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  تعالي باسمه

  

 و درخواست شامل) NGOs( نهاد مردم هاي سازمان به مربوط فرايندهاي به امورمربوط تا كند مي كمك شما به حاضر راهنماي
 هاي سازمان ساالنه گزارش ارسال و نهاد مردم هاي سازمان فعاليت پروانه تطبيق درخواست سمن، تاسيس پروانه صدور پيگيري

 اختصار از نهاد مردم سازمان جاي به راهنما اين در. دهيد انجام نهاد مردم هاي سازمان الكترونيكي ستمسي طريق از را نهاد مردم
  .است شده استفاده "سمن"

  نهاد مردم سازمانهاي كل اداره در شده تهيه
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  نهاد مردم سازمان تاسيس درخواست -الف 

  درخواست ارسال نحوه -1

 منوي از شده) http://ejtemaee.moi.ir( كشور وزارت شوراهاي و اجتماعي امور معاونت سايت وب وارد متقاضي 1-1
  :كند مي ارسال را خود درخواست خدمات

  

   

  :است زير شكل به فرم اين. كند مي كليك تاسيس پروانه صدور درخواست فرم روي بر مهم تذكرات بخش مطالعه از پس 1-2
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 داده توضيح كار روند قسمت اين در. نماييد كليك را بعد گام) ميباشد اجباري فيلدها تمام تكميل( فرم تكميل از پس 1-3
. شود مي كليك تاييد دكمه روي صورت اين غير در و قبل گام دكمه روي باشد فرم در تغيير به نياز كه صورتي در. است شده

  :شود مي ذخيره درحافظه كد روي كليك با كه دهد مي كاراكتري 32 پيگيري كد يك سيستم

  

  .باشد مي محرمانه كد اين: تذكر

  

 مربوطه فرمانداري/ ستانداريا به مؤسس اعضاي طرف از معرفي با بايست مي مؤسس هيات نماينده كد، شدن مفقود صورت در
  شود داده تحويل كارشناس توسط كد و نمايد مراجعه

  

  عبور كلمه تغيير و سيستم به ورود -2

 چپ سمت در كاربران ورود لينك روي بر و شده  http://portal2.moi.ir/portal  سايت وارد سيستم به ورود براي 2-1
   :كنيد كليك صفحه
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 2-2  :كنيد وارد مربوطه كادر در را عبور كلمه و كاربري نام

  

  

 نمودن فعال و شد خواهد غيرفعال شما عبور لمهك صورت اين غير در دهيد تغيير را خود عبور كلمه است الزم ماه هر در: تذكر
  . است اداري مكاتبات انجام مستلزم آن

 "عبور كلمه سازي فعال درخواست" عنوان با پيامي "بريد" سيستم طريق از شد غيرفعال شما عبور كلمه صورتيكه در: توجه
  .كنيد ارسال كشور وزارت فناوري كاربر براي

 وارد را جديد عبور كلمه و قبلي عبور كلمه. نماييد كليك رمز تغيير لينك روي سيستم به شدن وارد از پس رمز تغيير جهت
  .كنيد كليك را نهايي تاييد و نماييد تايپ را عبور كلمه مجدداً سپس، و نموده
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  :كنيد كليك را تاييد گزينه شده درخواست اطالعات كردن وارد از پس است زير شكل به عبور كلمه تغيير فرم

  

  

  

   :كنيد كليك ورود گزينه روي بر سيستم به ورود براي

  

 

  سمن تاسيس هاي درخواست به رسيدگي -3

 1-3  . شويد ها سمن اطالعات مديريت سيستم وارد است الزم تاسيس هاي درخواست به رسيدگي براي

  : كنيد انتخاب را نهاد مردم سيستم گزينه راست سمت منوي از سيستم به ورود از پس 3-2
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  :كنيد كليك را "تاسيس هاي درخواست وضعيت تعيين" گزينه نهاد مردم سيستم عمليات منوي از  3-3

  

  

