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  انووربسم الّل 

 مقدمه 

حرکتی( از طریق فرآیند  -موسسه نیکوکاری رعدالغدیر با هدف ارتقاء سطح توانایی های افراد توانیاب )معلولین جسمی

داه فدر سالروز میالد با سعادت حضرت ولیعصر )عج( ارواحناله ال« اشتغال« »توانبخشی»، « ایآموزش و فنی و حرفه »

رسماً آغاز بکار کرد. پس از چند سال ارائه خدمت در مکانهای استیجاری ، به لطف و عنایت  0831و در آبانماه سال 

دمتگزاران رعد، موجبات تحویل زمین و تالش خ 03خداود متعال ، همکاری صمیمانه مسئولین وقت شهرداری منطقه 

و پس از تجمیع و بسیج کلیه امکانات محدود این واحد و مساعی گشت در ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد فراهم 

و کمکهای مؤثر و خداپسندانه نیکوکاران و خیرین حامی توان یابان ، بنای فعلی رعدالغدیر بر پا شده است و بحمداهلل 

أن عزیزان توان یاب برای بهره مندی آنان از امکانات و خدمات صد در صد رایگان مهیا گردیده است و  مکانی در خور ش

 011و بیش از  از توانیابان از خدمات آموزشی و توانبخشی رایگان بهره مند گشته اند نفر 0011بیش از تا کنون 

    .نفرآنان به اشتغال رسیده اند

تهای متقبّله در قبال توان یابان و همچنین ارتقاء کیفی و کمّی خدمات و فعالیتها به به منظور ایفای وظایف و مسئولی

بعنوان یک  03/10/0831در تاریخ  00011پس از طی تشریفات الزم این مؤسسه تحت شماره , عزیزان توان یاب 

 رسماً به ثبت رسیده است. )سازمان غیر دولتی(   'N.G.O'موسسه خیریه

تنی چند از خیّرین و دندانپزشکان جموعه در راستای رسالت خود وپیشبرد اهداف مدنظر، باحمایت خدمتگزاران این م

اقدام به راه اندازی کلینیک دندانپزشکی و مرکز توانبخشی )ویژه کودکان از بدو تولد  0833نیکوکار درخرداد ماه سال 

 وده اند.سالگی( با هدف ارائه خدمات کامالً رایگان به این عزیزان نم 01تا

ضمن مقابله باتفکر ناتوانی، تن پروری و نظر به اینکه هدف بانیان، خدمتگزاران وحامیان این مؤسسه و توانیابان عزیز، 

صدقه گیری ، ترویج و تحقق اندیشه توانائی و تالش موثر به منظور تأمین معاش عزتمند می باشد، لذا این مؤسسه 

یاری خداوند متعال و مساعدت  با معلول گرفت و هم اکنون انلی عزیزتصمیم به حمایت از اشتغال وخود اشتغا

ای وتوانمند برای زندگی و معیشت  انسانهای نوعدوست و نیک اندیش ، این عزیزان درمدتی کوتاه به افرادی حرفه

مرکز مشابه  011اندرکاران موسسه بانیت ایجاد  دست , برای گسترش این خدمات در کشور ومندانه مبدل گشته اند.رآب

در شهرهای مختلف این دستورالعمل را تهیه و در اختیار نیکوکاران خواهان کمک در ایجاد موسسه مشابه در شهر خود 

 باشد که با کمک خیرین بتوانیم حداقل بخشی از توانیابان عزیز را در جامعه به خود باوری و اشتغال  .قرار میدهند

 برسانیم.آبرومندانه 
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 اصلی برای تاسیس موسسه نیکوکاری آموزشی توانیابان قدمهایاولین 
 

  توانیابان آموزشی نیکوکاری موسسه تاسیس برای اصلی قدمهای اولین

 از نفر یک حداقل که امنا هئیت و موسس هئیت در حضور برای خیر کار امور به عالقمند نفر 00 حداقل یافتن -0

 یا و روانشناسی ، توانبخشی ، پزشکی پیرا های رشته در کارشناسی یا و پزشکی تحصیلی مدرک دارای آنها

  .باشد اجتماعی مددکار

  شرکتها ثبت اداره برای نامه اخذ و فرمانداری سایت در موسسه ثبت   -0

  شرکتها ثبت اداره در موسسه ثبت -8

  فرمانداری از فعالیت مجوز اخذ -1

  کشور ای حرفه و فنی سازمان از فعالیت پروانه اخذ -0

  بهزیستی سازمان از فعالیت اخذپروانه -1

 در رابطه ایجاد با آیا که دشو انجام اولیه بررسی یک,  پرونده تشکیل برای فرمانداری سایت به مراجعه از قبل :1 تبصره

 صورتیکه در ؟گرفت بهزیستی از تاسیس پروانه ماه 1 تا 8 مدت ظرف حداکثر میتوان,  استان یا شهرستان بهزیستی

 میشود ارائه کشور بهزیستی سوی از که ای اساسنامه مطابق موسسه اساسنامه بهترست اینصورت در باشد مثبت جواب

 بهزیستی از مدیره هیات اعضاء امناءو هیات و موسس هیات اعضاء و اساسنامه تایید نامه اخذ از پس و شود تهیه

 یازدهپیدا کردن  اگر اینحالت در.دگرد مراجعه شهرستان ثبت ادره به خیریه مورد نظر, ثبت جهت, شهرستان یا استان

 نیز نفر پنج حداقل میتواند امنا هیات و موسس هیات اعضاء تعداد, مشکل باشد  امناء هیات و موسس هیات برای نفر

 اعضاء بعنوان, مذکور نفر پنج از نفر سه که(.باشد نفر دوازده تا ده حداقل مذکور اعضاء تعداد است بهتر گرچه)باشد

 هیات از خارج افراد از اصلی بازرس بعنوان یکنفر و شوند انتخاب مدیره هیات البدل علی اعضاء بعنوان نفر دو و اصلی

 .دگرد انتخاب امنا

از  کار اجرای مراحل با میتوان"دولتی غیر مراکز تاسیس متقاضیان جهت فعالیت پروانه صدور " سایت  به مراجعه با

 سازمان تجاری غیر انتفاعی غیر موسسات اساسنامه " سایت در ضمنا. دش آشناطریق سازمان بهزیستی کشور

