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  :ضرورت طرح موضوع
مانند امور اجتماعی، امور خیریه، مشارکتهاي مردمی در قالب سازمانهاي مردم نهاد و در چارچوب موضوعاتی 

امور بشردوستانه، عمران و آبادانی، بهداشت و درمان، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، محیط زیست و 

امثالهم موضوعی است که در قوانین و اسناد باالدستی مورد تاکید و توجه بوده است و دستگاه هاي متعددي 

که از این جهت فقدان مدیریت یکپارچه و  هاي مذکور اقدام می نمایندنسبت به صدور مجوز فعالیت در زمینه 

اما . تعدد مراجع تاسیس و صدور از منظر آسیب شناسی مدیریت سازمان هاي مردم نهاد محل تامل است

موضوعی که باعث شده است تا طرح حاضر تدوین گردد فرایند تاسیس، نظارت و استعالم براساس آئین نامه 

موارد گوناگونی اعم از  شامل  موضوع فعالیت سازمانهاي مردم نهاد را آیئن نامه 3است که ماده  هیات وزیران

ذکر نموده ولیکن به ذکرمصداقها و مولفه هاي آن نپرداخته است ، ابالغ ... اجتماعی ،فرهنگی،محیط زیست و

د متعددي فعالیتهاي مشابه شده است که در مواروبه  تبع آن خالء هاي موجودباعث این تصویب نامه مذکور 

پیش نویس از طرفی در .ذیل موضوعات گوناگون ثبت شده ورویه واحدي براي اجراي مصوبه نبوده است 

جایگزین موضوع فعالیت گردیده وتعیین مصداقهاي آن به عهده ، قانون سازمانهاي مردم نهاد حوزه فعالیت 

پس از که  به جاي خود باقی  مانده استته کماکان خالءگذشاست بنابراین  هیات عالی نظارت گذاشته شده 

لذا به منظور دستیابی به شیوه .  در عین اجرا پیش بیایدمسایل ومشکالت  ممکن استابالغ قانون تصویب و 

بهتر قانون را فراهم نماید والگوي   بستر اجراي موثري که بتواند ضمن برطرف نمودن کمبودها ونواقص گذشته ،
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دي جهت اجرادر سراسر کشور ایجاد نماید ، طرح استانداردسازي حوزه وموضوع فعالیت واحد واستاندار

این طرح عالوه بر  .اداره سازمان هاي مردم نهاد وزارت کشور قرار گرفتسازمانهاي مردم نهاد در دستور کار 

اي سازمان اینکه سهولت در تشخیص دستگاه تخصصی با هدف تقویت نظارت بر تاسیس و نظارت بر فعالیت ه

را ممکن خواهد ساخت ، امکان شناسایی موضوعات فعالیت در زیر مجموعه حوزه فعالیت را هاي مردم نهاد 

  .براي متقاضیان تاسیس سازمان مردم نهاد فراهم خواهد نمود

  

  :اهداف طرح

  تعیین محورهاي فعالیت سازمانهاي مردم نهاد : الف

  نهادتعیین حوزه فعالیت سازمان هاي مردم : ب

  استخراج موضوع فعالیت سازمانهاي مردم نهاد : ج

  احصا دستگاه هاي تخصصی به تفکیک موضوع فعالیت: د

  

  :روش انجام کار

که ابتدا محورها ، حوزه ها و موضوع فعالیت به این معنا .طرح حاضر با استفاده از روش دلفی انجام شده است 

 شدستگاه هاي تخصصی با استفاده از دان. ال شده استسازمان هاي مردم نهاد از دستگاه هاي تخصصی سو
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کارشناسی و تخصصی نظرات خود را اعالم نموده و پس از جمع بندي نظرات دستگاه هاي تخصصی دوباره به 

دستگاه هاي تخصصی ارسال شده و نظرات انها به صورت تشکیل جلسه و یا به صورت مکتوب دریافت شده و 

الزم به ذکر است یافته هاي حاصل از طرح مبتنی بر دیدگاه هاي . تدوین شده استنهایتا به شکل طرح پیش رو 

  .کارشناسی و تجربی کارشناسان دستگاه هاي تخصصی بوده است

  :تعریف مفاهیم

به تشکل هایی اطالق می شود که  8/5/1384براساس آیئن نامه مصوب هیات وزیران مورخ : سازمان مردم نهاد

یا حقوقی غیر حکمتی به صورت داولبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و  گروهی از اشخاص حقیقی