 ترتيب به( درخواست تاريخ اساس بر است شده ارائه زير در آن نمونه كه جدولي در رسيده هاي درخواست فهرست 4- 4 
 و حذف ويرايش، درخواست، جزئيات مشاهده امكان جدول اين در. شود مي داده نمايش)  پايين به درخواست آخرين

 درخواست، نوع درخواست، ريختا تشكل، نام از متشكل  جدول اين ستونهاي. دارد وجود ها درخواست اطالعات جستجوي
  .است حذف و ويرايش پيگيري، شماره نهاد، مردم سازمان وضعيت رسيدگي، مرجع ، فعاليت جغرافيايي محدوده
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  .شود چك روزانه بايد بخش اين: توجه 
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 -4  آن چاپ و درخواست فرم مشاهده

 1-4  :شود مي داده نمايش زير شكل به فرمي. كنيد كليك نظر مورد سمن نام روي بر درخواست فرم مشاهده براي

  

  

  .كنيد تهيه چاپي نسخه رسيده درخواست از توانيد مي چاپ قابل نسخه روي بر كليك با فوق فرم پايين در 4-2
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  ها درخواست وضعيت تعيين نحوه - 5

 متقاضيان به رساني اطالع جهت سمن، تاسيس متقاضيان درخواست با نظارت هيات موافقت عدم يا اوليه ازموافقت پس 5-1
 و شده ها درخواست فهرست وارد تاسيس هاي درخواست وضعيت تعيين > نهاد مردم سيستم عمليات منوي از است الزم

  .  كنيد كليك نظر مورد سمن براي را ويرايش گزينه

  

  

   

 را رد گزينه كه صورتي در. كنيد مشخص را هنتيج درخواست، بررسي نتيجه قسمت در ويرايش فرم به شدن وارد از پس 5-2
 از نفر دو تخصصي صالحيت عدم: مثال براي. (نمائيد مشخص را تاييد عدم دليل تاييد، عدم علت قسمت در كنيد انتخاب

  .شود ارائه متقاضي به الزم راهنمايي توضيحات بخش در نياز صورت در و) مؤسسين
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  .كنيد كليك را تاييد دكمه درخواست بررسي نتيجه كردن مشخص از پس
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   شده رد هاي درخواست  -6

 و اجتماعي امور معاونت  سايت وب در پيگيري بخش به مراجع با متقاضي شود رد سمن تاسيس درخواست صورتيكه در 6-1
  :دهد مي ادامه را بعدي مراحل) http://ejtemaee.moi.ir( شوراها

  

    

  :شود مي كليك جستجو دكمه و شده وارد پيگيري كد پيگيري فرم به شدن وارد از پس 6-2
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  :شود مي داده نمايش كاربر براي زير پيغام باشد شده رد درخواست صورتيكه در 6-3

 

  

ك 4-6  : كند ارسال نظارت هيات به را خود اعتراض تواند مي اعتراض لينك روي بر كردن كليك با اربر
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  ها اعتراض به رسيدگي -7

 كند ارسال اعتراض فرم طريق از را خود اعتراض و باشد داشته اعتراضي نظارت هيات تصميم مورد در كاربر صورتيكه در 7-1
  .شويد شده رد هاي درخواست هاي اعتراض  بخش وارد) شده رد هاي درخواست بخش به كنيد نگاه(

  

  

 چاپ قابل فرم تشكل نام روي بر نكرد كليك با و كرده مشاده را اعتراض جزئيات ها اعتراض فهرست به شدن وارد از پس 7-2
  :ميگيرد قرار شما اختيار در اعتراض
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 3-7  :كنيد كليك صفجه اين چاپ دكمه روي بر اعتراض فرم چاپ براي

Error!
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 را  درخواست بررسي نتيجه  ها درخواست وضعيت تعيين بخش به مراجعه با شود واقع قبول مورد اعتراض صورتيكه در  7-4
 لينك پيگيري از پس متقاضي حالت اين در. دهيد قرار »اعتراض پذيرش« حالت در را وضعيت آخرين و»  تاييد«  درحالت