 تقاضا توسط بایستی آن خالی جاهای فقط و دکر مالحظه را سازمان این نظر مورد نمونه اساسنامه میتوان "بهزیستی

 .شود پر کننده

 بعنوان نفر پنج میبایست دگرد خیریه موسسه ثبت به اقدام فرمانداری سایت طریق از بخواهید صورتیکه در :2 تبصره

 بعنوان یکنفر و اصلی بازرس بعنوان یکنفر و شوند انتخاب مدیره هیات البدل اعضاءعلی بعنوان دونفر و اصلی اعضاء

 هیات اعضاء انتخاب بهنگام چون طرفی از.شوند انتخاب(باشند امنا هیات اعضاء از ضروریست که) البدل علی بازرس

 و مدیره هیات شونده اعضاءانتخاب از نبایستی,  مجمع رئیسه هیات اعضاء(,امنا هیات عمومی مجمع سوی از) مدیره
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 برای,  الزم حداقل تعداد و شوند اضافه نیز دیگر نفر دو, میبایست,  الذکر فوق نفر نه جمع به فلذا,  باشند بازرسین

  .یابد می افزایش نفر یازده به فرمانداری سایت طریق از موسسه ثبت

. شود استفاده آن در توانیابان کلمهاز  است بهتر ولی میشود انتخاب موسس هیات افراد توسط,  موسسه نام :3 تبصره

 گنجانده موسسه نام در نیز خیریه یا و نیکوکاری کلمه, خیریه موسسات برای مالیاتی معافیت از استفاده برای طرفی از

 .شود
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 تعریف سازمان مردم نهاد از دیدگاه قوانین و مقررات کشور

)تصویب نامه  "سیس و فعالیت سازمانهای غیردولتینامه اجرایی تأئینآ "تعریف سازمان مردم نهاد در 

 )هیأت وزیران 3/0/31هـ 80030/ت00310شماره

 صورت به غیرحکومتی حقوقی یا حقیقی اشخاص از گروهی توسط شود کهسازمان غیردولتی به تشکلهایی اطالق می

 فعالیت موضوع. باشد می غیرسیاسی و غیرانتفاعی اهداف دارای و شده تأسیس مربوطه مقررات رعایت با داوطلبانه

بریکی ازموارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری وامورخیریه ، بشردوستانه ،  مشتمل سازمان

امورزنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ، بهداشت و درمان ، توانبخشی ، محیط زیست ، عمران وآبادانی و 

 .ازآنها می باشدنظایرآن ، یا مجموعه ای 

 

 
 

 ": وزارت دادگستری 1331آئین نامه اصالحی ثبت موسسات غیرتجاری مصوب سال "تعریف سازمان مردم نهاد در 

قانون تجارت ، کلیه تشکیالت و موسساتی است که برای  031مقصود از تشکیالت و موسسات غیر تجارتی در ماده 

ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود ، اعم از آن که موسسین و  مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا

قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند . تشکیالت و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل آن , تشکیل دهندگان 

ت دولتی و کشوری دارد از انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند، ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیال

 : طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود تشکیالت مذکور به دو قسمت می شوند

 . موسساتی که مقصود از تشکیل آن ، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد -الف 

http://www.ngosiran.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-ngo-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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عضاء خود یا غیر موسساتی که مقصود از تشکیل آن ، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین ا -ب 

 . باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره

 : (11/12/17مورخ  455/14) مصوبه شماره  "شورای عالی اداری"تعریف سازمان مردم نهاد از سوی 

برای مقاصد غیرسیاسی و  تشکلهای غیردولتی ، تشکیالت و موسسات مردمی هستند که بصورت داوطلبانه و

با مالحظات  0880آئین نامه اصالحی ثبت موسسات غیرتجاری مصوب سال  0درچهارچوب بند الف ماده  ،غیرانتفاعی

 :شوند ذیل ایجاد می

 .عدم مشارکت در فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی بمنظورتقسیم منافع آن بین اعضا -

 . عدم فعالیت سیاسی به نام شخصیت حقوقی انجمن -

( اصالحی قانون مالیاتهای 13۱( ماده )3آئین نامه اجرایی موضوع تبصره )”  تعریف سازمان مردم نهاد در

 “ مستقیم

موسسات خیریه و عام المنفعه ؛ موسساتی هستند که رسماً تحت عنوان موسسه خیریه و عام المنفعه به ثبت رسیده و 

حاکی از این  ت می بایست صریحاًغیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد . اساسنامه اینگونه موسسا

باشد که موسسین یا صاحبان سرمایه ، حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و 

غیرنقدی را ندارند و بعد از انحالل موسسه ، دارایی آنها به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا 

سازمان "المنفعه دیگر واگذار گردد . نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه با موسسات خیریه و عام 

 . است "امور مالیاتی کشور

 : تعریف سازمان مردم نهاد از سوی سازمان ملی جوانان*

لبانه در عرصه سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمانهایی گفته می شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوط

قانون برنامه چهارم توسعه  000های تربیتی جوانان ، با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان ، با استناد به ماده 

فعالیت  "هیات وزیران 3/0/31هـ مورخ  80030ت/ 00310مصوبه شماره "اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای 

 . می نماید

سازمان بهزیستی کشور )موضوع  "دستور العمل نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی و خیر یه"تعریف ارائه شده در  

 (0831قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  01ماده 
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؛ به موسساتی )جمعیت، انجمن، کانون، تشکل و گروه،خانه و  01ماده  08موسسات غیردولتی و خیریه مشمول بند 

اطالق می گردد که با هدف غیر دولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و عام المنفعه ، با مشارکت و مساعدت جامعه و....( 

افراد خیر جهت ارائه خدمات بهزیستی ، براساس ضوابط و مقررات سازمان تشکیل می گردد و پس از موافقت 

 .اسیس ، شروع به کار می نمایندکمیسیون عالی یا استانی و دریافت شماره ثبتی از اداره ثبت و اخذ پروانه ت

زمینه  ، در 21/6/15)موضوع مصوبه مورخ  "شورای عالی انقالب فرهنگی"تعریف سازمان مردم نهاد از سوی 