  .داراي اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی است

  .عبارتست از یک عنوان کلی که شامل حوزه هاي فعایت چند گانه است: محور فعالیت 

لیت تخصصی چندگانه عبارتست از یک عنوان تخصصی کلی که در برگیرنده موضوعات فعا: حوزه فعالیت

  .است

این مفهوم . عبارتست از یک فعالیت تخصصی که در ذیل یک حوزه فعالیت قرار می گیرد: موضوع فعالیت

  .زیر مجموعه حوزه فعالیت دارداشاره به مصداق هاي فعالیت 

ربوط دستگاه یا سازمان دولتی است که موضوع فعالیت سازمان مردم نهاد به آن دستگاه م: دستگاه تخصصی

  بوده و دستگاه مربوطه رسالت اعالم نظر تخصصی بر اساس موضوع فعالیت را برعهده دارد
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  *جدول استاندارد سازي موضوع فعالیت مردم نهاد*

  دستگاه تخصصی  مربوطه  موضوع فعالیت  حوزه فعالیت  محور فعالیت
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  امور اجتماعی-1
  
  

  
 

پیشگیري از  1- 1
  آسیبهاي اجتماعی

  
  
  

  ستاد مبارزه با مواد مخدر  پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر-1-1-1
  سازمان بهزیستی  درمان معتادان و ترك اعتیاد مواد مخدر-2-1-1
  سازمان بهزیستی  پیشگیري از آسیبهاي رفتاري  -3-1-1
  ستاد مبارزه با جرائم اینترنتی  پیشگیري ازجرایم اینترنتی  -4-1-1
  وزارت کشور  پیشگیري از مهاجرت و حاشیه نشینی -5-1-1
  وزارت کشور  پیشگیري از خشونت هاي خیابانی -6-1-1
  وزارت کشور  پیشگیري از مصرف مشروبات الکلی -7-1-1

  وزارت بهداشت  پیشگیري از دخانیات -8-1-1

  
  

  رفاه اجتماعی و2-1
ارتقاي مهارتهاي 

  اجتماعی
  

  وزارت رفاه  ارتقاي امور رفاهی 1.2.1

  کشوروزارت   ارتقاي روحیه مشارکت وکارگروهی1.2.2
  سازمان فنی و حرفه اي  ارتقاي مهارتهاي فردي 1.2.3
  و امورجوانان وزارت ورزش  برنامه ریزي اوقات فراغت. 1.2.4
  وزارت کشور  اجتماعی نشاط 1.2.5
  سازمان بهزیستی  ارتقاي مهارت هاي معلولین 1.2.6
  سازمان بهزیستی  حمایت از معلولین 1.2.7
  وزارت کار و  رفاه اجتماعی  کارآفرینی 1.2.8
  بنیاد ملی نخبگان  خالقیت و ابتکار 1.2.9

امور خیریه و 3-1
  نیازمندان

  

  )ره(کمیته امداد امام خمینی   به نیازمندانو کمک امور خیریه 1.3.1
  )ره( خمینی امامکمیته امداد   حمایت از ایتام .1.3.2
  )ره(خمینیکمیته امداد امام   کمک به درمان بیماران  نیازمند1.3.3

  
  
  
  

و  امور  زنان4-1
  خانواده

  

  اداره کل بانوان وزارت کشور  امور اجتماعی و فرهنگی زنان1.4.1
  اداره کل بانوان وزارت کشور  آسیب هاي خانواده1.4.2
  بانوان وزارت کشور اداره کل  پیشگیري از طالق 1.4.3
  سازمان بهزیستی  پیشگیري  از کودك آزاري1.4.4
  سازمان بهزیستی  پیشگیري از خودکشی1.4.5
  اداره کل بانوان وزارت کشور  تحکیم بنیان خانواده 1.4.6
  اداره کل بانوان وزارت کشور  ارتقاي  مهارتهاي زندگی 1.4.7
  قوه قضائیه  حقوق زنان 1.4.8
  و درمان وزارت بهداشت  سالمت زنان 1.4.9

  سازمان بهزیستی کشور  کودکان آسیب دیده اجتماعی1.5.1  امور کودکان5-1
  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  امور فرهنگی و تربیتی کودکان.1.5.2

  وزارت ورزش وجوانان  ازدواج جوانان1.6.1  امور جوانان6-1
  وزارت ورزش وجوانان  کمک به اشتغال جوانان 1.6.2
  وزارت ورزش وجوانان  اوقات فراغت جوانان 1.6.3
  وزارت ورزش وجوانان  مسکن جوانان 1.6.4
  وزارت ورزش وجوانان  سالمت روحی و هویت جوانان. 1.6.5

