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 روش تأسیس سمن )سازمان مردم نهاد( در وزارت کشور
ختگان جهت های علمیه خواهران سازماندهی دانش آمواز وظایف اداره کل دانش آموختگان مرکز مدیریت حوزه

کار این اداره  زمینه سازی برای حمایت از بکارگیری آنها است. بدین منظور طرح کانون دانش آموختگان در دستور

نشاط  گرفت و بعد از مطالعه روش های مختلف به این نتیجه رسید که کانون دانش آموختگان جهتکل قرار 

را در سه  های مربوط به دانش آموختگانبیشتر و افزایش کارایی جلسات به صورت مستقل عمل نموده و برنامه

وختگان بتواند کانون دانش آمحیطه شناسایی، ارتقا و حمایت از بکارگیری ساماندهی و اجرا نماید. برای اینکه 

حاظ مقرر شد لمستقال با نهادهای مختلف دولتی تعامل داشته باشد، الزم بود جایگاه حقوقی داشته باشد؛ بدین 

 های مردم نهاد فعالیت خود را آغاز کند. کانون دانش آموختگان در قالب سازمان

های مردم سازمان»اعطای مجوز به  دی برایدر نظام حقوقی و اداری کشور ما مراکز و نهادهای رسمی متعد

های سازمانبرای ثبت تمام  در کل مرجع عامت. ولی در فرایند تشکیل آنها درنظر گرفته شده اس 1 (هاسمن« )نهاد

ها( اهمیّت ، از این جهت ثبت سمن از طریق وزارت کشور )فرمانداریباشدوزارت کشور می ها(مردم نهاد )سمن

های وزارت کشور بیشتر از های مالی از سمنتوان گفت که حمایتهای دیگر دارد و میسمنبیشتری نسبت به 

و  2«ساختار هیات امنایی»سازمان مردم نهاد )سمن( در وزارت کشور به دو صورت  های سایر نهادها است.سمن

توان به امکان پذیر است. برای تأسیس سمن در وزارت کشور می )هیات مؤسس( 3«ساختار مجمع عمومی اعضاء»

« //:5ru0goo.gl/hIhttp»یا به آدرس کوتاه « های مردم نهادمعاونت امور سازمان»پورتال وزارت کشور بخش 

 مراجعه کرد.

 شرح است: ها و نکات قابل توجه بدینبرنامه های مردم نهادبرای تأسیس کانون دانش آموختگان و سازمان

 

 تشکیل جلسه دانش آموختگان

اید مراحل بجلسه دانش آموختگان است و برای این منظور اولین گام برای تأسیس کانون دانش آموختگان تشکیل 

 زیر طی شود:

 ؛کانونمدیره توسط دبیر کانون جهت انتخاب هیأت  آموختگان دانش عمومی تعیین زمان جلسه .1

 ؛مدرسه آموختگان با هماهنگی معاونت فرهنگیانتخاب زمان مناسب جلسه عمومی دانش .2

عالنات اها، تابلوی رسانآموختگان مدرسه از طریق پیامک، پیامرسانی زمان جلسه به همه دانشاطالع .3

 آموختگان؛کانون دانشمدیره هیأت عمومی انتخاب مدرسه و ... جهت شرکت در جلسه 

                                            
 شود.نامیده می« سمن»است که به اختصار « های مردم نهادسازمان»سمن در اصل برگرفته از حروف اول سه کلمه  1
شود کت در آن داده نمیشود و به دیگران اجازه شرهایی است که از طریق افراد محدودی تشکیل میساختار هیأت امنایی انتخابات ندارد و مربوط به سمن 2

 شود(.هایی که به صورت خانوادگی تشکیل می)مانند سمن
رد و انتخاب اعضای شود با ساختار مجمع عمومی اعضا است. این ساختار محدود به افراد خاصی نیست بلکه حالت عمومی داهایی که تشکیل میاکثر سمن 3

 هیأت مدیره و ... از طریق انتخابات است.
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از طریق معاون فرهنگی به اداره کل  حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاری، زمان جلسهاعالم  .4