 ( موسسات و انجمنهای فرهنگی

یا مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی ، تشکیالتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی هنری اعم از انتفاعی 

 0880قانون تجارت و آئین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیر تجاری مصوب  031غیر انتفاعی ) برطبق ماده 

( برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی ، هنری و سینمائی ، مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می شوند و وزارت 

 .الیتها و انحالل آنها را صادر می کندفرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز تاسیس ، نظارت بر فع
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 تعریف سازمان مردم نهاد از دیدگاه سازمانهای بین المللی

  
برای نخستین بار در قطعنامه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان  N.G.O در سطح بین المللی از واژه

 این گونه استفاده شد: هر نوع سازمان بین المللی که 0501در فوریه ( UNESCR)ملل

برای انواع متعدد  N.G.O محسوب می شود. از آن پس واژه ایجاد نشده باشد سازمان غیر دولتیبا موافقت دولتی 

 . )0550سال سازمانهایی که در درون مرزهای هر کشور فعالیت می کنند به کار گرفته شد)سازمان ملل

  انتشارات سمتمنبع : کتاب درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی، دکتر محمدرضا سعیدی ، 

 : تعاریف ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی

 تعاریف سازمان مردم نهاد در نهادهای سازمان ملل متحد  

به هر سازمان غیردولتی و داوطلبانه ای اطالق می شود که در سطح  : اداره اطالعات عمومی سازمان ملل-

محلی، ملی یا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با عالئق مشترک، آن را اداره می کنند. خدمات انساندوستانه، 

 توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی

در امور خارجه، در شمار فعالیت های این سازمان قرار می گیرد. سازمان هایی از این دست، با تحلیل و 

 .کارهایی هشدار دهنده را بازی می کنندکارشناسی امور، نقشی مشابه سازو

هر سازمانی که بر اساس نهادهای دولتی یا موافقتنامه های  : شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل-

 .ن دولت ها شکل نگرفته باشد، غیردولتی محسوب می شودبی

بانک جهانی به دلیل نوع رابطه گسترده خود با سازمان های غیر دولتی، از  : تعاریف بانك جهانی -

تعاریف مختلف و متنوعی برای قرار دادن سازمانهای غیر دولتی در حیطه اختیارات خویش استفاده می 

 :به موارد ذیل اشاره نمودبرد که از آن میان می توان 

http://www.ngosiran.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-ngo-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-ngo-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://www.ngosiran.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-ngo-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-ngo-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://www.ngosiran.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-ngo-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-ngo-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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   الف: سازمانی است متشکل از افراد خاصی که پایبندی برخی اصول اساسی اجتماعی، فعالیت های خویش را بر

 .پایه توسعه بخشیدن به جوامعی که در آنها زندگی می کنند، قرار می دهند

   نموده و اهداف آنان در راستای ایجاد ب: سازمان یا گروهی از مردم که مستقل از هر گونه کنترل خارجی فعالیت

 .تغییرات مورد نظر در یک جامعه، فضا یا موقعیت خاص است

   ج: سازمانی است با ساختار غیرانتفاعی که ماهیتی داوطلبانه، خدماتی یا توسعه محور دارد و در راستای اهداف

 .فعه در شمار این سازمان ها قرار دارندحرکت می کند یا به دنبال منافع سایرین است. سازمانهای عام المن ءاعضا

  د: نوعی سازمان توسعه اجتماعی محسوب می شود که به منظور تقویت مردم شکل گرفته است. 

   ه: سازمانی مستقل، دموکراتیک و نامنسجم است که در آن تالش در جهت تقویت جنبه های اقتصادی یا

 .اجتماعی گروه های حاشیه ای صورت می پذیرد

  زمانی که به احزاب سیاسی وابستگی نداشته و غالباً درگیر فعالیت هایی برای کمک، توسعه و بهداشت و و: سا

 .سالمت جامعه است

   ز: سازمانی متعهد به علل ریشه ای مشکالت و مسائل، که تالش دارد کیفیت زندگی افراد فقیر، مستضعف و

 .بخشد ءحاشیه ای را در مناطق شهری و روستایی ارتقا

  سازمان هایی که برای جامعه و از سوی آن تشکیل یافته و دولت در آنها دخالتی ندارد یا میزان دخالت آن ح :

بسیار اندک است. این سازمان ها، هم می توانند حالت خیریه ای داشته باشند و هم می توانند در فعالیت های 

 .اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخل گردند

  ن خود حالت منعطف و دموکراتیک داشته و تالش می نماید تا بدون قصد منفعت طلبی ط: سازمانی که در درو

 .برای خویش، به مردم خدمت کند

 : تعریف شورای اروپا -

سازمانهای غیر دولتی، جمعیت ها، جنبش ها یا گروه هایی هستند که مستقل از دولت بدون قصد منفعت طلبی و در  

مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، سیاسی، علمی، انسان دوستانه، مذهبی جهت دفاع از منافع خاصی؛ همچون 
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 .و .. تشکیل گردیده اند

 : تعریف اتحادیه اروپا - 

   سازمان های غیردولتی برای سود شخصی تشکیل نشده اند. اگرچه ممکن است کارمندان حقوق بگیر داشته

 .ود یا مازاد حاصله را بین اعضا و مدیران پخش نمی کنندباشند و در فعالیت های سودآور شرکت نمایند، اما س

   سازمان های غیر دولتی داوطلبانه هستند. یعنی اینکه آنها به صورت داوطلبانه تشکیل یافته اند و معموالً عنصر

 .مشارکت داوطلبانه در سازمان وجود دارد

  عی که بر اساس نیاز فوری تشکیل می سازمان های غیر دولتی از سازمان های غیر رسمی و یا گروه های جم

شوند، متمایز هستند زیرا که تا حدودی رسمی وسازمان دهی شده می باشند. معموالً سازمانهای غیر دولتی دارای 

مقررات سازمانی بوده و تعریف رسمی از اهداف، شیوه های عمل و حوزه کار خویش دارند.آنها در مقابل اعضا و 

لی می کنند، پاسخگو هستند. سازمان های غیر دولتی مستقل هستند، به ویژه از دولت کسانی که به آنها کمک ما