 هاي درخواست مانند. (كند مي تشكل اساسنامه و اعضا اطالعات تكميل به اقدام  و كرده مشاهده را اعضا رمف اطالعات ورود
  )شده تاييد

 را  درخواست بررسي نتيجه  ها درخواست وضعيت تعيين بخش به مراجعه با نشود واقع قبول مورد اعتراض صورتيكه در 7-5
 پيگيري را خود درخواست متقاضي اگر حالت اين در. دهيد قرار »اعتراض در« حالت در را وضعيت آخرين و»  رد«  درحالت

  :كرد خواهد دريافت را زير پيام كند
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  شده تاييد هاي درخواست - 8

 اجتماعي امور معاونت  سايت وب در پيگيري بخش به مراجعه با متقاضي شود تاييد سمن تاسيس درخواست صورتيكه در 8-1
  :دهد مي ادامه را بعدي مراحل) http://ejtemaee.moi.ir( شوراها و

  

   

  :شود مي كليك جستجو دكمه و شده وارد پيگيري كد پيگيري فرم به شدن وارد از پس 8-2
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  :شود مي داده نمايش كاربر براي زير پيغام باشد شده تاييد درخواست صورتيكه در 3- 8 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  19 صفحه                                                                                                                راهنماي گام به گام سيستم مديريت اطالعات سازمانهاي مردم نهاد
   --------------------------------------------------------------

  

 بخش اين در. شود مي هدايت اعضا فرم به فردي مشخصات فرمهاي ارسال و تكميل لينك روي بر كردن كليك با كاربر 8-4
  .شود وارد عضو پنج نام حداقل است الزم

 نمونه  اعضا فرم
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 نمونه  عضو همسر فرم

  

  

 نوع اساس بر قسمت اين در. كند مي هدايت اساسنامه تكميل مرحله به را كاربر سيستم اعضا اطالعات شدن وارد از پس 8-5
  .شود مي تكميل اساسنامه فرم تشكل اداره
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 پيش لينك روي بر كليك با تواند مي كاربر. شود مي داده نمايش زير شكل به ارك پايان پيغام اساسنامه تكميل از پس 8-6
 مراجعه محل زير پيام در كه است ذكر به الزم. كند تهيه چاپي نسخه آن از و كرده مشاهده را خود اساسنامه اساسنامه، نمايش

  .شد خواهد داده نمايش درخواست به رسيدگي مرجع اساس بر) است شده مشخص سبز رنگ به كه(

 

  

  اعضا عمليات -9

 براي. شود تهيه چاپ نظر مورد تشكل اساسنامه از بايد متقاضي مراجعه از پس شده، تاييد هاي درخواست مورد در  9-1
 وارد كامل طور به تشكل اعضاي صورتيكه در. كنيد مطالعه را ها سنامهاسا عمليات بخش ها اساسنامه چاپ نحوه با آشنايي
 افراد به مربوط هاي استعالم آن از پس و شوند تكميل فرمانداري يا/  دفتراجتماعي مربوطه كارشناس توسط بايد باشند نشده
  .شوند ثبت سيستم در و شود انجام
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 كليك را شده تاييد تاسيس هاي درخواست لينك نهاد مردم سازمان اعضاي ننمود اضافه يا و حذف ويرايش، ، مشاهده براي 
  :كنيد

  

  

 را خود نظر مورد شكلت جستجو هاي عبارت كردن وارد با شده تاييد تاسيس هاي درخواست فهرست به شدن وارد از پس 9-2
  :كنيد كليك اعضا عمليات لينك روي بر و كرده پيدا
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 بر كليك با توانيد مي و كرده مشاهده را مربوطه تشكل اعضاي فهرست اعضاء، عمليات لينك روي نمودن كليك از پس 3- 9 
  :كنيد مربوطه عمليات انجام به اقدام است شده داده نشان زير شكل در كه هايي لينك از يك هر روي