 آموختگان؛نامی در بانک اطالعاتی دانشثبتآموختگان آموختگان جهت پیامک به دانشدانش

رسانی به آموختگان در این جلسه تنها در صورت اطالع: با توجه به اهمیت حضور حداکثری دانشتوجه

 آموختگان این جلسه رسمیت پیدا کرد.آموختگان و پیامک به تمامی دانشکل امور دانشاداره 

در جلسه و  هو قرار دادن آن در اختیار دانش آموختگان شرکت کنند به کانونتکثیر محتوای مربوط  .5

 های مردم نهاد( برای شرکت کنندگان در جلسه؛و ساختار آن )سازمان وظایف کانون تبیین

حداکثری  به شیوة رای اعضای هیئت مدیره داوطبان عضویت در هیأت مدیره و انتخابثبت نام  .6

عضو علی عنوان بهنفر  2هیأت مدیره و  اصلی عضو به عنوان نفر 5 آموختگان حاضر در جلسه، کهدانش

 .انتخاب خواهند شدالبدل 

آموختگان حاضر اکثری دانشبه شیوة رای حد نفر 2و انتخاب  کانونبازرس پست ثبت نام داوطلبان برای  .7

 که یکی از آنها بازرس و دیگری عضو علی البدل خواهد بود. در جلسه، 

 

 مؤسس یاته یندهنما انتخاب بعد از دانش آموختگان عمومی در جلسه آموختة انتخاب شدهدانش 9: توجه

واست تأسیس های مردم نهاد به عنوان هیأت مؤسس، درخبا مراجعه به سایت سازمان از میان خود،

تأسیس سازمان  اولیه کنند و بعد از دریافت مجوزرا ثبت می خودکانون دانش آموختگان مدرسه علمیه 

کانون را جهت دریافت  انهیأت مدیره و بازرس،  7و  6های گیری مذکور در بندبر طبق رأی مردم نهاد،

 کرد.های مردم نهاد وزارت کشور، ثبت خواهند مجوز سمن در سایت سازمان

 

 شرایط اعضا برای تأسیس سمن

 سال تمام 1۸داشتن حداقل  -1

 تابعیت ایرانی -2

 عدم سوء سابقه محکومیت کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. -3

 نفر متقاضی باشند. 5حداقل  -4

 نفر از متقاضیان صاحب تخصص باشند. 2در صورت تخصصی بودن موضوع حداقل  -5

 صورتی که افراد متقاضی شرایط فوق را دارا باشند باید:در 

 

 مشخصات الزم برای سمن

در اساسنامه تیپ ذکر شده  اهداف کانون)موضوع فعالیت با عنوان  موضوع فعالیت خود را مشخص کنند. -1

 است.(
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وختگان استانی آمهای دانش) محدوده جغرافیایی تمامی کانون محدوده جغرافیایی فعالیت را معین کنند. -2

 است.(

اید نام سازمان علیمه خواهران ب آموختگان حوزههای دانش. )کانوننامی را برای سازمان خود انتخاب نمایند -3

عنوان مثال: کانون به« آموختگان + نام مدرسهکانون دانش»مردم نهاد خود را به این شکل انتخاب نمایند: 

 (هراء )س( بمفاطمه الزآموختگان مدرسة علمیه دانش

 

 4دریافت و تکمیل فرم تقاضا نامه

بل دریافت است ای تکمیل شود. این تقاضا نامه از سایت وزارت کشور قابرای تأسیس سمن باید فرم تقاضا نامه

 هایی به شرح ذیل است:دارای ویژگی و

 نام سازمان -1

 اهداف سازمان -2

 معرفی فرد نماینده هیات مؤسس -3

 محل امضاء -4

 .…و  5تکمیل فرم مشخصات هیات مؤسس -5

ت نظارت پس از تکمیل و امضای تقاضا نامه آن را تحویل دبیرخانه هیا نهاد مردم سازمانهای هیات مؤسس