و دیگر مقامات اجتماعی و احزاب سیاسی یا سازمان های بازرگانی. سازمان های غیر دولتی در راستای اهداف و 

جتماعی است و در ارزش های مربوط به منافع خود خدمت نمی کنند. بلکه اهداف آنها خدمت در حوزه وسیع تر ا

امور بهبود وضعیت مردم، به نفع گروه های مشخصی از مردم و یا همه اجتماع فعالیت می کنند.آنها به دنبال 

 .منافع حرفه ای یا تجاری اعضای خود نیستند

تالیف دکتر محمود رضا گلشن پژوه ؛ انتشارات موسسه فرهنگی  "راهنمای سازمانهای غیردولتی"منبع : کتاب 

 مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

 : تعریف سازمان های غیر دولتی و ویژگی های آن

در اسناد سایر موسسه های ملل متحد نیز تعریف های مشابهی عرضه شده است که سه ویژگی عمده در تمامی تعریف 

 :ها مشاهده می شود

س تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نگیرد بلکه غیردولتی بودن: بدین معنی که تاسیس آنها بر اسا -0

 .اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، موسس آنها باشند و سازمان، جزئی از تشکیالت بدنه عمومی دولت دانسته نشود
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 غیرانتفاعی بودن: بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود، هدف اصلی و غایی سازمان تلقی نشود، هر چند که -0

 .این ویژگی، سازمان غیردولتی را از دست یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی دارد

تمایل به استقالل و خودمختاری: بدین معنی که سازمان غیردولتی سعی می کند برای تحقق اهداف خود در  -8

اشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا چارچوب قانون محلی کشور متبوع، تا حد ممکن از درجه استقالل باالیی برخوردار ب

 .گرایش های مختلف قرار نگیرد

 : منشور ملل متحد

به شورای اجتماعی و اقتصادی اجازه می دهد تا ترتیبات مناسبی را برای مشاوره  00منشور سازمان ملل متحد در ماده 

 .قرار دارد، طراحی کند و همکاری با سازمان های غیردولتی که فعالیت آنها در حوزه صالحیت این شورا 

اقتصادی ملل متحد در بررسی خود در این زمینه رهنمودهایی کلی ارائه داد و سه گروه از سازمان  -شورای اجتماعی

 :های غیر دولتی را پیش بینی کرد

  گروهA : ت شورای اجتماعییسازمان هایی که حوزه در سطح گسترده ای در ارتباط با حوزه های صالح- 

 .ت و به عبارتی فعالیت آنها مرتبط با مسائل نظام های اقتصادی و اجتماعی کشورهاستاقتصادی اس

  گروهB:  سازمان هایی که حوزه فعالیت آنها در سطح محدود و خاص مرتبط با حوزه های در صالحیت شورا است

 .و فعالیت این سازمان ها حجم اندکی از فعالیت های زیر پوشش را دربرمی گیرد

  گروهc: زمان هایی که با افکار عمومی مردم در ارتباطند و فعالیت اطالع رسانی دارند. بنا به نظر این شورا، سا

سازمان های غیردولتی از هر سه گروه می توانند اشخاص با صالحیتی را به عنوان ناظر به نشست های عمومی 

 .اقتصادی ملل متحد بفرستند -شورای اجتماعی

 : نگرش یونسکو

یک نگاه کلی، سازمان های غیردولتی را نمایندگان جامعه مدنی می داند و افزایش فعالیت آنها را موجب یونسکو در 

 .بارورتر شدن جامعه مدنی برای حرکت در مسیر دموکراسی می داند

  همکاری دو جانبه یونسکو با سازمان های غیر دولتی، منافع و آثار مثبت متقابلی را برای دو طرف به ارمغان
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آورد. با این همکاری، یونسکو از مشاوره فنی و اطالعات این سازمان ها بهره مند می شود و آنها نیز ضمن استفاده می 

 .از اسناد و اطالعات یونسکو، مجرایی برای معرفی برنامه های خود در سطح بین المللی می یابند

میان چند شخصیت حقیقی و یا حقوقی تاسیس از نظر یونسکو، این سازمان ها در اصل بر اساس یک توافق غیر دولتی 

می شوند و از لحاظ نظام اداری کشور متبوع و از لحاظ بودجه و تشکیالت، بخشی از دستگاه دولتی به شمار نمی آیند. 

از سوی دیگر، این سازمان ها باید ماهیت غیر انتفاعی داشته باشند، هر چند که چنین ماهیتی آنها را از دست یابی به 

 .دهای محدود برای اداره تشکیالت باز نمی دارددرآم

یونسکو در یک تقسیم بندی کلی برای همکاری خود با سازمان های غیر دولتی بر اساس اولویت، سه نوع سازمان غیر 

 :دولتی را از یکدیگر متمایز می سازد

تصمیم گیر و اجرایی آن جنبه سازمان های غیر دولتی بین المللی که شامل سازمان هایی است که اعضای بدنه  . 0

 .بین المللی و چند ملیتی داشته است

بنیادها و نهادهای مشابه که کارکرد بین المللی داشته باشند، یعنی فعالیت آنها به مرزهای ملی کشور متبوع،  . 0

 .محدود نشود

 :سازمان های غیر دولتی ملی و یا محلی. 8

المللی به منظور رسیدن به صلح جهانی از اولویت های اصلی یونسکو  با عنایت به این که ترغیب همکاری های بین

است، این سازمان همکاری مستقیم با سازمان های غیر دولتی با ماهیت بین المللی و یا حداقل کارکرد بین المللی را 

ملی کشورهای عضو و در اولویت قرار می دهد و همکاری با سازمان های غیر دولتی ملی را عمدتاً از راه کمیسیون های 

یا دفترهای خارج از مقر یونسکو توصیه می کند، هر چند که در مواردی همکاری مستقیم با سازمان های یاد شده، 

 .مجاز می باشد

منبع : کتاب مجموعه مقاالت نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه فعالیت های ملی و بین المللی . انتشارات 

یقات سیاسی وزارت کشور و وزارت امور خارجه . مقاله یونسکو و سازمانهای غیردولتی تالیف دکتر دفتر مطالعات و تحق

  .مجید بزرگمهری
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 تعریف سازمان مردم نهاد از دیدگاه نظریه پردازان و مراکزعلمی دانشگاهی