  وزارت کشور  فرهنگ شهروندي1.7.1  
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 وزارت کشور  فرهنگ ترافیک1.7.2  حقوق شهروندي7-1

 وزارت کشور  قانون گرایی و انضباط اجتماعی 1.7.3
  سازمان بهزیستی  امور سالمندان 1.7.4
 وزارت کشور  فرهنگ آپارتمان نشینی 1.7.5

ارزشها و  ترویج1-2
  فرهنگ اسالمی

  سازمان تبلیغات اسالمی  ارزشهاي اخالقی ترویج 2.1.1
  مذاهبمجمع  تقریب   مذاهب اسالمی 2.1.2
  سازمان تبلیغات اسالمی  فعالیت هاي قرانی2.1.3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امور فرهنگی - 2
  
  

  سازمان تبلیغات اسالمی  توسعه وتقویت فرهنگ دینی  2.1.4
 سازمان تبلیغات اسالمی  ترویج فرهنگ نماز 2.1.5
 سازمان تبلیغات اسالمی  ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر2.1.6
 سازمان تبلیغات اسالمی  ترویج فرهنگ مودت و همکاري2.1.7
 سازمان تبلیغات اسالمی  ترویج فرهنگ خمس و زکات2.1.8
 سازمان تبلیغات اسالمی  ترویج فرهنگ هبه و بخشش2.1.9

 سازمان تبلیغات اسالمی  ترویج فرهنگ کسب روزي حالل2.1.10
 تبلیغات اسالمی سازمان  ترویج  فرهنگ و سیرت علوي2.1.11
  سازمان تبلیغات اسالمی  ترویج فرهنگ مهدویت 2.1.12
 سازمان تبلیغات اسالمی  اسالمی ترویج فرهنگ وحدت و همبستگی 2.1.13
  وزارت کشور  ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 2.1.14

  
  ایثار و شهادت2-2

  

  بنیاد شهید و امور ایثارگران  فرهنگ ایثاروشهادت ترویج 2.2.1
  بنیاد شهید و امور ایثارگران  خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران و آزادگانحمایت از  2.2.2

  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس   نشر ارزشها ي دفاع مقدس.2.3.1  دفاع مقدس 3-2
  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس  حفظ آثار دفاع مقدس. 2.3.2

    
  

  هنر4-2
  
  
  

  

  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  سینما2.4.1
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  نمایش و  تئاتر 2.4.2
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  موسیقی  2.4.3
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  طراحی .2.4.4
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  نقاشی .2.4.5
  اسالمیوزارت فرهنگ وارشاد   معماري.2.4.6

  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  شعر و ادبیات.2.4.7 
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  صنایع دستی 2.4.8
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  نگارگري 2.4.9

  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  عکاسی2.4.10
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  چاپ ونشر2.4.11
  فرهنگ وارشاد اسالمیوزارت   خوشنویسی2.4.12

    
  
  

میراث فرهنگی 5-2
  و گردشگري

اعم از مادي (
  )ومعنوي

  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  جذب توریست و گردشگر 2.5.1
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  کمک به توسعه صنایع دستی 2.5.2
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  اکوتوریسم 2.5.3
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  داخلی  يگردشگرتوسعه . 2.5.4
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  خارجی  يتوسعه گردشگر2.5.5
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  کمک به توسعه مراکز تفریحی و گردشگري 2.5.6
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  کمک به توسعه مراکز اقامتی و هتل ها 2.5.7
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  اطالع رسانی درحوزه میراث فرهنگی و گردشگري   2.5.8
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  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  ایرانی - حمایت ازمعمار ي اصیل اسالمی .2.5.9
  سازمان میراث فرهنگی وگردشگري  توریسم درمانی 2.5.10
  میراث فرهنگی وگردشگريسازمان   ساماندهی سفر هاي خارجی ایرانیان2.5.11

زیرساخت هاي  6-2  
  فرهنگی

  وزارت آموزش و پرورش  ساخت مدرسه 2.6.1
 وزارت آموزش و پرورش  تجهیز مدارس2.6.2
 وزارت آموزش و پرورش  ساخت کتابخانه2.6.3
 وزارت آموزش و پرورش  تجهیز کتابخانه2.6.4
 وزارت آموزش و پرورش  ساخت مراکز فرهنگی2.6.5
 وزارت آموزش و پرورش  تجهیز مراکز فرهنگی2.6.6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهداشت-3
  و  

