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  :ضرورت طرح موضوع
 در چارچوب موضوعاتي مانند امور اجتماعي، امور خيريه، مشاركتهاي مردمي در قالب سازمانهاي مردم نهاد و

امور بشردوستانه، عمران و آباداني، بهداشت و درمان، امور زنان، آسيب ديدگان اجتماعي، محيط زيست و 

امثالهم موضوعي است كه در قوانين و اسناد باالدستي مورد تاكيد و توجه بوده است و دستگاه هاي متعددي 

جوز فعاليت در زمينه هاي مذكور اقدام مي نمايند كه از اين جهت فقدان مديريت يكپارچه و نسبت به صدور م

اما . تعدد مراجع تاسيس و صدور از منظر آسيب شناسي مديريت سازمان هاي مردم نهاد محل تامل است

ئين نامه موضوعي كه باعث شده است تا طرح حاضر تدوين گردد فرايند تاسيس، نظارت و استعالم براساس آ

 موضوع فعاليت سازمانهاي مردم نهاد را شامل  موارد گوناگوني اعم از  آيئن نامه3هيات وزيران است كه ماده 

ذكر نموده وليكن به ذكرمصداقها و مولفه هاي آن نپرداخته است ، ابالغ ... اجتماعي ،فرهنگي،محيط زيست و

ث شده است كه در موارد متعددي فعاليتهاي مشابه اين تصويب نامه مذكور وبه  تبع آن خالء هاي موجودباع

از طرفي در پيش نويس .ذيل موضوعات گوناگون ثبت شده ورويه واحدي براي اجراي مصوبه نبوده است 

قانون سازمانهاي مردم نهاد حوزه فعاليت ، جايگزين موضوع فعاليت گرديده وتعيين مصداقهاي آن به عهده 

است بنابراين خالءگذشته كماكان به جاي خود باقي  مانده است كه پس از هيات عالي نظارت گذاشته شده  

لذا به منظور دستيابي به شيوه . تصويب و ابالغ قانون ممكن است مسايل ومشكالت در عين اجرا پيش بيايد 

لگوي  موثري كه بتواند ضمن برطرف نمودن كمبودها ونواقص گذشته ، بستر اجراي بهتر قانون را فراهم نمايد وا
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واحد واستانداردي جهت اجرادر سراسر كشور ايجاد نمايد ، طرح استانداردسازي حوزه وموضوع فعاليت 

اين طرح عالوه بر . سازمانهاي مردم نهاد در دستور كار اداره سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور قرار گرفت

 و نظارت بر فعاليت هاي سازمان اينكه سهولت در تشخيص دستگاه تخصصي با هدف تقويت نظارت بر تاسيس

هاي مردم نهاد را ممكن خواهد ساخت ، امكان شناسايي موضوعات فعاليت در زير مجموعه حوزه فعاليت را 

  .براي متقاضيان تاسيس سازمان مردم نهاد فراهم خواهد نمود

  

  :اهداف طرح

  تعيين محورهاي فعاليت سازمانهاي مردم نهاد : الف

  ت سازمان هاي مردم نهادتعيين حوزه فعالي: ب

  استخراج موضوع فعاليت سازمانهاي مردم نهاد : ج

  احصا دستگاه هاي تخصصي به تفكيك موضوع فعاليت: د

  

  :روش انجام كار

به اين معنا كه ابتدا محورها ، حوزه ها و موضوع فعاليت .طرح حاضر با استفاده از روش دلفي انجام شده است 

دستگاه هاي تخصصي با استفاده از دانش . ستگاه هاي تخصصي سوال شده استسازمان هاي مردم نهاد از د
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كارشناسي و تخصصي نظرات خود را اعالم نموده و پس از جمع بندي نظرات دستگاه هاي تخصصي دوباره به 

دستگاه هاي تخصصي ارسال شده و نظرات انها به صورت تشكيل جلسه و يا به صورت مكتوب دريافت شده و 

الزم به ذكر است يافته هاي حاصل از طرح مبتني بر ديدگاه هاي . به شكل طرح پيش رو تدوين شده استنهايتا 

  .كارشناسي و تجربي كارشناسان دستگاه هاي تخصصي بوده است

  

  

  :تعريف مفاهيم

 به تشكل هايي اطالق مي شود كه 8/5/1384براساس آيئن نامه مصوب هيات وزيران مورخ : سازمان مردم نهاد

گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكمتي به صورت داولبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس شده و 

  .داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي است

  .يت چند گانه استلعبارتست از يك عنوان كلي كه شامل حوزه هاي فعا: محور فعاليت 

 برگيرنده موضوعات فعاليت تخصصي چندگانه عبارتست از يك عنوان تخصصي كلي كه در: حوزه فعاليت

  .است

اين مفهوم . عبارتست از يك فعاليت تخصصي كه در ذيل يك حوزه فعاليت قرار مي گيرد: موضوع فعاليت

  .اشاره به مصداق هاي فعاليت زير مجموعه حوزه فعاليت دارد
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م نهاد به آن دستگاه مربوط دستگاه يا سازمان دولتي است كه موضوع فعاليت سازمان مرد: دستگاه تخصصي

.بوده و دستگاه مربوطه رسالت اعالم نظر تخصصي بر اساس موضوع فعاليت را برعهده دارد
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  جدول استاندارد سازي موضوع فعاليت مردم نهاد
  

دستگاه تخصصي   موضوع فعاليت حوزه فعاليت محور فعاليت رديف
 مربوطه

 نهادخانواده رياست جمهوري

ــواد     ــا م ــارزه ب ــتاد مب  س
 مخدروسازمان بهزيستي

  سازمان بهزيستي
  
  
 

  
  
  
  
  

پيشگيري از آسيبهاي 
 اجتماعي

  آسيب شناسي خانواده .1
 پيشگيري از اعتياد . 2

  درمان معتادان و ترك اعتياد .3
  پيشگيري از آسيبهاي رفتاري . 4
  پيشگيري از انحرافات جنسي. 5
   پيشگيري  از كودك آزاري .6
  پيشگيري ازجرايم اينترنتي .7
   پيشگيري از بيكاري.8
  هاجرت و حاشيه نشيني پيشگيري از م.9
 

ــاه   ــار ورف ــاون ك وزارت  تع
  اجتماعي

 

رت ورزش وجوانان ونهـاد     وزا
  خانواده رياست جمهوري

  
 

 وزارت ورزش وجوانان

وزارت ورزش وجوانان ووزارت    
 فرهنگ وارشاد اسالمي

 سازمان بهزيستي كشور

 وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي

 سازمان فني وحرفه اي كشور

  
  
  
  
  

  رفاه اجتماعي و
  ارتقاي مهارتهاي اجتماعي

 

 آموزش شيوه هاي صحيح زندگي .1

  تحكيم بنيان خانواده. 2
  ارتقاي كيفيت زندگي. 3 

  ارتقاي  مهارتهاي زندگي. 4
  ارتقاي روحيه مشاركت وكارگروهي. 5 

  ارتقاي مهارتهاي فردي. 6
  برنامه ريزي اوقات فراغت. 7
  تحرك  ونشاط اجتماعي. 8
   فقرزدايي وتوانمندسازي.9
  

   سالمت معنوي واخالق جوانان.10
  كارآفريني. 11
   ارتقاي خالقيت و ابتكار.12

  
  
 

  بنياد ملي نخبگان
 

  امور خيريه و عام المنفعه
 

  كمك به استقالل وخودكفايي نيازمندان.1
كمك به رفاه فردي واجتمـاعي نيازمنـدان        .2
  )خوراك،پوشاك،مسكن(
 كمك به درمان بيماران  نيازمند.3 

 حمايت مالي از نيازمندان .4

 حمايت از معلولين .5

 حمايت از ايتام .6

حمايــت از دانــش آمــوزان و دانــشجويان .7
  نيازمند 

  وزان ودانشجويان معلولحمايت از دانش آم.8
 

  
  
  

  سازمان اوقاف وامور خيريه 
  )ره(كميته امداد امام خميني 
 سازمان بهزيستي كشور

  
  
  
  
  
  
  
1  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امور اجتماعي
  
  
  
  
 

  حمايت هاي فردي ،قضايي،شغلي وبهداشتي.1  اموراجتماعي  زنان
  ساير موارد مرتبط بازنان .2

  
 زنان وخانواده رياست جمهوري
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  امور كودكان

 
  كودكان آسيب ديده اجتماعي.1
 سايرموارد مرتبط با كودكان. 2

  
 سازمان بهزيستي كشور

  ازدواج جوانان .1 امور جوانان  
  كمك به اشتغال جوانان .2
  تحصيل جوانان .3
  تربيت جوانان .4
  مسكن جوانان .5
 ورزش جوانان.6