  

  

  ها اساسنامه عمليات - 10

 نوع اساس بر ها اساسنامه عمليات > نهاد مردم سسيستم ملياتع منوي از ها اساسنامه چاپ يا و ويرايش مشاهده، براي 10-1
 عمومي مجمع مجمعي، اساسنامه خالصه چاپ اعضا، عمومي مجمع«  هاي گزينه از يكي دهيد انجام خواهيد مي كه عملياتي

 همه فهرست طريق از توانيد مي اساسنامه عمليات لينك بر عالوه. كنيد انتخاب را  »امنايي اساسنامه خالصه چاپ يا امنا
  .دهيد انجام را ها اساسنامه ويرايش كار تشكلها
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 بر دباي چاپ و ويرايش مشاهده، براي بنابراين. هستند اساسنامه داراي سمن تاسيس براي رسيده هاي درخواست كليه 10-2
  .شويد امنا عمومي مجمع يا اعضا عمومي مجمع گزينه وارد تشكل اداره نوع حسب

  

  

  

 فوق شكل مطابق ويرايش آيكون روي بر نيز ويرايش براي. كنيد كليك مشاهده لينك روي بر اساسنامه چاپ يا مشاهده براي
  .كنيد استفاده صفحه باالي جستجوي فرم از خود نظر مورد تشكل جستجوي براي. كنيد كليك

  

 قسمت اين اطالعات مورد در اشتباهي صورتيكه در. شود مي درج موسس هيات اعضاي كليه نام اساسنامه هر ذيل در:  توجه
 اساسنامه اطالعات ويرايش. بپردازيد افراد مشخصات ايشوير به اعضا عمليات طريق از بايد باشد داشته وجود) اعضا فهرست(

  .است آن هاي تبصره و ها ماده شامل صرفا
   

 شده وارد كارشناس توسط بلكه كنندگان، مراجعه سوي از تاسيس درخواست اساس بر نه تشكل اطالعات صورتيكه در 10-3
 به اساسنامه افزودن براي. بود نخواهد اساسنامه داراي) شده ثبت مجوز داراي هاي سمن اطالعت ورود بخش به كنيد نگاه( باشد

 از پس. كنيد كليك فوق منوي در تشكلها همه فهرست گزينه روي بر اند شده تعريف سيستم در شكل اين به كه هايي تشكل
 كليك بعد مگا روي فرم نمايش از پس ويرايش گزينه انتخاب با و كرده جستجو را نظر مورد تشكل ها، تشكل فهرست مشاهده
 گام سپس و نماييد انتخاب را امناء عمومي مجمع يا اعضاء عمومي مجمع گزينه تشكل اداره نوع فيلد از دوم صفحه در و نموده
  .نماييد كليك را ثبت كلمه و رسيده آخر صفحه به تا نموده كليك را بعد

  :تذكر

) 1( بند در كه اساسنامه عمليات لينك طريق از يا و) 3( هشمار دربند شده ذكر قسمت از را اساسنامه اطالعات توانيد مي شما
  .نماييد وارد است شده ذكر
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 مي ها بخش اين در. است شده فراهم ها اساسنامه خالصه چاپ امكان ها اساسنامه اطالعات بررسي در تسريع براي 10-4 
 و كرده مطالعه اساسنامه كل به نسبت كمتري زمان در شود مي وارد سيستم در انها اطالعات كه را هايي قسمت توانيد

  . دهيد انجام را الزم اصالحات

  ها استعالم عمليات -11 

 ويرايش، ، مشاهده براي. كنيد وارد ها استعالم قسمت در را استعالم هاي نامه مشخصات استعالم هاي نامه تهيه از پس 11-1
 لينك بر عالوه. كنيد كليك را شده تاييد تاسيس ايه درخواست لينك نهاد مردم سازمان هاي استعالم اضافه يا و حذف