  درمان  

  
توسعه بهداشت 1-3

  عمومی

  

  وزارت بهداشت ودرمان  توسعه فناوریهاي نوین پزشکی 3.1.1
  وزارت بهداشت ودرمان  پیشگیري از بیماریها ي مسري وواگیردار.3.1.2
  وزارت بهداشت ودرمان  توانمندسازي مردم جهت مقابله با بیماریها 3.1.3
  وزارت بهداشت ودرمان  بهداشت خانواده ها.3.1.4

  
  
  
  

  بهداشت محیط2-3

  

  وزارت بهداشت ودرمان  ارتقاي بهداشت محیط شهري 3.2.1
  وزارت بهداشت ودرمان  ارتقاي بهداشت محیط روستایی 3.2.2
  سازمان محیط زیست  بهسازي محیط .3.2.3
  وزارت بهداشت ودرمان  بهداشت مواد غذایی 3.2.4
  وزارت بهداشت ودرمان  بهداشت آب .3.2.5
  وزارت بهداشت ودرمان  بهداشت حرفه اي 3.2.6
  سازمان محیط زیست  بهداشت محیط زیست .3.2.7
  ودرمانوزارت بهداشت   بهداشت مناطق محروم . 3.2.8
  وزارت بهداشت ودرمان  ساخت مراکز درمانی و بیمارستان.3.2.9

  وزارت بهداشت ودرمان  تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان3.2.10
  
  

دارو و درمان 3-3
  بیماران

  

  وزارت بهداشت ودرمان  پشگیري ازبیماریها3.3.1
  وزارت بهداشت ودرمان  درمان بیماریها.3.3.2
  وزارت بهداشت ودرمان  توانبخشی افراد.3.3.3
  وزارت بهداشت ودرمان  تشخیص طبی3.3.4
  وزارت بهداشت ودرمان  طب گیاهی 3.3.5

  
  امداد و نجات4-3

  سازمان  هالل احمر  امداد و نجات  کوهستان 3.4.1
  سازمان  هالل احمر  امداد و نجات حوادث طبیعی 3.4.2
  سازمان  هالل احمر  سوانح جاده ايامداد و نجات .3.4.3

زیرساخت  5-3
  بهداشت و درمان

 وزارت بهداشت ودرمان  ساخت مراکز درمانی و بیمارستان3.5.1
 وزارت بهداشت ودرمان  ساخت مراکز درمانی و بیمارستان3.5.2

  
  
  
  
  
  

  محیط زیست - 4
  و

  منابع طبیعی 

  
  

  محیط زیست4- 1

  محیط زیست ومنابع طبیعیسازمان   کاهش آلودگی صنایع 4.1.1
  سازمان محیط زیست ومنابع طبیعی  کاهش آلودگی  آب و هوا  4.1.2
  شهرداري  کمک به بازیافت زباله   4.1.3
  شهرداري  کمک به پاکیزگی محیط زیست  شهري 4.1.4
  سازمان شهرداري ها و دهیاري ها  کمک به پاکیزگی  محیط زیست روستاها4.1.5

  سازمان محیط زیست  حفاظت از گونه هاي نادر گیاهی وحیوانی 4.1.6
  سازمان محیط زیست  حفاظت از  جنگل 4.1.7
  سازمان محیط زیست  حفاظت از مراتع 4.1.8
  سازمان محیط زیست  حفاظت از شیالت4.1.9

  سازمان محیط زیست  حفاظت از دریاها ودریاچه ها4.1.10
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  سازمان محیط زیست  ازتاالبهاحفاظت 4.1.11
  سازمان محیط زیست  حیات وحش 4.1.12

  
  

  منابع طبیعی2-4
  
  

  

  سازمان محیط زیست  حفاظت از منابع آب   4.2.1
  سازمان محیط زیست  حفاظت از منابع انرژي 4.2.2

  سازمان محیط زیست  مناطق حفاظت شده 4.2.3 
  محیط زیستسازمان   معادن ومنابع زیرزمینی 4.2.4
  سازمان محیط زیست  حفاظت از خاك4.2.5
  سازمان محیط زیست  جلوگیري از گسترش بیابان زایی 4.2.6
  سازمان محیط زیست  حفظ غارهاي طبیعی 4.2.7

کمک به عمران  5-1  عمران و آبادانی- 5
  و آبادانی کشور

  اسالمیبنیاد مسکن انقالب   توسعه و آبادانی روستاها هکمک ب5.1.1
  وزارت مسکن و شهر سازي  کمک به توسعه و آبادانی شهر ها5.1.2
  وزارت راه و شهر سازي  کمک به آبادانی مناطق محروم5.1.3