  
 وزارت ورزش وجوانان

  
  

رهنگيتوسعه ارزش هاي  ف

  گسترش ارزشهاي اخالقي .1
  گسترش مفاهيم ديني و مذهبي وانقالبي.2
   تعميق فرهنگ شهرنشيني.3
  توسعه وتقويت فرهنگ ديني ،قرآني. 4
   گسترش فرهنگ ايثاروشهادت.5
 

  سازمان تبليغات اسالمي
  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي
  سازمان شهرداريهاي كل كشور

  
  بنياد شهيد وجانبازان

  
 

  
  
  

 امور فرهنگي

  رهن
 

  سينما.1
  نمايش و  تئاتر .2
  موسيقي . 3
  طراحي .4
  نقاشي .5
  معماري.6

  شعر و ادبيات.7 
ي .8 ست  صنايع د
 ن  گارگري.9

  كارگرداني. 10
  عكاسي.11
  چاپ ونشر.12
  خوشنويسي.13

 

  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي
  
  
  
 

  
2  

  
  
  
 

ميراث فرهنگي و  
  گردشگري

 )اعم از مادي ومعنوي(

   جذب توريست و گردشگران.1
  كمك به توسعه صنايع دستي .2
  اكوتوريسم. 3
  توسعه گردشگري  داخلي. 6
  توسعه گردشگري  خارجي.7
  كمك به توسعه مراكز تفريحي و گردشگري .7
  كمك به توسعه مراكز اقامتي و هتل ها .8
اطالع رساني درحوزه ميراث فرهنگي و . 9

  گردشگري  
  ايراني - حمايت ازمعمار ي اصيل اسالمي .10
 

  
ــ ــي  س ــراث فرهنگ ازمان مي

 وگردشگري

  
  

  
  
  
  

  توسعه بهداشت عمومي
 

  توسعه فناوريهاي نوين پزشكي .1
  پيشگيري از بيماريها ي مسري وواگيردار.2
  مقابله با بيماريها توانمندسازي مردم جهت .3
 بهداشت خانواده ها.4

  
 وزارت بهداشت ودرمان
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  بهداشت محيط
 

   بهداشت محيط شهري ارتقاي.1
  ارتقاي بهداشت محيط روستايي .2
  بهسازي محيط .3
  بهداشت مواد غذايي .4
  بهداشت آب .5
  بهداشت حرفه اي .6
  بهداشت محيط زيست .7
  بهداشت مناطق محروم . 8
 

  
  وزارت بهداشت ودرمان

 

  
  

  دارو و درمان بيماران
 

ريها  ازبيماپشگيري .1
  درمان بيماريها.2
   افرادتوانبخشي.3
 تشخيص طبي.4

  
  

 وزارت بهداشت ودرمان
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 بهداشت ودرمان

  امداد و نجات  كوهستان .1 امداد و نجات
  امداد و نجات حوادث طبيعي .2
 امداد و نجات سوانح جاده اي.3

    هالل احمر
 ستاد مديريت بحران

  محيط زيست 4
 و منابع طبيعي

  محيط زيست
 

  كاهش آلودگي صنايع. 1
  كاهش آلودگي  آب و هوا  .2
  كمك به بازيافت زباله   .3
  كمك به پاكيزگي محيط زيست  شهري .4
  كمك به پاكيزگي  محيط زيست روستاها.5
  حفاظت از گونه هاي نادر گياهي وحيواني .6
  حفاظت از  جنگل .7
  حفاظت از مراتع .8
  حفاظت از شيالت.9

  حفاظت از درياها ودرياچه ها.10
  حفاظت ازتاالبها.11
  حيات وحش.12

  ست ومنابع طبيعيمحيط زي
  وزارت جهاد كشاورزي

  سازمان شهرداريهاي كل كشور
 

  حفاظت از منابع آب   .1 منابع طبيعي  
  حفاظت از منابع انرژي .2
  مناطق حفاظت شده. 3 

  معادن ومنابع زيرزميني .4
 حفاظت از خاك.5

   محيط زيست ومنابع طبيعي

كمك به عمران و آبـاداني       عمران و آباداني 5
   كشور 

 

