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 وزارت کشور 42/11/1930مورخ  106751دستورالعمل شماره 

 

 موضوع  دستورالعمل :

 دستورالعمل نحوه تاسیس   و    فعالیت    شبكه   سازمانهای مردم نهاد  

 

)آئریي ًاهرِ اخطایر     ّیات ٍظیرطاى     8/5/84ُ هَضخ  31281/ت27862تػَیة ًاهِ ضواضُ  19زضضاستای اخطای  هازُ 

  زستَضالؼول ًحرَُ تاسریس ٍ فؼالیرت ضرثنِ سراظهاًْای هرطزم ًْراز تطرط  شیرل                               تاسیس ٍ فؼالیت تطنلْای هطزم ًْراز   

 اتالؽ ه  گطزز.

 ماده یک : تعاریف :

ًاهیسُ ه  ضَز   هَسسِ ای است مرِ   "ضثنِ"ضثنِ ساظهاًْای هطزم ًْاز مِ زض ایي زستَضالؼول تِ اذتػاض   شبكه :

اظ عطیق هطاضمت حساقل تؼساز پٌح  ساظهاى هطزم ًْاز ثثت ضسُ   اقرسام ترِ اذرص پطٍاًرِ فؼالیرت ٍ ثثرت ضرػریت        

 حقَق  ًوَزُ  ٍ تا ضرػیت حقَق  هستقل فؼالیت ه  مٌس. 

َب یرل هَضرَع هطررع    هَضَع فؼالیت یا اّساف تطنلْای هتقاض  تاسیس ضرثنِ   تایرس هطراتِ  ٍ زض رْراضر    

  هتوطمع تاضس.  

ضثنِ زاضای هاّیت غیطزٍلتر    غیطتدراضی غیطاًتعراػ    غیطسیاسر    زاٍعلثاًرِ  ٍ ترا        ماهيت و نوع فعاليت شبكه :

 ضٍینطز اختواػ  ه  تاضس  ٍ  ملیِ قَاًیي ٍ هقطضات  تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى   زضذػَظ ضثنِ ّا غازق است.

ُ  31281/ت27862هطاز اظ تػَیة ًاهرِ ّیرات ٍظیرطاى ضراهل تػرَیة ًاهرِ ضرواضُ           : تصويب نامه هيات وزيران

 است .  )آئیي ًاهِ اخطای  تاسیس ٍ فؼالت ساظهاًْای غیطزٍلت  ّیات ٍظیطاى   8/5/84هَضخ 

زستَضالؼول تِ اذتػاض تطنل ًاهیسُ ه  ضَز ضاهل تطنلْای  ساظهاًْای هطزم ًْاز مِ زضایي  سازمانهاي مردم نهاد :

است مِ پطٍاًِ فؼالیت آًْا تِ استٌاز تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیرطاى غرازض گطزیرسُ ٍ ضرػریت حقرَق  آًْرا ترِ ثثرت         

ایي زستَضالؼول   تؼٌَاى ّیرات هَسرس اقرسام ترِ تاسریس       2ضسیسُ است. ایي تطنلْا ه  تَاًٌس تا ضػایت هعاز هازُ 

 ِ ًوَزُ ٍ ًاهعز ّیات هسیطُ ٍ تاظضس  زض ضثنِ شیطتظ ضًَس. ضثن

ایي زستَضالؼول ضا ًساضًس   غطفا ه  تَاًٌس تِ ػضَیت غیط ضسو  ضثنِ   2سایط هَسسات  مِ ضطایظ هقطض زض هازُ  

 تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى  است .  30زضآیٌس ٍ ػضَیت ضسو  آًْا هٌَط تِ تغثیق ٍضؼیت )هَضَع هازُ 

 شرایط الزم برای تاسیس  شبكه، بشرح ذیل  است : :   4 ماده

 تطنلْای هتقاض  تاسیس ضثنِ   ه  تایست اظ هَضَع فؼالیت یا ّسف هطاتِ تطذَضزاض تاضٌس. .1
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 سال اظتاضید ثثت ضرػیت حقَق   هَسسیي   سپطی ضسُ تاضس . 2حساقل  .2

ى ضاهل اضائِ گعاضش ػولنطز هال  ٍ هتقاضیاى تاسیس ضثنِ تِ تنالیف هٌسضج زض تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطا .3

 اخطای  سالیاًِ ٍ ّوچٌیي تطگعاضی هداهغ ػوَه  سالیاًِ   ػول مطزُ تاضٌس.