 ورود به نيز آن طريق از و كرده كليك تشكلها همه فهرست گزينه روي بر توانيد مي شده تاييد تاسيس هاي درخواست
  .بپردازيد استعالم اطالعات ويرايش يا اطالعات

  

  

 جستجو هاي عبارت كردن وارد با تشكلها، مه فهرست يا شده تاييد تاسيس هاي درخواست فهرست به شدن وارد از پس 11-2
  . كنيد كليك ها استعالم عمليات لينك روي بر و كرده پيدا را خود نظر مورد تشكل
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 عمليات نيز و كرده مشاهده را مربوطه تشكل هاي استعالم فهرست توانيد مي ها استعالم صفحه به شدن وارد از پس 11-3 
  :است شده داده نشان استعالم يك نمونه زير شكل در. دهيد انجام را حذف و ويرايش اضافه،
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 فرم است شده داده نمايش فوق شكل در كه »جديد« لينك روي كردن كليك از پس جديد استعالم افزودن براي11-4
  : گيرد مي قرار شما اختيار در استعالم

 

  

 انجام مرحله در. شوند وارد بخش اين در ها استعالم كليه است زمال استعالمات انجام از پس است توضيح به الزم 11-5
 ها استعالم پاسخ دريافت از پس. نماييد وارد را شونده استعالم دستگاه و استعالم تاريخ استعالم، نامه شماره  اطالعات استعالم

  .كنيد اضافه را توضيحات و نتيجه و پاسخ و تاريخ و شماره و كنيد باز ويرايش دكمه طريق از را استعالم به مربوط فرم

   

  تاسيس درخواست پرونده وضعيت آخرين تعيين نحوه -12

 شده گرفته نظر در امكاني نهاد مردم سازمان تاسيس متقاضيان به درخواست وضعيت آخرين  رساني اطالع منظور به 12-1
 مراجعه به كه پيامهايي. كنند مشاهده را دخو پرونده وضعيت آخرين پيگيري كد كردن وارد طريق از بتوانند مراجعين كه است

 درخواست كاري مراحل از مرحله هر از پس بنابراين. است»  وضعيت آخرين«  فيلد اطالعات تابع شود مي داده نمايش كننده
. كنيد مشخص را وضعيت آخرين و كرده مراجعه »تاسيس هاي درخواست وضعيت تعيين«  فرم به است الزم سمن تاسيس

  .كنيد انتخاب را تاسيس هاي درخواست وضعيت تعيين گزينه نهاد مردم سيستم عمليات منوي طريق از كار اين امانج براي
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 ويرايش فرم تا شويد منتظر و كنيد كليك ركورد آن به مربوط ويرايش آيكون روي بر نظر مورد تشكل جستجوي از پس 12-2
  .گيرد قرار شما اختيار در
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 به انتخاب قابل هاي وضعيت انواع. دهيد قرار پرونده وضعيت آخرين مطابق را »وضعيت آخرين« فيلد يشويرا فرم در 12-3
  :داد خواهد نمايش كاربر براي را مشخصي پيغام ها گزينه اين از كدام هر  انتخاب و هستند زير صورت

  

  

  :شود مي داده نمايش زير پيغام شود انتخاب»  استعالم« گزينه صورتيكه در 12-4

  

  

  :شود مي داده نمايش زير پيغام شود انتخاب»  افراد صالحيت عدم«  گزينه صورتيكه در 12-5 
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 فرمانداري يا استانداري همان نام به مراجعه محل باشد شده ارسال فرمانداري يا و استانداري به درخواست صورتيكه در: توجه
  .شد خواهد داده نمايش

  

  :شود مي داده نمايش زير پيغام شود انتخاب»  نظارت هيات تشكيل انتظار در«  گزينه صورتيكه رد 12-6

  

  

  :شود مي داده نمايش زير پيغام شود انتخاب»  نظارت هيات توسط قبول«  گزينه صورتيكه در 12-7
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 فرمانداري يا استانداري همان نام به مراجعه محل باشد شده ارسال فرمانداري يا و استانداري به درخواست صورتيكه در: توجه
  .شد خواهد داده نمايش

