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بسمه تعالی  

های مردم نهاد    سازمان شبكه     فعالیت    و   تاسیس نحوهدستورالعمل

آئیي ًاهِ اخطایی )  ّیات ٍظیطاى ،8/5/84 ُ هَضخ 31281ت/27862 تػَیة ًاهِ ضواضُ 19زضضاستای اخطای  هازُ 

، زستَضالؼول ًحَُ تاسیس ٍ فؼالیت ضثىِ ساظهاًْای هطزم ًْاز تططح شیل                       (تاسیس ٍ فؼالیت تطىلْای هطزم ًْاز

 .اتالؽ هی گطزز

 :تعاریف : ماده یک 

ًاهیسُ هی ضَز ، هَسسِ ای است وِ  "ضثىِ" ضثىِ ساظهاًْای هطزم ًْاز وِ زض ایي زستَضالؼول تِ اذتػاض  :شبكه 

اظ عطیك هطاضوت حسالل تؼساز پٌح  ساظهاى هطزم ًْاز ثثت ضسُ ، السام تِ اذص پطٍاًِ فؼالیت ٍ ثثت ضرػیت 

 . حمَلی ًوَزُ  ٍ تا ضرػیت حمَلی هستمل فؼالیت هی وٌس

هَضَع فؼالیت یا اّساف تطىلْای هتماضی تاسیس ضثىِ ، تایس هطاتِ  ٍ زض چْاضچَب یه هَضَع هطرع 

  . هتوطوع تاضس

 ضثىِ زاضای هاّیت غیطزٍلتی ، غیطتداضی غیطاًتفاػی ، غیطسیاسی ، زاٍعلثاًِ  ٍ تا :ماهيت و نوع فعاليت شبكه 

 .ضٍیىطز اختواػی هی تاضس  ٍ  ولیِ لَاًیي ٍ همطضات  تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى ، زضذػَظ ضثىِ ّا غازق است

 ُ 31281ت/27862   هطاز اظ تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى ضاهل تػَیة ًاهِ ضواضُ :تصويب نامه هيات وزيران 

 .  است (آئیي ًاهِ اخطایی تاسیس ٍ فؼالت ساظهاًْای غیطزٍلتی)  ّیات ٍظیطاى 8/5/84هَضخ 

 ساظهاًْای هطزم ًْاز وِ زضایي زستَضالؼول تِ اذتػاض تطىل ًاهیسُ هی ضَز ضاهل تطىلْایی :سازمانهاي مردم نهاد 

است وِ پطٍاًِ فؼالیت آًْا تِ استٌاز تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى غازض گطزیسُ ٍ ضرػیت حمَلی آًْا تِ ثثت 

 ایي زستَضالؼول ، تؼٌَاى ّیات هَسس السام تِ تاسیس 2ایي تطىلْا هی تَاًٌس تا ضػایت هفاز هازُ . ضسیسُ است

 . ضثىِ ًوَزُ ٍ ًاهعز ّیات هسیطُ ٍ تاظضسی زض ضثىِ شیطتظ ضًَس

  ایي زستَضالؼول ضا ًساضًس ، غطفا هی تَاًٌس تِ ػضَیت غیط ضسوی ضثىِ 2سایط هَسساتی وِ ضطایظ همطض زض هازُ  

 . است  ( تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى30هَضَع هازُ )زضآیٌس ٍ ػضَیت ضسوی آًْا هٌَط تِ تغثیك ٍضؼیت 

 : شرایط الزم برای تاسیس  شبكه، بشرح ذیل  است   : 2ماده 

 .تطىلْای هتماضی تاسیس ضثىِ ، هی تایست اظ هَضَع فؼالیت یا ّسف هطاتِ تطذَضزاض تاضٌس .1

 . سال اظتاضید ثثت ضرػیت حمَلی  هَسسیي ، سپطی ضسُ تاضس 2حسالل  .2

هتماضیاى تاسیس ضثىِ تِ تىالیف هٌسضج زض تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى ضاهل اضائِ گعاضش ػولىطز هالی ٍ  .3

 .اخطایی سالیاًِ ٍ ّوچٌیي تطگعاضی هداهغ ػوَهی سالیاًِ ، ػول وطزُ تاضٌس

تؼلیك پطٍاًِ  یا  ) تػَیة ًاهِ ّیات ٍظیطاى  28تِ هحىَهیت ّای هٌسضج زض تٌس ج یا تٌس ت هازُ  .4