تػرَیة ًاهرِ ّیرات ٍظیرطاى  ) تؼلیرق پطٍاًرِ  یرا         28تِ هحنَهیت ّای هٌسضج زض تٌرس ج یرا تٌرس ت هرازُ      .4

 زضذَاست اتغال پطٍاًِ فؼالیت  هحنَم ًطسُ تاضٌس.

 تاسیس  ضثنِ ٍ اػضای آى تایس زاضای تاتؼیت ایطاً  تاضس.تطنل ّای هتقاض   .5

 ساظهاى هطزم ًْاز ذَاّس تَز. 5تؼساز تطنل ّای هتقاض  تاسیس ضثنِ   حساقل  .6

تثػطُ یل : ساظهاًْای هطزم ًْاز ذاضخ  ٍ ضؼة ٍ زفاتطًوایٌسگ  آًْا   ًو  تَاًٌس زض تاسیس ضثنِ یا  -

 صیطش ػضَیت اظ ذاضج اظ مطَض تَسظ ضثنِ ّا هوٌَع است. ّطغَضت پػضَیت زضآى هطاضمت  ًوایٌس.زض 

 :ضثنِ ّای ثثت ضسُ ًو  تَاًٌس اقسام تِ هطاضمت زض تاسیس یا ػضَیت زض سایط ضثنِ ّا ًوایٌس. 2تثػطُ  -

: ضؼة ٍزفاتط ًوایٌسگ  تطنل ّا   ًو  تَاًٌس تؼٌَاى ّیات هَسس یا ّیات هسیطُ  ضثنِ تاضٌس ٍ  3تثػطُ  -

 س تِ ػضَیت  غیطضسو   ضثنِ زضآیٌس .غطفا ه  تَاًٌ

 :  3ه ماد
 اّساف ٍ خْت گیطی ضثنِ ه  تَاًس زضتطگیطًسُ  اهَض ظیط تاضس :  

 ایداز ّواٌّگ  زض فؼالیت اػضای ضثنِ -

 مول تِ اضتقای سغح میع  فؼالیت تطنلْای هطزم ًْاز ػضَ ضثنِ  -

 تاهیي هٌاتغ زض ضاستای حوایت اظ اػضای ضثنِ  -

 تؼطیف ضاذع ٍ استاًساضزّا زض اضتثاط تا هَضَع فؼالیت ضثنِ ٍ ًْازیٌِ مطزى آى زض ػولنطز اػضا -

 تَاًوٌسساظی   آهَظش ٍ حوایت هازی ٍ هؼٌَی اظ تطنلْای هطزم ًْاز ػضَ ضثنِ . -

 اضتقای سغح ّوناضی ٍ تؼاهل تیي اػضای ضثنِ خْت تثازل زستاٍضزّا ٍ تدطتیات هَفق -

 طفیتْا ٍ تَاًوٌسیْای اػضای ضثنِ زض تؼاهل تا ساظهاًْای زٍلت  ٍ خاهؼِمول تِ ّن افعای  ظ -

خلة هطاضمت ٍ ّوناضی تطنلْای هطزم ًْاز خْت اضائِ ذسهات هغلَب ٍ ایعای ًقص هَثطتط زضاضتثاط  -

 تا خاهؼِ ٍ گطٍّْای ّسف . 

 ضٌاسای  هسائل ٍ هطنالت هَخَز زض حَظُ فؼالیت  ٍ اضائِ ضاّناضخْت ضفغ آى . -

 داز تاًل اعالػات زض ذػَظ هَضَع فؼالیت  اّساف  تَاًوٌسیْاٍگطٍّْای ّسف ضثنِ.ای -
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 :  روند تاسیس شبكه : 2ماده 

ساظهاى هطزم ًْاز مِ زاضای هَضَع فؼالیت هطاتِ ّستٌس    5تطای تاسیس ضثنِ   ه  تایست ًوایٌسگاى حساقل تؼساز 

هستقط زض ٍظاضت مطَض    اضائِ مٌٌس . ایري تقاضراًاهِ    "مطَض زتیطذاًِ ّیات ًظاضت"تقاضاًاهِ تاسیس ضثنِ ضا تِ  

 تایس تا اهضای هسیطاى  ٍ هوَْض تِ هْط تطنل ّای هتقاض    اضائِ ضَز.

تقاضاًاهِ تاسیس تایس حاٍی ًام پیطٌْازی ضثنِ   هَضَع فؼالیت ٍ فْطست اػضای ّیات هَسس ضثنِ  ٍ هساضك  

ضطٍضت ضنل گیطی ضثنِ ٍ تططیح  اّساف   ضیَُ ّای اخطای    هحرسٍزُ   ثثت  آًْا تاضس ٍ عط  تَخیْ  هثٌ  تط

 فؼالیت ٍ ضطایظ ػضَیت   تِ اًضوام تقاضاًاهِ اضائِ ضَز.