  

  :شود مي داده نمايش زير پيغام شود انتخاب»  نظارت هيات توسط قبول عدم«  گزينه صورتيكه در  12-8 

 

  

 -13  مالي و عملكرد گزارشهاي مشاهده

 1-13  :كنيد كليك را شده تاييد تاسيس هاي درخواست لينك نهاد مردم سازمان مالي و عملكرد گزارشهاي مشاهده براي
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 خود نظر مورد تشكل جستجو هاي عبارت كردن وارد با شده تاييد تاسيس هاي درخواست فهرست به شدن وارد از پس 13-2
  :كنيد كليك مالي و عملكرد گزارشهاي مشاهده لينك روي بر و كرده پيدا را

  

  

. كنيد مشاهده را مربوطه تشكل توسط شده ارسال هاي گزارش فهرست توانيد مي گزارشها صفحه به شدن وارد از پس 13-3 
  :است شده داده نشان گزارش يك نمونه زير شكل در
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 مشاهده«  گزينه نهاد مردم سيستم عمليات منوي از سمن، نام از مستقل رسيده، گزارشهاي همه مشاهده براي 13-4
  .كنيد كليك را»  ها سمن مالي گزارشهاي

  

  

 5-13  .كنيد مشاهده را " ها سمن توسط گزارش ارسال نحوه" بخش ها سمن سوي از گزارش ارسال نحوه با آشنايي براي

   

  ها سمن توسط گزارش ارسال نحوه -14

 از و شده) http://ejtemaee.moi.ir( كشور وزارت شوراهاي و اجتماعي امور معاونت وب سايت وارد سمن نماينده 14-1
  :كند مي كليك را نهاد مردم سازمانهاي ساالنه عملكرد گزارش ارسال گزينه خدمات منوي
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 مطالعه از پس. گيرد مي قرار كاربر اختيار در گزارش ارسال نحوه راهنماي صفحه فوق لينك روي بر كليك از پس14-2 
 مي پيگيري كد ورود صفحه وارد نهاد مردم سازمان مالي عملكرد و ساالنه فعاليت گزارش ارسال فرم لينك طريق از راهنما
  :شود

  

  

 اين در. گيرد مي قرار كاربر اختيار در گزارش ارسال لينك و شده بازيابي تشكل نام باشد معتبر پيگيري كد صورتيكه در 14-3
  .نمايد مشاهده نيز را خود شده ارسال گزارشهاي فهرست و كند اضافه سيستم در را مختلفي گزارشهاي تواند مي كاربر قسمت

 

  

  

 4-14  :است زير شكل به گزارش ارسال فرم
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  ها يارانه عمليات -15

 هاي درخواست لينك نهاد مردم سازمان به شده داده تخصيص هاي يارانه اضافه يا و حذف ويرايش، ، مشاهده براي15-1
 كليك را تشكلها همه فهرست گزينه توانيد مي بخش اين بر عالوه. نماييد كليك را ها تشكل همه فهرست يا شده تاييد تاسيس

  .بپردازيد ها يارانه اطالعات ويرايش يا اطالعات ورود به و كرده

  

 هاي عبارت كردن وارد با تشكلها، همه فهرست يا شده تاييد تاسيس هاي درخواست فهرست به شدن وارد از پس 15-2
  :كنيد كليك ها يارانه عمليات لينك روي بر و كرده پيدا را خود نظر مورد تشكل جستجو
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 و كرده مشاهده را مربوطه تشكل توسط شده دريافت هاي يارانه فهرست توانيد مي ها يارانه صفحه به شدن وارد از پس 15-3
  :است شده داده نشان ركورد يك نمونه زير شكل در. دهيد انجام را حذف و ويرايش اضافه، عمليات نيز

  