 .هحىَم ًطسُ تاضٌس (زضذَاست اتغال پطٍاًِ فؼالیت

 .تطىل ّای هتماضی تاسیس  ضثىِ ٍ اػضای آى تایس زاضای تاتؼیت ایطاًی تاضس .5
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 . ساظهاى هطزم ًْاز ذَاّس تَز5تؼساز تطىل ّای هتماضی تاسیس ضثىِ ، حسالل  .6

ساظهاًْای هطزم ًْاز ذاضخی ٍ ضؼة ٍ زفاتطًوایٌسگی آًْا ، ًوی تَاًٌس زض تاسیس ضثىِ یا : تثػطُ یه  -

 . ّطغَضت پصیطش ػضَیت اظ ذاضج اظ وطَض تَسظ ضثىِ ّا هوٌَع استزض .ػضَیت زضآى،هطاضوت  ًوایٌس

 .ضثىِ ّای ثثت ضسُ ًوی تَاًٌس السام تِ هطاضوت زض تاسیس یا ػضَیت زض سایط ضثىِ ّا ًوایٌس :2تثػطُ  -

ضؼة ٍزفاتط ًوایٌسگی تطىل ّا ، ًوی تَاًٌس تؼٌَاى ّیات هَسس یا ّیات هسیطُ  ضثىِ تاضٌس ٍ  : 3تثػطُ  -

 .غطفا هی تَاًٌس تِ ػضَیت  غیطضسوی  ضثىِ زضآیٌس 

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

 ایداز ّواٌّگی زض فؼالیت اػضای ضثىِ -

 ووه تِ اضتمای سغح ویفی فؼالیت تطىلْای هطزم ًْاز ػضَ ضثىِ  -

 تاهیي هٌاتغ زض ضاستای حوایت اظ اػضای ضثىِ  -

 تؼطیف ضاذع ٍ استاًساضزّا زض اضتثاط تا هَضَع فؼالیت ضثىِ ٍ ًْازیٌِ وطزى آى زض ػولىطز اػضا -

 .تَاًوٌسساظی ، آهَظش ٍ حوایت هازی ٍ هؼٌَی اظ تطىلْای هطزم ًْاز ػضَ ضثىِ  -

 اضتمای سغح ّوىاضی ٍ تؼاهل تیي اػضای ضثىِ خْت تثازل زستاٍضزّا ٍ تدطتیات هَفك -

 ووه تِ ّن افعایی ظطفیتْا ٍ تَاًوٌسیْای اػضای ضثىِ زض تؼاهل تا ساظهاًْای زٍلتی ٍ خاهؼِ -

خلة هطاضوت ٍ ّوىاضی تطىلْای هطزم ًْاز خْت اضائِ ذسهات هغلَب ٍ ایفای ًمص هَثطتط زضاضتثاط  -

 . تا خاهؼِ ٍ گطٍّْای ّسف 

 .ضٌاسایی هسائل ٍ هطىالت هَخَز زض حَظُ فؼالیت  ٍ اضائِ ضاّىاضخْت ضفغ آى  -

 .ایداز تاًه اعالػات زض ذػَظ هَضَع فؼالیت ،اّساف ،تَاًوٌسیْاٍگطٍّْای ّسف ضثىِ -

 

 :روند تاسیس شبكه  :  4ماده 

  ساظهاى هطزم ًْاز وِ زاضای هَضَع فؼالیت هطاتِ ّستٌس، 5تطای تاسیس ضثىِ ، هی تایست ًوایٌسگاى حسالل تؼساز 

ایي تماضاًاهِ .  هستمط زض ٍظاضت وطَض ،  اضائِ وٌٌس "زتیطذاًِ ّیات ًظاضت وطَض"تماضاًاهِ تاسیس ضثىِ ضا تِ  

 .تایس تا اهضای هسیطاى  ٍ هوَْض تِ هْط تطىل ّای هتماضی ، اضائِ ضَز

 تماضاًاهِ تاسیس تایس حاٍی ًام پیطٌْازی ضثىِ ، هَضَع فؼالیت ٍ فْطست اػضای ّیات هَسس ضثىِ  ٍ هساضن 

ثثتی آًْا تاضس ٍ عطح تَخیْی هثٌی تط ضطٍضت ضىل گیطی ضثىِ ٍ تططیح  اّساف ، ضیَُ ّای اخطایی ، هحسٍزُ 