دکتر محمد رضا سعیدی : سازمانهای غیردولتی، گروهها و نهادهای بسیاری را در بر می گیرند که مستقل از حکومت 

 ترجیح میدهند. درجه نخست، همکاری و انسان محوری را بر اهداف تجاریعمل می کنند و در 

در کشورهای صنعتی این قبیل سازمانها به عنوان کارگزاران خصوصی از توسعه بین المللی پشتیبانی کرده، گروههای 

د. افزون منطقه ای و همچنین گروههای عضویتی در روستاها را پوشش می دهن -بومی سازمان یافته در سطوح ملی

انجمنهای مذهبی و خیریه ای محسوب می شوند که اهرم و  برآن و در مقام عمل، سازمانهای غیر دولتی، به نوعی،

و  میدهند پشتوانه خصوصی به شمار می آیند و آن را به حرکت درمی آورند، غذا و خدمات تنظیم خانواده ارائه

دایره فعالیت سازمانهای غیردولتی را وسیع تر در نظر گیریم، سازمانهای محلی را تقویت می کنند. چنانچه بخواهیم 

تعاونیهای محلی مستقل، انجمنهای محلی، تشکلهای زنان و انجمنهای دامداری و نیز گروههای شهروندی که 

 .عملکردشان بر ساخت قدرت سیاسی اثر گذار است، در حوزه شمول سازمانهای غیردولتی قرار می گیرند

ازی از حوزه عمل سازمانهای غیردولتی، به برخی از تعاریف موجود در خصوص این سازمانهای اشاره با چنین چشم اند

پی افکنده  می کنیم تا بینایی برای ارائه تحلیلهای جامع تر در زمینه شناسایی ابعاد مختلف عملکرد این قبیل سازمانها 

 .باشیم

که دولت در تشکیل و کنترل آن دخالتی ندارد. از نظر دولت،  الف( سازمان غیردولتی به هر نوع سازمانی گفته می شود

 شود. می هر سازمانی که در دیوان ساالری)بوروکراسی( گسترده دولتی سهمی ندارد، سازمان غیر دولتی تلقی

یت ب( گروهی از افراد که داوطلبانه و با هدف غیرانتفاعی گرد هم می آیند و در سطح محلی، ملی یا بین المللی فعال

 .(0550می کنند)سازمان ملل متحد، 

 :در شهر بانکوک تایلند برگزار شد، این تعاریف ارائه شد 033در کارگاه آموزشی سازمانهای غیر دولتی که به سال  ج(

به عنوان یک سازمان  -و توسعه مدار که در جهت منافع اعضا ر سازمان غیر انتفاعی، داوطلبانه، خدمتگرا  -0

 .عمل می کند -به عنوان یک سازمان کارگزار -یا سایر افراد جامعه -خودجوش

سازمانی که از افراد خصوصی معتقد به اصول اجتماعی معین و با هدف تامین توسعه اجتماع حوزه فعالیتش   -0

 .تشکیل شده است

http://www.ngosiran.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-ngo-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-ngo-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 .ماعی که در جهت کمک به توانمندسازی مردم تالش می کندسازمان توسعه اجت -8

سازمان یا گروهی از افراد که مستقل از هر گونه کنترل بیرونی و به منظور نیل به اهداف و مقاصد ویژه تالش می  -1

 . میشود. کنند و ادای این وظایف به تغییر مطلوب در اجتماع، ناحیه یا وضعیت معین منجر

ل، انتخابی، غیرفرقه ای و مردمی که برای توانمندسازی گروههایی که از نظر اقتصادی یا اجتماعی سازمانی مستق  -0

 .در حاشیه قرار گرفته اند، تالش میکند

 .سازمانی که وابستگی به احزاب سیاسی نداشته برای رسیدن به توسعه و رفاه اجتماعی تالش می کند  -1

مشکالت بنیادی و بهبود کیفیت زندگی، با تاکید بر مسائل فقرا، محرومان و سازمانی که متعهد است در جهت رفع   -0

 .حاشیه نشینان مناطق شهری و روستایی بکوشد

دولت تاسیس شده و نه تنها در  -یا با دخالت اندک -سازمانی که به وسیله اجتماع و برای اجتماع بدون دخالت  -3

 .دی و اجتماعی نیز فعالیت می کندامور خیریه، بلکه در زمینه های فرهنگی، اقتصا

سازمانی که از نظر تشکیالت اجرایی انعطاف پذیر و دموکراتیک است و سعی می کند به صورت غیر انتفاعی به   -5

 .مردم خدمت کند

 ویژگیهای سازمانهای غیردولتی

ازمانهای مختلفی که با از مجموع بررسیهای صورت گرفته در زمینه سازمانهای غیر دولتی و نیز شناسایی و تمیز س

 :، می توان به ویژگیهای زیر بیشتر تاکید کرددچنین هدف و فلسفه ای فعالیت می کنن

غیرانتفاعی بودن: این سازمانها با انگیزه سودجویی شکل نگرفته اند و در پی کسب سود برای اشخاص یا دسته های   -0

فعالیتهای بازرگانی مشارکت کرده، تولید سود و سرمایه  خاص نیستند. هر چند سازمانهای غیر دولتی می توانند در

 .کنند. ولی سود و سرمایه آنها باید صرفاً برای اجرای ماموریت سازمان به مصرف رسد یا در سازمان سرمایه گذاری شود

مدیریت آنها نداشتن وابستگی به دولت: سازمانهای غیردولتی را مردم تاسیس می کنند و عموماً دولتها در ایجاد و   -0

نقش چندانی ندارند؛ از قبیل انجمنها، مجامع، گروههای حرفه ای، سازمانهای خیریه و مذهبی. به دیگر سخن، این 

سازمانها در ساختار دیوان ساالری دولتی جایی ندارند. با وجود غیر دولتی بودن این سازمانها، برخی دولتها با هدف 

 .یریت این سازمانها دخالت می کنندگسترش مشارکتهای مردمی در تاسیس و مد
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داوطلبان: خصلت عمده سازمانهای غیردولتی آن است که مردم به صورت داوطلبانه آنها را تشکیل داده اند. با آنکه   -8