 در يارانه فرم است شده داده نمايش فوق شكل در كه »جديد« لينك روي كردن كليك از پس جديد يارانه افزودن براي 15-4
  : گيرد مي قرار شما اختيار
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  شده ثبت مجوز داراي هاي سمن اطالعات ورود -16

 ابتدا اند، رسيده ثبت به و اند شده فعاليت و تاسيس پروانه اخذ به موفق كه هايي سمن پرونده اطالعات كردن وارد جهت16-1
 مردم سيستم عمليات منوي از را جديد سمن تعريف گزينه كار اين براي. شود وارد سيستم در تشكل اوليه اطالعات و نام بايد
  . كنيد انتخاب نهاد

 

  

 را اطالعات ثبت دكمه و كرده تكميل را فرم اين. گيرد مي قرار شما اختيار در جديد تشكل ايجاد فرم قسمت دراين 16-2
   . كنيد كليك
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 گزارشهاي بتوانند تا گيرد قرار تشكل مسئوالن اختيار در بايد كه گيرد مي قرار شما اختيار در پيگيري كد اطالعات ثبت از پس
 را اينجا مالي و عملكرد گزارشهاي درباره بيشتر اطالعات براي. كنند وارد سيستم در آن طريق از را خود ساالنه و مالي عملكرد
  .كنيد كليك
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 مراجعه ها تشكل همه فهرست لينك به سيستم در شده ايجاد تشكل هاي يارانه و ها استعالم اعضاء، اطالعات ورود براي 16-3
  . نماييد

 

  

  

 شده، رد تاسيس هاي درخواست شده، تاييد تاسيس هاي درخواست شامل( تشكلها همه ليست بخش اين در شدن وارد از پس
 تايپ را تشكل نام قسمت اين در. كنيد مي  مشاهده را) ايد كرده ثبت سيستم در خود كه تشكلهايي و تطبيق هاي درخواست

 ها، استعالم اعضا، اطالعات ويرايش يا كردن وارد براي نظر مورد تشكل يافتن از پس. كنيد كليك را جستجو دكمه و كرده
  .كنيد استفاده مربوطه هاي لينك از شده داده تخصيص هاي يارانه
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 اين. دهيد انجام اند شده داده توضيح سمن تاسيس هاي درخواست به رسيدگي بخش در كه روشهايي طريق از را مراحل كليه 
 مالي و عملكرد گزارشهاي مشاهده و اساسنامه عمليات ها، يارانه عمليات استعالمها، عمليات اعضا، عمليات شامل عمليات
  .هستند
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  سمن تطبيق هاي درخواست - ب

  تطبيق درخواست ارسال نحوه -1

 هيات مصوب نهاد مردم سازمانهاي فعاليت و تاسيس اجرايي نامه آيين 30 ماده با نهاد مردم هاي سازمان وضعيت تطبيق 1-1
 وب به مراجعه با متقاضيان كار اين انجام براي. گيرد مي صورت 84/5/8 مورخ ه 31281 ت/27862 شماره به دولت محترم
 پروانه تطبيق درخواست به اقدام) http://ejtemaee.moi.ir( كشور وزارت شوراهاي و اجتماعي امور معاونت سايت
 > سمن فعاليت پروانه تطبيق درخواست گزينه خدمات، منوي از بايد متقاضي كار اين انجام براي. نمايند مي سمن فعاليت

  :كند كليك را تطبيق درخواست

  

  

 و تأسيس اجرايي آئين و مهم تذكرات شامل الزم اطالعات شود تطبيق درخواست فرايند وارد متقاضي اينكه از قبل 1-2
 الكترونيكي فرم لينك روي بر كليك با شده ذكر موارد مطالعه از پس. گيرد مي قرار وي اختيار در غيردولتي سازمانهاي فعاليت