 .فؼالیت ٍ ضطایظ ػضَیت ، تِ اًضوام تماضاًاهِ اضائِ ضَز

 .هتماضیاى هی تَاًٌس زضذَاست تاسیس ضثىِ ضا اظ عطیك ساهاًِ ایٌتطًتی ٍظاضت وطَض تىویل ٍ اضسال ًوایٌس
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  :5ماده 

ًوایٌسگاى تطىلْای هتماضی تاسیس ضثىِ ،  تؼٌَاى اػضای ّیات هَسس ضثىِ تلمی هی ضًَس ٍولیِ الساهات الظم 

. ضا تطای عطاحی پیص ًَیس  اساسٌاهِ ، زضیافت پطٍاًِ فؼالیت ٍ  ثثت ضرػیت حمَلی ضثىِ اًدام ذَاٌّس زاز

 .  ًوایٌسگاى هؼطفی ضسُ اظ سَی تطىل ّا ، تایس اظ تیي اػضای ّیات هسیطُ ، تاظضسیي یا هسیطػاهل تطىل تاضٌس

  :6ماده 

زتیطذاًِ ّیات ًظاضت وطَض  ، پس اظ زضیافت تماضاًاهِ تاسیس ضثىِ ، هی تایست زضذػَظ تطضسی اسٌاز ٍ 

هساضن ٍ اساسٌاهِ پیطٌْازی ضثىِ السام ًوَزُ ٍ حساوثط ظطف هست یه هاُ ، پاسد ذَز ضا هثٌی تط هَافمت یا 

 .هرالفت  اػالم وٌس

ّیات ّای ًظاضت استاى ٍ ضْطستاى ، زض غَضت  زضیافت زضذَاست تاسیس ضثىِ استاًی یا ضْطستاًی ،                

 . هَظف ّستٌس زضذَاست هصوَض ضا تِ زتیطذاًِ ّیات ًظاضت وطَض اضسال ًوایٌس

  :7ماده 

  تا تاسیس ضثىِ ، ّیات هَسس ضثىِ هَظف است اظ تطىلْای هطزم ًْاز "ّیات ًظاضت وطَض"پس اظ هَافمت 

تطىلْای زاٍعلة . هطتثظ تا هَضَع فؼالیت ، خْت ضطوت زض خلسِ هدوغ ػوَهی هَسسیي زػَت تؼول آٍضز 

 . تایس ًوایٌسگاى ذَز ضا تػَضت وتثی تِ  ّیات هَسس هؼطفی ًوایٌس

  :8ماده 

 ًفط اظ ًوایٌسگاى تطىلْای زاٍعلة ػضَیت زض ضثىِ 10خلسِ هدوغ ػوَهی هَسسیي ضثىِ تا حضَض حسالل 

زض ایي خلسِ ضوي تػَیة اساسٌاهِ ، اػضای ّیات هسیطُ ٍ تاظضسیي ضثىِ اظتیي ًوایٌسگاى . ضسویت هی یاتس 

 . تطىلْای ػضَضثىِ اًتراب هی ضًَس

ّطوسام اظ تطىل ّای ػضَضثىِ ،  زاضای یه حك ضای زض هداهغ ػوَهی ّستٌس وِ تَسظ ًوایٌسُ آًْا اػوال            

 . خلسات هداهغ ػوَهی ضثىِ تا حضَض ًوایٌسُ هطخغ غسٍض پطٍاًِ فؼالیت تطگعاض ذَاّس ضس . هی ضَز

 تطىل ًطسس ، ّیات هَسس هَظف 10زضغَضتیىِ اػضای هدوغ ػوَهی هَسسیي ضثىِ تِ تؼساز : تثػطُ یه  -

است تطگعاضی هدوغ هَسسیي ضا تِ هست یه هاُ تِ تاذیط اًساذتِ ٍ هدسزا اظ تطىلْای هطتثظ تا هَضَع فؼالیت 

 . ضثىِ ، زػَت تؼول آٍضز 

 تطىل ًطسس ، 10زضغَضتیىِ پس اظ زػَت هدسز ، تؼساز اػضای هدوغ ػوَهی هَسسیي ضثىِ تِ  : 2تثػطُ  -

ّطوسام اظ تطىلْایی وِ تطای  ػضَیت زض ضثىِ اػالم آهازگی ًوَزُ اًس  ، هی تَاًٌس تؼساز زًٍفط ضا تطای حضَض 

ایي اهط غطفا زض خلسِ هدوغ ػوَهی هَسسیي ٍ زض هطحلِ تاسیس . زض خلسِ هدوغ ػوَهی هَسسیي ،  هؼطفی وٌٌس 