  ساخت مدرسه .1
  تجهيز مدارس. 2
  كمك به توسعه صنايع كوچك.3
  ساخت كتابخانه. 4
  تجهيز كتابخانه .5
  ساخت  مراكز فرهنگي و آموزشي .6
  تجهيز مراكز فرهنگي و آموزشي. 7
  ساخت مراكز درماني وبيمارستان.8
  تجهيز مراكز درماني وبيمارستان. 9

  كمك به توسعه  و آباداني روستاها .10
  كمك به توسعه و آباداني  شهرها .11
  كمك به آباداني مناطق محروم.12

  
 

  
  سازمان اوقاف وامور خيريه 

  )ره(كميته امدا دا امام خميني 
  وزارت مسكن وشهرسازي
  وزارت بهداشت ودرمان

 سازمان شهرداريها
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فن آوريهاي نوين ،تعامل  علمي و پژوهشي 6
 با مراكز علمي

ين دستگاههاي دولتي برقراري تعامل مستمر ب.1
  ومراكز علمي

  پژوهش در علوم خاص.2
 توسعه فن  آوريهاي نوين در مراكز علمي .3

  
  وزارت علوم

  
  
 

  حقوق بشر
 

  حقوق شهروندي  .1
  حقوق زنان .2
  حقوق كودكان.3
  دفاع از ملتهاي مظلوم.4
  حمايت از آوارگان ،مهاجرين و پناهندگان  .5

ازگـشت آوارگـان و مهـاجرين       كمك بـه ب   . 6 
  خارجي 

  كمك به معيشت پناهندگان.7
 

ــوق شــهروندي  صــيانت از حق
  وزارت كشور

  وزارت امور خارجه
  قوه قضائيه

 اداره كل اتباع وزارت كشور

 امور بشردوستانه 7

ترويج  فرهنگ  صلح ومبـارزه بـا خـشونت           .1 حفظ صلح
  وجنگ 

  توسعه فرهنگ و تمدن ايراني و اسالمي.2
عنوان دين صلح معرفي دين اسالم به .3

  ودوستي 
صدور انقالب اسالمي ومعرفي ارزشهاي ديني .4

 واخالقي

صيانت از حقوق شهروندي 
  وزارت كشور

  وزارت  امورخارجه
ســازمان فرهنــگ وارتباطــات 

 اسالمي

  كمك به توسعه روابط مسالمت آميز.1 انجمنهاي دوستي
  كمك به توسعه روابط فرهنگي.2
 سعه روابط  اجتماعيكمك به تو.3

  وزارت امور خارجه
سازمان فرهنگ وارتباطات 

  اسالمي
 

 امور بين الملل 8

  سازمانهاي بين المللي
 

  تعامل با سازمان ملل و نهادهاي وابسته .1
  درسطح جهان

  مبارزه با صهيونيسم.2
  مبارزه با تروريسم.3
 

  وزارت  امورخارجه
ســازمان فرهنــگ وارتباطــات 

 اسالمي

  وزشتوسعه آم توسعه انساني 9
  توسعه دانش  
  توسعه صنايع

  توسعه منابع انساني
 توسعه ارتباطات

  كمك به ايجاد زيرساختهاي توسعه   .1
  تعامل مردم و دولت  در فرآيند توسعه . 2 
  توسعه آموزش وپرورش.3 

  بهبود نظام وساختار آموزشي.4
  فناوري اطالعات وارتباطات.5
  كمك به فرآيند خصوصي سازي .7
 

  وزارت علوم
  موزش وپرورشآ

  كميته ملي توسعه پايدار
ســازمان فرهنــگ وارتباطــات 

 اسالمي

  ورزش همگاني ورزش 10
  رشته هاي خاص ورزشي

  حمايت از قهرمانان 
  حمايت از تيمهاي ورزشي 
 توسعه فرهنگ ورزشي

   توسعه ورزش همگاني.1
  توسعه رشته هاي خاص ورزشي.2
  حمايت ازقهرمانان.3
  حمايت از تيمهاي ورزشي.4
  توسعه فضاهاي ورزشي.5
  توسعه ورزشهاي بومي ومحلي.6
  توسعه ورزشهاي ابداعي.7
  
 

 وزارت ورزش وجوانان

اتحاد اقـوام و كمـك بـه         اقوام 11
  انسجام و وحدت ملي 

 

  كمك به انسجام ووحدت ملي .1
  حفظ سنت ها ، آداب و رسوم . 2
   اقوام احياي سنتهاي پسنديده.3
 توسعه فرهنگ  بومي.3

  شوروزارت ك
 استانداريها
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