 هتقاضیاى ه  تَاًٌس زضذَاست تاسیس ضثنِ ضا اظ عطیق ساهاًِ ایٌتطًت  ٍظاضت مطَض تنویل ٍ اضسال ًوایٌس.

 

 

 : 0ماده 

ضثنِ    تؼٌَاى اػضای ّیات هَسس ضثنِ تلق  ه  ضًَس ٍملیِ اقساهات الظم  ًوایٌسگاى تطنلْای هتقاض  تاسیس

ضا تطای عطاح  پیص ًَیس  اساسٌاهِ   زضیافت پطٍاًِ فؼالیت ٍ  ثثت ضرػریت حقرَق  ضرثنِ اًدرام ذَاٌّرس زاز.      

 طنل تاضٌس.  ًوایٌسگاى هؼطف  ضسُ اظ سَی تطنل ّا   تایس اظ تیي اػضای ّیات هسیطُ   تاظضسیي یا هسیطػاهل ت

 : 7ماده 

زتیطذاًِ ّیات ًظاضت مطَض    پس اظ زضیافت تقاضاًاهِ تاسیس ضرثنِ   هر  تایسرت زضذػرَظ تطضسر  اسرٌاز ٍ       

هساضك ٍ اساسٌاهِ پیطٌْازی ضثنِ اقسام ًوَزُ ٍ حسامثط ظطف هست یل هاُ   پاسد ذَز ضا هثٌر  ترط هَافقرت یرا     

 هرالعت  اػالم مٌس.

ّیررات ّررای ًظرراضت اسررتاى ٍ ضْطسررتاى   زض غررَضت  زضیافررت زضذَاسررت تاسرریس ضررثنِ اسررتاً  یررا ضْطسررتاً                   

 هَظف ّستٌس زضذَاست هصمَض ضا تِ زتیطذاًِ ّیات ًظاضت مطَض اضسال ًوایٌس. 

 : 6ماده 

اظ تطرنلْای هرطزم ًْراز    تا تاسیس ضثنِ   ّیات هَسس ضثنِ هَظف است   "ّیات ًظاضت مطَض"پس اظ هَافقت 

هطتثظ تا هَضَع فؼالیت   خْت ضطمت زض خلسِ هدوغ ػوَه  هَسسیي زػَت تؼورل آٍضز . تطرنلْای زاٍعلرة    

 تایس ًوایٌسگاى ذَز ضا تػَضت متث  تِ  ّیات هَسس هؼطف  ًوایٌس. 

 : 8ماده 
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ٍ    10خلسِ هدوغ ػوَه  هَسسیي ضثنِ تا حضَض حساقل  علرة ػضرَیت زض ضرثنِ    ًعرط اظ ًوایٌرسگاى تطرنلْای زا

ضسویت ه  یاتس . زض ایي خلسِ ضوي تػَیة اساسٌاهِ   اػضای ّیرات هرسیطُ ٍ تاظضسریي ضرثنِ اظتریي ًوایٌرسگاى       

 تطنلْای ػضَضثنِ اًتراب ه  ضًَس. 

ّطمسام اظ تطنل ّای ػضَضثنِ    زاضای یل حق ضای زض هداهغ ػوَه  ّسرتٌس مرِ تَسرظ ًوایٌرسُ آًْرا اػورال                  

 ضَز. خلسات هداهغ ػوَه  ضثنِ تا حضَض ًوایٌسُ هطخغ غسٍض پطٍاًِ فؼالیت تطگعاض ذَاّس ضس . ه  

تطرنل ًطسرس   ّیرات هَسرس هَظرف       10تثػطُ یل : زضغَضتینِ اػضای هدوغ ػوَه  هَسسیي ضثنِ تِ تؼساز  -

ثظ ترا هَضرَع فؼالیرت    است تطگعاضی هدوغ هَسسیي ضا تِ هست یل هاُ تِ تاذیط اًساذتِ ٍ هدسزا اظ تطنلْای هطت

 ضثنِ   زػَت تؼول آٍضز . 