این سازمانها باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند، اما هیچ تشکیالت دولتی نباید در شرایط عادی دستور ایجاد، 

انحالل آنها را صادر کند و هرچند این سازمانها به استخدام کارمند اقدام می کنند، به مشارکت داوطلبانه اداره و 

 .بسیاری از افراد عالقه مند، برای خدمت در هیئت مدیره و کمکهای دیگر متکی هستند

می شود که بر اساس برخورداری از شخصیت حقوقی : برای گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی، قوانینی وضع   -1

آن این سازمانها به ثبت می رسند و از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می شوند. این امر موجب جلب اعتماد مردم 

به آنها می شود و از این طریق می توانند با سازمانهای دولتی قرارداد امضا و از تسهیالت مختلفی نظیر وام بانکی 

 .استفاده کنند

و مشارکتی : محققان معتقدند که در این سازمانها فرایند دموکراتیک یا مردم ساالری  االریمردم سمدیریت   -0

(. ماهیت مردمی 0801اهمیت باالیی دارد؛ زیرا این روند، مشارکت مستمر افراد داوطلب را تضمین می کند)ریچارد،

 و مشارکتی باشد. بر همین اساس نیز مدیران می کند که فرایند اداره آنها از پایین به باال ء سازمانهای غیردولتی اقتضا

 ءانتخاب و در صورت نارضایتی از عملکردشان برکنار می شوند. این ویژگی سبب می شود که اعضا ء آنها از سوی اعضا

باشند و به این ترتیب نیز  ءهمواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته و مدیران پاسخگوی عملکردشان در برابر اعضا

مردم از پویایی بیشتر برخوردار شود. بنابر این، هر چه سازمانها به سوی نخبه گرایی حرکت کنند از ماهیت سازمان 

 .بودن به دور خواهند شد ساالری

خودگردانی : سازمانهای غیردولتی، از نظر مالی خودگردان هستند. هرچند آنها از دولت، افراد خیر، سازمانهای بین  -1

دریافت می کنند، این کمکها نباید به گونه ای باشد که وابستگی شان را به منابع کمک دهنده المللی و... کمکهایی 

 .فراهم کند و آنها را از اهداف و تعهدات اجتماعی شان دور سازد

غیرسیاسی بودن : این سازمانها تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آنها خدمت به اجتماع، فقرا، گروههای آسیب   -0

کارهای تاسیس سازمانهای غیر دولتی نیز با ادی، مشکالت محیطی و... است. سازوع تبعیضهای جنسی، نژپذیر، رف

سازمانهای سیاسی)احزاب( متفاوت است و معموالً آنها در زمان تاسیس تعهداتی مبنی بر وارد نشدن به حوزه های 

 .سیاسی می سپارند

معافیت مالیاتی : همان طور که سازمانهای غیردولتی بصورت غیرانتفاعی اداره می شوند و با هدف خدمت رسانی به  -3
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  .اقشار آسیب پذیر و توسعه اجتماعی فعالیت می کنند ،از پرداخت مالیات معاف هستند

 . سعیدی ، انتشارات سمتمنبع : کتاب درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی، تالیف دکتر محمدرضا 

یک سازمان غیردولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند یا مجموعه ای  تعریف دایان اتو:  -0

ازشهروندان یک یا چند کشور است که نوع فعالیت آن به منظور پاسخ گویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که 

 .ید، تعیین می شودسازمان مذکور با آن همکاری می نما

و غیرانتفاعی مردم ساالر سازمان غیردولتی، تشکلی مستقل، منعطف ، تعریف ساالمون لستر و هلموت آنهی ار: -0

ه های حاشیه ای، حل واست که فعالیت های خود را در جهت کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و اجتماعی گر

 .نموده استمعضالت عامه و گاه رفع مسائل قشری خاص متمرکز 

سازمان غیردولتی، سازمانی است با سازو کاری برای فراهم ساختن زمینه همکاری  تعریف جك پالنو و ری التون:  -8

میان گروه های ملی درباره مسائل بین المللی به ویژه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسان دوستانه و 

 .تکنیکی

کشور طبقه بندی  11دانشگاه جانز هاپکینز با مطالعه  گروه مطالعاتی دانشگاه جانز هاپكینز :تعریف ارائه شده از سوی  -1

 :و تعاریف زیر را در رابطه با سازمان های غیر دولتی ارائه کرده است

  بر حسب درآمد: سازمان هایی که هزینه های آنها عمدتاً از طرف کمک ها و مساعدت های مردمی تامین  -الف

 .می شود

  بر حسب عرضه توان کاری: کار در این سازمان ها غیر اجباری و بدون چشم داشت مادی است -ب. 

  بر حسب خروجی: این سازمان ها اغلب خیریه و عام المنفعه هستند و کاالهایی از نوع عمومی تولید می  -ج

 .کنند

  توزیع نمی شود و در حیطه  بر حسب توزیع سود: سازمان هایی که سود خالص آنها میان متولیان سازمان -د

 .تشکل های غیردولتی شناخته می شوند

  سازمان یافتگی: تشکل می بایست تا حدودی نهادینه شده و تثبیت یافته باشد. تجمع های موقت و خلق  -ه

 .الساعه که هیچ ساختار واقعی و هویت سازمانی ندارند، واجد تعریف نیستند
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  دولت جدا هستندخصوصی بودن: از حیث سازمانی از  -و. 

  خودگردانی و استقالل: بتوانند بر فعالیت های خودشان تسلط و نظارت داشته باشند -ز. 

  توزیع غیرانتفاعی: حاصل به موسسین یا مدیران تعلق نگیرد و در جهت اهداف سازمان به کار گرفته شود -ح. 

  داوطلبانه بوده ونظام عضوپذیری آنها آزاد داوطلبانه بودن: شرکت در فعالیت های این تشکل ها به صورت  -ط

 .است

تالیف دکتر محمود رضا گلشن پژوه ؛ انتشارات موسسه فرهنگی  "راهنمای سازمانهای غیردولتی"منبع : کتاب 

  . مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
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 ؟چیست  (NGOs)سازمان مردم نهاد

 بطور و ها انجمن ، ها تشکل ، موسسات از وسیعی طیف ،( (  NGOsسازمانهای مردم نهاد )سازمانهای غیردولتی)

غیردولتی را در بر می گیرد که توسط مردم شکل گرفته و با مشارکت و همکاری مردم  مدنی نهادهای از بخشی کلی

در موضوعات متنوع از سطح محلی گرفته تا  ، غیردولتی سازمان یا N.G.O فعالیت می کنند . امروزه انواع مختلفی از

 سطح ملی و بین المللی در اقصی نقاط دنیا فعالیت می نمایند و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است .