ضثىِ اهىاًپصیط تَزُ ٍ ّیات هسیطُ ضثىِ هَظف است الساهات الظم ضا تطای افعایص تؼساز اػضای ضثىِ تِ تؼساز 

 .  تطىل ، حساوثط تا هدوغ ػوَهی سال تؼس تِ ػول آٍضز10حسالل 

 تطىل العاهی 20زضضثىِ ّای هلی ، تطای تطگعاضی هدوغ ػوَهی سالیاًِ ، حضَض ًوایٌسگاى حسالل  : 3تثػطُ  -

 . است
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 ساختار شبكه  : 9ماده 
 پایِ گصاضی ضَز ٍ ّطوسام اظ تطىلْای هطزم ًْاز وِ ٍاخس "ػضَپصیطی"ساذتاض ضثىِ ، هی تایست هثتٌی تط 

ضطایظ ػضَیت همطض زضاساسٌاهِ ّستٌس ، تا اضائِ زضذَاست ٍ تىویل فطم ػضَیت ،  تِ ػضَیت ضثىِ  پصیطفتِ 

 . ذَاٌّس ضس

ّطوسام اظ تطىل ّای ػضَ ضثىِ ، یه  ًفط اظ اػضای ّیات هسیطُ ، هسیطػاهل یا تاظضسیي  ذَز ضا تؼٌَاى ًوایٌسُ 

 .تطىل زض ضثىِ هؼطفی هی وٌٌس ٍ ًوایٌسُ هصوَض زضولیِ خلسات ػوَهی  ٍ هداهغ ػوَهی ضثىِ ، ضطوت هی وٌس

  :10ماده 

 .  هی تاضس"تاظضس" ٍ "ّیات هسیطُ" ، "هدوغ ػوَهی" اضواى ضثىِ ضاهل 

عطاحی ًْازّای اخطایی زض ظیطهدوَػِ اضواى هصوَض . ساذتاض هصوَض زض هَضز ولیِ ضثىِ ّا غازق ذَاّس تَز 

تالهاًغ است ٍلی زض ّطغَضت هی تایست هاّیت ػضَپصیطی ٍ اغل تطاتطی ولیِ تطىلْای ػضَ ضثىِ ،                 

 .  ّوَاضُ تؼٌَاى ػالی تطیي ضوي تػوین گیطی ضثىِ ، ایفای ًمص ًوایس " هدوغ ػوَهی"ضػایت ضَز ٍ 

  :11ماده 

 . ّیات هسیطُ ٍ تاظضسیي ضثىِ ، تَسظ تطىلْای ػضَ ضثىِ ، زضخلسات هدوغ ػوَهی اًتراب هی ضًَس 

 ضطایظ ترػػی خْت تػسی سوت ّیات هسیطُ ٍ تاظضسیي، زض اساسٌاهِ ضثىِ تؼییي هی گطزز ٍ ایي اهط                   

هی تایست تِ ًحَی پیص تیٌی ضَز ،وِ ًوایٌسگاى تطىلْای  ػضَ ، اظ فطغت تطاتط  خْت اًتراب ضسى  تؼٌَاى  

 . ّیات هسیطُ یا تاظضس تطذَضزاض تاضٌس 

   :12ماده 

 . هحسٍزُ فؼالیت ضثىِ ، زض سغح استاًی ٍ یا سغح  هلی ذَاّس تَز 

 . تطای تاسیس ضثىِ استاًی ، تایس سِ پٌدن اػضای ّیات هَسس ضثىِ ،زاضای پطٍاًِ فؼالیت استاًی تاضٌس

 . تطای تاسیس ضثىِ هلی ، تایس سِ پٌدن اػضای ّیات هَسس ضثىِ ، زاضای پطٍاًِ فؼالیت هلی تاضٌس

  :13ماده 

 هاُ پس اظ پایاى 2ّیات هسیطُ ضثىِ هَظف است گعاضش ػولىطز هالی ٍ اخطایی سالیاًِ ضا حساوثط ظطف هست 

 .ّطسال هالی ، تِ هطخغ غسٍض پطٍاًِ فؼالیت اضائِ وٌس

  :14ماده 

پس اظ ثثت ضرػیت حمَلی ضثىِ ، ّیات هسیطُ ضثىِ هلعم تِ ػضَپصیطی اظ تطىلْای زاضای ضطایظ ػضَیت 