  :شود مي باز تطبيق درخواست فرم  نهاد مردم سازمان فعاليت مجوز تطبيق درخواست
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 تا شود مي خواسته او از و گيرد مي قرار كاربر اختيار در پيگيري كد سيستم، در شده خواسته اطالعات تكميل از پس
  :كند وارد را تشكل اعضاي فردي مشخصات
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 فرم اين در كه است اين موجود تفاوت تنها.است تاسيس درخواست در شده ارائه فرم همانند اعضا اطالعات ورود فرم 1-3
  :شود مي مشخص تشكل در نيز افراد سمت
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 كاربر قسمت اين در. شود مي داده نمايش بعد مرحله لينك تشكل اعضاي از نفر پنج مشخصات حداقل كردن وارد از پس 1-4
 اساسنامه تكميل از پس. نمايد تكميل را اعضا عمومي مجمع يا امنايي اساسنامه فرمهاي از يكي تشكل اداره نوع اساس بر بايد

 سبز رنگ به كه( مراجعه محل زير پيام در كه است ذكر به الزم.  شود مي داده نمايش زير پيغام و رسيده اتمام به فرايند
  . شد خواهد داده نمايش درخواست به رسيدگي مرجع اساس بر) است شده مشخص

  

  

 در گزارشها ارسال. كند ارسال نيز را تشكل مالي عملكرد و ساالنه فعاليت گزارش كه شود مي خواسته كاربر از بخش اين در
 مراجعه مالي و عملكرد گزارشهاي ارسال نحوه بخش به گزارشها مورد در بيشتر اطالعات براي. است ميسر نيز ديگر زمانهاي

 چاپ را آن و كرده مشاهده شده مشخص باال در كه لينكي با را خود اساسنامه نمايش پيش تواند مي كاربر همچنين. كنيد
  . كند

  

 پايان به تطبيق عمليات سمن تطبيق درخواست فرم تكميل با كه كنند تصور سمن تاسيس متقاضيان است ممكن: نكته
 هاي درخواست كردن چك با. كنند نمي اقدام مالي عملكرد گزارش و اساسنامه اعضا، فرم تكميل به نسبت و است رسيده
 فرايند تكميل به نسبت كنيد عالم آنها به و گرفته تماس مؤسس هيات نماينده با شديد مواجه موارد اين با صورتيكه در تطبيق
  .نمايند مراجعه كننده رسيدگي فرمانداري يا استانداري به آن از پس و نمايند اقدام خود تطبيق
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 اختيار در را الزم اطالعات كاربر يا و بيايد بوجود كار ادامه در مشكلي تطبيق درخواست فرايند طي در كه صورتي در 1-5
 > سمن فعاليت پروانه تطبيق درخواست گزينه انتخاب و خدمات منوي به مراجعه با بعدي زمانهاي در تواند مي باشد نداشته
  :نمايد اقدام كار ادامه به نسبت خود پيگيري كد كردن وارد با تطبيق فرايند تكميل

 

  

  سمن تطبيق هاي درخواست به رسيدگي -2

 بخش سيستم به ورود نحوه از اطالع براي. شويد سيستم وارد بايد ابتدا سمن تطبيق هاي درخواست به رسيدگي براي 2-1
  .كنيد مشاهده را  عبور كلمه تغيير نحوه و سيستم به ورود

 هاي درخواست گزينه نهاد مردم سيستم عمليات منوي از رسيده هاي درخواست مشاهده براي سيستم به ورود از سپ 2-2
  :كنيد كليك را تطبيق
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 بر ها درخواست ترتيب فهرست اين در. شويد مي تطبيق هاي درخواست فهرست وارد فوق لينك روي بر كليك از پس 2-3
  :است قبل به رسيده درخواست آخرين اساس

  

  

. است سمن تاسيس هاي درخواست به رسيدگي نحوه همانند تاسيس هاي درخواست به رسيدگي فعاليتهاي از بسياري -4
 و عملكرد گزارشهاي مشاهده ها، يارانه عمليات ها، استعالم عمليات اعضا، عمليات به مربوط راهنماي مشاهده براي بنابراين

  .نماييد مراجعه تاسيس هاي درخواست به رسيدگي قسمت در ها بخش همين به ها اساسنامه عمليات و مالي
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