مردم نهاد را تعریف کنیم می توانیم آنها را سازمانهایی با ، اگر خواسته باشیم سازمانهای  با توجه به تنوع تعاریف"

 ویژگیهای زیر بدانیم:

 .عضویت در آنها داوطلبانه و اختیاری است

 .تعیین اهداف در آنها بر اساس مشورت و همفکری میان اعضا صورت می گیرد

 .اعضای آنها روابطی افقی و مبتنی بر برابری حقوق با یکدیگر دارند

 .ن وابستگی را به نهادهای صاحب و اعمال کننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت دارندآنها کمتری

آنها برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی کنند، بلکه اهدافی غیر انتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط 

 .زیست و بهداشت و ایجاد ائتالف میان گروههای کوچک مردم دارند

ولت و مردم در شکل توسعه ای یا میان حامیان و گروههای هدف در شکل سنتی به عنوان یک میانجی یا آنها میان د

 .واسطه عمل می کنند

تنوع فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی بسیار زیاد است. آنها در اموری مانند فعالیتهای امدادی، رفاهی، مذهبی و خیریه 

حقوق بشر، توسعه، علم و تکنولوژی، هنر و حرفه ها، مطبوعات، زنان، جوانان،  ، خدماتی، مبارزه با خشونت، دفاع از ای

پناهندگان و مهاجران، سالخوردگان و محرومین در جنبش و تالش هستند. اشکال سازمانی آنها نیز متنوع است. 

انهای خودجوش اشکالی چون کارگزاریهای امدادی و رفاهی، سازمانهای نوآور فنی، کارگزاری توسعه مردمی، سازم

 توسعه، گروهها و شبکه های مدافع و پیمانکاران خدمات عمومی.

http://www.ngosiran.ir/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-ngo-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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حوزه وسیع فعالیت سازمانهای غیر دولتی موجب می شود تا این سازمانها اهداف زیادی را دنبال کنند. اهداف آنها را 

 می توان بطور خالصه به شرح زیر دانست:

 .بویژه گروههای محروم توانمند ساختن شهروندان برای رفع مشکالت خویش

 .سازماندهی و نهادینه کردن مشارکتهای شهروندان

 .ارائه مشاوره به نهادهای دولتی

 .توجه به محیط زیست، کاستن آلودگیهای زیست محیطی و کنترل منابع

 .ایجاد ائتالف بین گروههای کوچک مردم در زمینه های بهداشتی، محیط زیست و مانند آنها

 .ثر و کارآمد در انجام امورکاربرد روشهای مو

 .اشتغال زایی برای فقیران

 .افزایش آگاهی در میان شهروندان از طریق برنامه هایی مانند برنامه ریزی خانواده

 .کاهش هزینه های انجام امور

 .تشویق ثروتمندان در کمک به فقرا

 .مانند توزیع خوراککاهش آالم فقرا، انجام خدمات رفاهی و خیریه ای برای محرومین و معلولین 

 :   مروری بر این اهداف نشان می دهد که می توان بین دو دسته از اهداف تمایز قائل شد

دسته نخست اهدافی که نگاه توسعه ای به مساله محرومیت و فقر دارند و توانمندسازی را به جای دادن کمکهای 

  جدید مانند محیط زیست و بهره وری هستند. خیریه معمولی دنبال می کنند. آنها معطوف به موضوعات و مسائل

 در این دسته گنجاند . توان می را 5 تا یک های هدف

دسته دوم اهدافی هستند که نگرش سنتی به مساله محرومیت یعنی انجام امور خیریه ای و حمایتی را باز می تابانند، 

رابطه بر خالف نگاه دسته اول کمک گیرنده یعنی رابطه ای یک طرفه میان کمک دهنده و کمک گیرنده. در این 

منبع مجموعه آموزشی شوراهای اسالمی شهر و  "تقریباً منفعل است و توجه چندانی به توانمندسازی او نمی شود. .
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 آموزش و ریزی برنامه دفتر آشنایی با سازمانهای غیردولتی و چگونگی مشارکت آنان در مدیریت محلی . -روستا 

 "شورک وزارت  شوراها

 N.G.O.s نهاد مردم اهمیت سازمانهای 

 جایگاه تشكلهای مردم نهاد در جامعه :

 می قرار  مدنی جامعه  زیرمجموعه در نهاد مردم تشکلهای ،  اگر تقسیم بندی زیر را در خصوص جامعه در نظر بگیریم

   : گیرند

وجود  "بخش خصوصی"و  "جامعه مدنی"نامهایدر هر جامعه ای در کنار دولت اعم از ملی و محلی، دو نظام دیگر به "

دارند. این سه نظام باید با شراکت و همکاری با یکدیگر به حل مشکالت پیچیده جامعه بپردازند. در این رابطه شراکتی 

بخش خصوصی شامل شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ، اتحادیه ها و انجمن های تجاری و سرمایه گذاری است. 

دارنده نهادهایی چون سازمانهای غیردولتی، گروهها و اجتماعات محلی، سازمانهای داوطلبانه برمدنی نیز در  جامعه

مردمی، نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی، رسانه های جمعی، گروههای مذهبی و سازمانهای مدنی است. این همکاری و 

اوت در نحوه تعامل دولتها با جامعه مشارکت را حکمروائی می نامند که با مفهوم حکومت تفاوت دارد. دلیل این تف

مدنی و بخش خصوصی است. در حکومت، دولت مسئولیت همه امور را به تنهایی بر عهده دارد و جامعه مدنی و بخش 

خصوصی حضور موثری در عرصه اداره امور ندارند. اما در حکمروائی این سه نهاد با شراکت و با کمک با یکدیگر به اداره 

پردازند. البته باید خاطر نشان کرد که در حکمروائی با وجود آنکه مسئولیت اجرایی دولت نسبت به امور عمومی می 

گذشته کمتر می شود اما وظیفه اصلی آن که سیاستگذاریهای کالن جامعه و انجام وظایفی مانند سرمایه گذاریهای در 

تبدیل به دولت سیاستگزاری می شود .  U تپروژه های کالن بر سر جای خود باقی است. به عبارت دیگر دولت خدما

آشنایی با سازمانهای غیردولتی و چگونگی مشارکت آنان در -ی شهر و روستا اسالم شوراهای آموزشی مجموعه منبع ".