ّیات هسیطُ ضثىِ ًوی تَاًس اظ ػضَیت هَسسات زاضای ضطایظ هٌسضج زض . هٌسضج زض اساسٌاهِ هػَب هی تاضس 

فْطست اػضای ضثىِ هی تایست تػَضت سالیاًِ تَسظ ّیات هسیطُ تْیِ ضسُ ٍ . اساسٌاهِ هػَب  خلَگیطی ًوایس

پصیطش ػضَیت زض .لثل اظ تطگعاضی هدوغ ػوَهی سالیاًِ تِ تائیس تاظضسیي ضثىِ ٍ هطخغ غسٍض پطٍاًِ فؼالیت تطسس
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  ایي زستَضالؼول هی تاضس ٍ ّیات هسیطُ ٍ تاظضسیي ضثىِ هَظف ّستٌس تط ضًٍس 2ضثىِ ، تاضػایت همطضات هازُ 

 : ػضَپصیطی تططح ظیط  ًظاضت ًوایٌس  

 .ضرػیت حمَلی هتماضیاى ػضَیت زض ضثىِ ، تِ ثثت ضسیسُ ٍ زاضای پطٍاًِ فؼالیت هؼتثط تاضٌس -

 .هَضَع فؼالیت هتماضیاى ػضَیت ،  تایس هغاتك تا هَضَع فؼالیت ضثىِ تاضس -

 .تطىلْای هتماضی ػضَیت  زاضای تاتؼیت ایطاًی تاضٌس -

 .زضذَاست ػضَیت ٍ هؼطفی ًوایٌسُ ، هی تایست تػَضت  وتثی تَسظ تطىل  هتماضی اًدام ضَز  -

افطازیىِ تؼٌَاى ًوایٌسُ تطىل تِ ضثىِ هؼطفی هی ضًَس هی تایست هطرػات فطزی آًْا زض آگْی ضٍظًاهِ  -

 . ضسوی وطَض تؼٌَاى ػضَ ّیات هسیطُ یا تاظضس یا هسیطػاهل تطىل  زضج ضسُ تاضس

  :15ماده 

ضثىِ تؼٌَاى ًوایٌسُ تام االذتیاض  تطىلْای ػضَ  هحسَب ًوی گطزز ٍ استمالل تطىل ّا  وواواى زض چْاضچَب 

 . ضرػیت حمَلی ٍ اساسٌاهِ هػَب آًْا ، هحفَػ است 

  :16ماده 

ّطگًَِ تؼاهالت ٍ فؼالیت تیي الوللی ضثىِ ، ػضَیت زض ساظهاًْای تیي الوللی ٍ ّوچٌیي ّوىاضی تا اتثاع ذاضخی 

 تػَیة ًاهِ 29ٍ هَسسات زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ذاضخی  ،  هستلعم اذص هدَظ اظ وویتِ ترػػی هٌسضج زض هازُ 

 .ّیات ٍظیطاى هی تاضس 

 هساضن ظیط ضا تِ زتیطذاًِ وویتِ هصوَض هستمط زض ٍظاضت وطَض   تطای ایي هٌظَض ّیات هسیطُ ضثىِ هَظف است 

 :اضائِ ًوایس 

 عطح تَخیْی خْت فؼالیت زض ذاضج اظ وطَض -

 عطح تَخیْی هثٌی تط ًحَُ تاهیي هٌاتغ هالی ٍ اخطایی هَضز ًیاظ تطای فؼالیت زض ذاضج اظ وطَض -

 هطرع ًوَزى گطٍُ ّسف ٍ هراعثیي زض ذاضج اظ وطَض -

  :17ماده 

پطٍاًِ فؼالیت  ضثىِ  ، تا اهضای ٍظیط وطَض  غازض هی ضَز ٍ ولیِ اهَض هطتَط تِ غسٍض پطٍاًِ ٍ ثثت تغییطات اظ 

 . عطیك زتیطذاًِ ّیات ًظاضت وطَض هستمط زض ٍظاضت وطَض اًدام ذَاّس ضس

  :18ماده 

 تِ تػَیة ّیات ًظاضت وطَض ضسیس ٍ اظ تاضید 22/8/1395 تثػطُ زض تاضید  6  هازُ ٍ 18ایي زستَضالؼول زض 

 . تػَیة تطای ولیِ ّیات ّای ًظاضت ، ساظهاًْای هطزم  ًْاز ٍ ضثىِ ّای ساظهاًْای هطزم ًْاز الظم االخطاست 

 

 رئیس هیات نظارت كشور