گردد و کارشناسان دهند تقاضا نامه پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاعات الزم به مجموعه کارشناسی تحویل میمی

شود در کنند و نظر ایشان برای تأیید هیات نظارت ارسال میهار نظر میحوزه در خصوص تقاضای واصله، اظ

 گیرد.صورت تأیید تقاضا، مدارکی به شرح ذیل جهت تکمیل در اختیار متقاضیان قرار می

 

 مدارک الزم بعد از تأیید تقاضا نامه

 فرم مشخصات فردی: )سه سری با الصاق عکس تکمیل گردد( -1

 اساسنامه )تیپ( -2

 فرم صورتجلسات هیات مؤسس -3

های ماعضای هیات مؤسس نیز ضمن تکمیل مدارک فوق الذکر یک قطعه عکس از هر یک از اعضاء بر روی فر

یحات مشخصات فردی )سه سری( الصاق نموده و به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توض

 نمایند.ه میصفحه آخر شناسنامه اعضاء )سه سری( را تحویل دبیرخان

                                            
گیری است که آدرس کوتاه آن قابل پی« ی مردم نهادهامعاونت امور سازمان»مراحل تأسیس سمن در وزارت کشور از طریق پورتال وزارت کشور بخش  4

«5ru0http://goo.gl/hI »باشد.می 
ارائه گردد تا پس  نفر 9حداقل  زمان ارائه درخواست تاسیس تا مرحله معرفی به ثبت شرکتها، درخواست تاسیس از سوی پیشنهاد می شود به منظور کاهش 5

به یک باره در  ی استعالم هاافراد معرفی شده جدید نبوده و تمام صرف زمان مجدد برای استعالم درباره ی مراحل اداری و به هنگام تعیین مدیران نیاز بهاز ط

 .بدو امر انجام پذیرد
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 مراحل اداری صدور پروانه سمن

  شود:برای صدور پروانه تاسیس سازمان مردم نهاد، مراحل اداری ذیل سپری می

رم با مفاد آیین . تکمیل فرم الکترونیکی تقاضانامه تاسیس به منظور بررسی شرح فعالیت و اهداف بیان شده در ف1

 نامه اجرایی؛

از  تیپ. در صورت تایید تقاضای تاسیس سمن،پس از تکمیل فرم مشخصات فردی موسسین و ارسال اساسنامه 2

طریق همان سایتی که در آن ثبت نام شده از نماینده معرفی شده برای تکمیل پرونده و طی آخرین مراحل اداری 

  آید .دعوت به عمل می

ه اعضای موسس برای نماینده الزامیست. در این مرحله، با وارد همراه داشتن معرفی نامه امضا شده از سوی کلی

 رسانی، پیغام دعوت را خواهید دید.کردن شماره پیگیری در صفحه مربوطة در همین پایگاه اطالع

و انجام استعالمات امنیتی ،انتظامی و همچنین اخذ نظر مراجع تخصصی ذیربط نسبت   . پس از تشکیل پرونده3

ی افراد و اساسنامه پیشنهادی پرونده به هیات نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم به صالحیت تخصص

 نهاد به منظور بررسی و صدور رای ارسال خواهد شد.

. در صورت مثبت بودن نظر هیات نظارت، هیات موسس باید نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام و 4

 دو موضوع ذیل رسیدگی و نتیجه به امضای اعضای موسس رسیده باشد. ای تنظیم نموده که در آن بهصورتجلسه

 الف( تصویب طرح اساسنامه که متن تمامی صفحات آن به امضای اعضای موسس رسیده باشد.  

 آموختگان.بر اساس رای گیری انجام شده در جلسه عمومی دانش ب( تعیین هیات مدیره و بازرسان   

 .به اداره کل ثبت شرکتهای غیر تجاری نامه معرفی. صدور 5

 .پروانه فعالیت ها و صدورثبت شرکتدریافت پاسخ از سوی اداره کل . 6

 

 

 

 