تطرنل ًطسرس      10: زضغَضتینِ پس اظ زػَت هدسز   تؼساز اػضرای هدورغ ػورَه  هَسسریي ضرثنِ ترِ        2تثػطُ  -

ّطمسام اظ تطنلْای  مِ تطای  ػضَیت زض ضثنِ اػالم آهازگ  ًوَزُ اًس    ه  تَاًٌس تؼساز زًٍعط ضا ترطای حضرَض   

هَسسیي    هؼطف  مٌٌس . ایي اهط غطفا زض خلسِ هدوغ ػوَه  هَسسیي ٍ زض هطحلِ تاسیس  زض خلسِ هدوغ ػوَه 

ضثنِ اهناًپصیط تَزُ ٍ ّیات هسیطُ ضثنِ هَظف است اقساهات الظم ضا تطای افعایص تؼساز اػضای ضرثنِ ترِ تؼرساز    

 تطنل   حسامثط تا هدوغ ػوَه  سال تؼس تِ ػول آٍضز.  10حساقل 

تطرنل العاهر     20ّای هل    تطای تطگعاضی هدوغ ػوَه  سرالیاًِ   حضرَض ًوایٌرسگاى حرساقل      : زضضثنِ 3تثػطُ  -

 است.  

 : ساختار شبكه  3ماده 

تطنلْای هطزم ًْاز مِ ٍاخس پایِ گصاضی ضَز ٍ ّطمسام اظ  "ػضَپصیطی"ساذتاض ضثنِ   ه  تایست هثتٌ  تط 

ضطایظ ػضَیت هقطض زضاساسٌاهِ ّستٌس   تا اضائِ زضذَاست ٍ تنویل فطم ػضَیت    تِ ػضَیت ضثنِ  پصیطفتِ 

 ذَاٌّس ضس. 

ّطمسام اظ تطنل ّای ػضَ ضثنِ   یل  ًعط اظ اػضای ّیات هسیطُ   هسیطػاهل یا تاظضسیي  ذَز ضا تؼٌَاى ًوایٌسُ 

 ه  مٌٌس ٍ ًوایٌسُ هصمَض زضملیِ خلسات ػوَه   ٍ هداهغ ػوَه  ضثنِ   ضطمت ه  مٌس. تطنل زض ضثنِ هؼطف 

 : 15ماده 

 ه  تاضس.  "تاظضس"ٍ  "ّیات هسیطُ"   "هدوغ ػوَه "اضماى ضثنِ ضاهل  

ساذتاض هصمَض زض هَضز ملیِ ضثنِ ّا غازق ذَاّس تَز . عطاح  ًْازّای اخطایر  زض ظیطهدوَػرِ اضمراى هرصمَض     

ًغ اسرت ٍلر  زض ّطغرَضت هر  تایسرت هاّیرت ػضرَپصیطی ٍ اغرل تطاترطی ملیرِ تطرنلْای ػضرَ ضرثنِ                                تالها

 ّوَاضُ تؼٌَاى ػال  تطیي ضمي تػوین گیطی ضثنِ   ایعای ًقص ًوایس .  " هدوغ ػوَه "ضػایت ضَز ٍ 

 : 11ماده 
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 ات هدوغ ػوَه  اًتراب ه  ضًَس . ّیات هسیطُ ٍ تاظضسیي ضثنِ   تَسظ تطنلْای ػضَ ضثنِ   زضخلس

ضطایظ ترػػ  خْت تػسی سروت ّیرات هرسیطُ ٍ تاظضسریي  زض اساسرٌاهِ ضرثنِ تؼیریي هر  گرطزز ٍ ایري اهرط                               

ه  تایست تِ ًحَی پیص تیٌ  ضَز  مِ ًوایٌسگاى تطنلْای  ػضَ   اظ فطغت تطاترط  خْرت اًترراب ضرسى  تؼٌرَاى       

 تطذَضزاض تاضٌس .  ّیات هسیطُ یا تاظضس

 :  14ماده 

 هحسٍزُ فؼالیت ضثنِ   زض سغح استاً  ٍ یا سغح  هل  ذَاّس تَز . 

 تطای تاسیس ضثنِ استاً    تایس سِ پٌدن اػضای ّیات هَسس ضثنِ  زاضای پطٍاًِ فؼالیت استاً  تاضٌس. 

 ِ فؼالیت هل  تاضٌس. تطای تاسیس ضثنِ هل    تایس سِ پٌدن اػضای ّیات هَسس ضثنِ   زاضای پطٍاً

 : 19ماده 

هراُ پرس اظ پایراى     2ّیات هسیطُ ضثنِ هَظف است گعاضش ػولنطز هال  ٍ اخطای  سالیاًِ ضا حسامثط ظطف هرست  

 ّطسال هال    تِ هطخغ غسٍض پطٍاًِ فؼالیت اضائِ مٌس.