  
  فن آوري- 6

  

  
فن آوریهاي  1-6

نوین ،تعامل با مراکز 
  علمی

  وزارت علوم  تعامل مستمر بین دستگاههاي دولتی ومراکز علمیبرقراري  6.1.1
  وزارت علوم  پژوهش در علوم خاص.6.1.2
  وزارت ارتباطات  فناوري اطالعات و ارتباطات.6.1.3
  وزارت علوم  آوریهاي نوین در مراکز علمی توسعه فن 6.1.4

  
  
  
  
  
  
  

  الملل امور بین -7

  
  مهاجرین1-7

  وزارت کشور  حمایت از آوارگان ،مهاجرین و پناهندگان  7.1.1
  وزارت کشور  کمک به بازگشت آوارگان و مهاجرین خارجی  7.1.2
  وزارت کشور  کمک به معیشت پناهندگان7.1.3

  
  حفظ صلح2-7

  ارتباطات اسالمیسازمان فرهنگ و   ترویج  فرهنگ  صلح ومبارزه با خشونت 7.2.1
  ارتباطات اسالمیسازمان فرهنگ و   هاسایر کشور اسالمی در توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی و 7.2.2
  سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی  معرفی دین اسالم به عنوان دین صلح ودوستی 7.2.3

  سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی  صدور انقالب اسالمی ومعرفی ارزشهاي دینی واخالقی7.2.4

  
انجمنهاي 3-7

  دوستی
  وزارت امور خارجه  کمک به توسعه روابط مسالمت آمیز7.3.1
  سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی  کمک به توسعه روابط فرهنگی با سایر کشور ها7.3.2
  سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی  کمک به توسعه روابط  اجتماعی با سایر کشور ها.7.3.3

سازمانهاي بین 4-7
  المللی

  

  امورخارجهوزارت    تعامل با سازمان ملل و نهادهاي وابسته درسطح جهان.7.4.1
 وزارت  امورخارجه  مبارزه با صهیونیسم7.4.2

 وزارت  امورخارجه  مبارزه با تروریسم7.4.3

  وزارت  امورخارجه  دفاع از ملت هاي مظلوم 7.4.4

 وزارت  امورخارجه  غرب شناسی و شرق شناسی 7.4.4

  
  

    امور زیر  -8
  ساختی توسعه 

  
  

توسعه انسانی 8- 1
  و اقتصادي

  وزارت علوم  کمک به ایجاد زیرساختهاي توسعه   علمی8.1.1
  وزارت آموزش و پرورش  بهبود نظام وساختار آموزش و پرورش. 8.1.2
  وزارت علوم  بهبود نظام آموزش عالی8.1.3
  وزارت اقتصاد و دارایی  کمک به فرآیند خصوصی سازي 8.1.4
  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري  کمک به زیر ساخت هاي توسعه و آبادانی8.1.5

  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري  توسعه پایدار 8.1.6

  
  

  ورزش- 9

  
  

  وزارت ورزش وجوانان  توسعه ورزش همگانی 9.1.1  امور ورزش 1-9
  وزارت ورزش وجوانان  توسعه رشته هاي خاص ورزشی9.1.2
  وزارت ورزش وجوانان  تیمهاي ورزشی حمایت از9.1.3
  وزارت ورزش وجوانان  توسعه فضاهاي ورزشی9.1.4
  وزارت ورزش وجوانان  ترویج فرهنگ ورزشی9.1.5
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  وزارت ورزش وجوانان  توسعه ورزشهاي بومی ومحلی9.1.6
  وزارت ورزش وجوانان  توسعه ورزشهاي ابداعی9.1.8

  
  

  اقوام-10

  
  
اتحاد اقـوام و   10 -1

کمک بـه انسـجام و   
  وحدت ملی 

  

  وزارت کشور  کمک به انسجام ووحدت ملی 10.1.1
  وزارت فرهنگ و ارشاد  حفظ سنت ها ، آداب و رسوم 10.1.2
  وزارت فرهنگ و ارشاد  احیاي سنتهاي پسندیده اقوام 10.1.3
  وزارت فرهنگ و ارشاد  توسعه فرهنگ  بومی.10.1.4
  وزارت فرهنگ و ارشاد  معرفی مفاخر ملی 10.1.5

  وزارت فرهنگ و ارشاد  معرفی تمدن ایرانی اسالمی10.1.6
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