؼاليت مي تًاوذ يىي اصمحذيدٌ  محذيدٌ -4

 .استاوي تاشذيا  َاي شُشستاوي

 

ػثاستست اصگشيَي اص افشاد جامؼٍ وٍ : جامؼٍ َذف -5

 .مي گيشوذ مادي ي يا مؼىًي ساصمان لشاس مًسدحمايت
 

مجمغ ػمًمي ػضً  وحًٌ اداسٌ ساختاس يىي اصدي وًع -6

 . پزيش يا مجمغ ػمًمي َيات امىا مي تاشذ
 

ساختاسساصماوُاي مشدم وُاد اطل تش ػضًپزيش تًدن  دس -7

يليىه دسطًستي  آوُا ي مشاسوت جمؼي ي حذاوثشي است

اوتخاب  (ػضًپزيشي محذيد)وٍ ساختاس َيات امىايي 

 . تايستي روششًد شًد داليل تشجيح آن
 

سسالت يالؼي يه ساصمان مشدم وُاد است وٍ : َذف -8

 . تش شفافيت ، لاتل حظًل ويض تاشذ تايذػاليٌ
 

يمجمًع تشوامٍ  ػثاستست اصمىاويضمُا: شيًٌ َاي اجشايي -9

َا ي فؼاليتُايي وٍ ساصمان دس ساستاي دستياتي تٍ اَذاف 

 . وىذ دوثال مي
 

متماضيان تايذ داليل تًجيُي خًد سا دال تشضشيست  -10

وُاد مذوظش تا مًضًع مزوًس ي  تاسيس ساصمان مشدم

  .تاالخض دس محذيدٌ جغشافيايي اوتخاتي تًضيح دَىذ
 

تشوامٍ ي تًدجٍ پيشىُادي ساصمان مشدم وُاد ػثاستست   -11

مذوظش َيات مًسس وٍ لشاساست  اصمجمًع الذامات

 ظشف مذت صماوي مشخض تا تشآيسد َضيىٍ احتمالي دسساٌ

 :   اص جملٍ مًاسد. دستياتي تٍ اَذاف طًست پزيشد
 

وٍ لشاس است ايجاد  تؼذاد شؼة يدفاتش ومايىذگي- 11-1

 . شًد تا ليذ صمان يمىان
 

شذٌ وٍ لشاس است  تشوامٍ َا يالذامات صمان تىذي- 11-2

دس خظًص اجشايي وشدن اَذاف يشيًٌ َاي اجشايي 

تشگضاسي َمايش َا ،سميىاسَا ،  الذام شًد ماوىذ

  ... . ومايشگاَُا ، ايجاد سايت ي
 

تشاي تاسيس ي ششيع فؼاليت مًسد  امىاواتي وٍ- 11-3

 ... . ي وياصاست اصجملٍ دفتش ، ملضيمات اداسي ، مىاتغ اوساوي

امىاوات تالمًٌ يتالفؼلي وٍ َيات مًسس دس جُت سفغ - 11-4

 .  اختياس داسوذ وياصمىذيُا دس
 

پيش تيىي َضيىٍ َاي جاسي ي اجشايي ساصمان دس دي - 11-5

 .  فؼاليت سال ايل
 

دس طًستي وٍ َيات مًسس تٍ طًست غيش سسمي - 11-6

مًضًع فؼاليت مًسد دسخًاست سا  ساتمٍ فؼاليت دس خظًص

 .  ومايىذ داسوذ يمذاسن مثثتٍ اي سا تشاي اسايٍ داسوذ روش
 

مشخظات َيات مًسس وامل تىميل شًد يوًع شغل - 12

اص طالحيت تخظظي يتًاومىذي  تخشي. دليما روش شًد 

 .  شًد افشاد تاتًجٍ تٍ اطالػات ايه تىذ احشاص مي
 

وام دستگاَُا يا ساصماوُايي وٍ تٍ وظش مي سسذ تا - 13

.  د دسخًاستي استثاط مًضًػي داسوذ روش شً مًضًع فؼاليت
 

دبيرخاوه هيات وظارت بر سازماوهاي  

 غيرديلتي استان

 