 : 12ماده 

ػضرَپصیطی اظ تطرنلْای زاضای ضرطایظ ػضرَیت     پس اظ ثثت ضرػیت حقَق  ضثنِ   ّیات هسیطُ ضثنِ هلعم ترِ  

هٌسضج زض اساسٌاهِ هػَب ه  تاضس . ّیات هسیطُ ضثنِ ًو  تَاًس اظ ػضَیت هَسسرات زاضای ضرطایظ هٌرسضج زض    

اساسٌاهِ هػَب  خلَگیطی ًوایس. فْطست اػضای ضثنِ ه  تایست تػَضت سالیاًِ تَسظ ّیات هسیطُ تْیِ ضسُ ٍ 

سالیاًِ تِ تائیس تاظضسیي ضثنِ ٍ هطخغ غسٍض پطٍاًِ فؼالیت تطسس.پصیطش ػضَیت زض  قثل اظ تطگعاضی هدوغ ػوَه 

ایي زستَضالؼول ه  تاضس ٍ ّیات هسیطُ ٍ تاظضسیي ضثنِ هَظرف ّسرتٌس ترط ضًٍرس       2ضثنِ   تاضػایت هقطضات هازُ 

 ػضَپصیطی تطط  ظیط  ًظاضت ًوایٌس  : 

 ضسیسُ ٍ زاضای پطٍاًِ فؼالیت هؼتثط تاضٌس. ضرػیت حقَق  هتقاضیاى ػضَیت زض ضثنِ   تِ ثثت -

 هَضَع فؼالیت هتقاضیاى ػضَیت    تایس هغاتق تا هَضَع فؼالیت ضثنِ تاضس. -

 تطنلْای هتقاض  ػضَیت  زاضای تاتؼیت ایطاً  تاضٌس. -

 زضذَاست ػضَیت ٍ هؼطف  ًوایٌسُ   ه  تایست تػَضت  متث  تَسظ تطنل  هتقاض  اًدام ضَز . -

اى ًوایٌسُ تطنل تِ ضثنِ هؼطف  ه  ضًَس ه  تایست هطرػات فطزی آًْا زض آگْ  ضٍظًاهِ افطازینِ تؼٌَ -

 ضسو  مطَض تؼٌَاى ػضَ ّیات هسیطُ یا تاظضس یا هسیطػاهل تطنل  زضج ضسُ تاضس. 

 : 10ماده 
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ْراضرَب  ضثنِ تؼٌَاى ًوایٌسُ تام االذتیاض  تطنلْای ػضَ  هحسَب ًو  گطزز ٍ استقالل تطنل ّا  موامراى زض ر 

 ضرػیت حقَق  ٍ اساسٌاهِ هػَب آًْا   هحعَػ است . 

 : 17ماده 

ّطگًَِ تؼاهالت ٍ فؼالیت تیي الولل  ضثنِ   ػضَیت زض ساظهاًْای تیي الولل  ٍ ّوچٌیي ّوناضی تا اتثاع ذاضخ  

ة ًاهِ تػَی 29ٍ هَسسات زٍلت  ٍ غیطزٍلت  ذاضخ      هستلعم اذص هدَظ اظ مویتِ ترػػ  هٌسضج زض هازُ 

 ّیات ٍظیطاى ه  تاضس .

هساضك ظیط ضا تِ زتیطذاًِ مویتِ هصمَض هستقط زض ٍظاضت مطَض   تطای ایي هٌظَض ّیات هسیطُ ضثنِ هَظف است  

 اضائِ ًوایس :

 عط  تَخیْ  خْت فؼالیت زض ذاضج اظ مطَض -

 ذاضج اظ مطَضعط  تَخیْ  هثٌ  تط ًحَُ تاهیي هٌاتغ هال  ٍ اخطای  هَضز ًیاظ تطای فؼالیت زض  -

 هطرع ًوَزى گطٍُ ّسف ٍ هراعثیي زض ذاضج اظ مطَض -

 : 16ماده 

پطٍاًِ فؼالیت  ضثنِ    تا اهضای ٍظیط مطَض  غازض ه  ضَز ٍ ملیِ اهَض هطتَط تِ غسٍض پطٍاًرِ ٍ ثثرت تیییرطات اظ    

 عطیق زتیطذاًِ ّیات ًظاضت مطَض هستقط زض ٍظاضت مطَض اًدام ذَاّس ضس. 

 : 18ماده 

تِ تػَیة ّیات ًظاضت مطَض ضسیس ٍ اظ تاضید  22/8/1395تثػطُ زض تاضید   6هازُ ٍ   18ستَضالؼول زض ایي ز

 تػَیة تطای ملیِ ّیات ّای ًظاضت   ساظهاًْای هطزم  ًْاز ٍ ضثنِ ّای ساظهاًْای هطزم ًْاز الظم االخطاست . 
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