 "کشور وزارت شوراها آموزش و ریزی برنامه دفتر مدیریت محلی . 
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آئین انهم  اجرائی اتسیس  و  -2

 فعالیت سازمانهای مردم نهاد
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 آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

  

 )هیات وزیران3/0/0831ه مورخ  80030/ت 00310اره تصویب نامه شم(

 وزارت کشور ـ وزارت اطالعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

وزارت اطالعات و به  3/0/0838 مورخ 00/م/1001بنا به پیشنهاد شماره  05/8/0831هیئت وزیران در جلسه مورخ 

استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای 

 :غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود

  فصل اول ـ کلیات

  :به کار می روند: در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط 0ماده 

نامیده می شود، به تشلکهایی اطالق می شود که توسط « سازمان»الف ـ سازمان غیردولتی که در این آیین نامه 

گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای 

 .اهداف غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشد

و نظائر آن می تواند « مؤسسه»، «خانه»، «مجمع»، «گروه»، «مرکز»، «کانون»، «انجمن»، «جمعیت»: عناوین 0ه تبصر

  .در نام گذاری به کار گرفته شوند« سازمان»به جای واژه 

به این معناست که دستگاههای حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. « غیردولتی»: واژه 0تبصره 

مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، 

  .مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود

  .: اهداف غیرسیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد8تبصره 

عبارتست از عدم فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضا، : اهداف غیرانتفاعی 1تبصره 

  .مؤسسان، مدیران و کارکنان سازمان

http://www.ngosiran.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://www.ngosiran.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
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  .: داوطلبانه به معنای مشارکت و تأسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است0تبصره 

  .زمان را تأسیس می نمایندب ـ هیئت مؤسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سا

پ ـ پروانه فعالیت، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل 

  .سازمان صادر می شود

ت ـ مراجع نظارتی مشتمل بر هیئت نظارت شهرستان )متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسالمی شهرستان و 

ای غیردولتی شهرستان(، هیئت نظارت استان )مرکب از استاندار، نماینده شورای اسالمی استان و نماینده سازمانه

نماینده سازمانهای غیردولتی( و هیئت نظارت کشور )مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور، نماینده شورای عالی استانها و 

و با رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، نماینده سازمانهای غیردولتی( می باشند که بر اساس این آیین نامه 

، کشوری یا بین المللی با هیئت نظارت کشور خواهد یاستان و کشور نسبت به نظارت بر سازمانهای غیردولتی فرااستان

 .بود

: سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت 0ماده 

 .ی می گرددحقوق

: موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امور 8ماده 

خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و 

 آبادانی و نظائر آن یا مجموعه ای از آنها می باشد. 

 حقوق و تكالیف –دوم  فصل

: سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط 1ماده 

  :فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید

 .الف ـ ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی

 .اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسبب ـ 

  .در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی بر حسب مورد -0
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در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشکالت موجود به مراجع و    -0

  .دستگاه های قانونی ذیربط

 

  .پ ـ کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها

  .ت ـ برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان

  .ث ـ انتشار نشریه

  .مانج ـ انجام هرگونه عملیات دیگر برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامه ساز

 .چ ـ حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی

: سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی 0ماده 

ده، به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یادش

حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خالصه ای از گزارش ساالنه مذکور برای اطالع عموم، در محدوده 

 .جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند

: هزینه های سازمان از منابع زیر تأمین می شود: الف ـ هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از 1ماده 

  .تی و غیر دولتیداخلی و خارجی و دول

  .ب ـ وقف و حبس

  .پ ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه

 .ت ـ حق عضویت در سازمان

ـ سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارجی، مشخصات منبع کمک کننده، میزان کمک و  0تبصره 

چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعالم نماید. مراجع مذکور موظفند ظرف 

حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعالم یاد شده، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطالعات و امور خارجه و بانک 

ه های یا شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند. موافقت دستگا
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اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعالم می باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق 

  .است

دریافت  ـ دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانسهای وابسته به سازمان ملل، نیاز به 0تبصره 

مجوز ندارد. فهرست سازمانهای یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیئت نظارت قرار می 

 .گیرد

: تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحالل 0ماده 

 .ممنوع است

 .فعالیتهای سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد: اساسنامه و 3ماده 

: سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، 5ماده 

ارد نیاید. اسناد و اطالعات مذکور را بررسی نمایند. نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی و

 .خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی، مگر به حکم مرجع قضایی صالح، ممنوع است

  .: فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرااستانی و ملی باشد01ماده 

از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت  ـ مرجع یاد شده، قبل از اعالم نتیجه به سازمان متقاضی، باید0تبصره 

امور خارجه نظر خواهی نماید. دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ الزم را ارائه دهند، در غیر این 

  .صورت نظر آنها موافق تلقی می شود

  .تقاضی ارائه دهدروز از تاریخ تقاضا، پاسخ الزم را به م 10ـ مرجع مذکور باید حداکثر ظرف  0تبصره 

ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان، حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی  ـ 8تبصره 

  .شهرستان یا استان انجام می گیرد

ع ـ شرکت سازمان در مجامع بین المللی، دوره های آموزشی و نمایشگاهها، باید با اطالع کتبی به مراج 1تبصره 

 .نظارتی انجام گیرد
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: سازمان باید در فعالیتهای خود، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از 00ماده 

 .ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید

ند : سازمان از حق دسترسی به اطالعات موجود در مؤسسات عمومی برخوردار است و مؤسسات مذکور مکلف00ماده 

 .اطالعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند

: سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر 08ماده 

اسناد ارائه شده را در سازمان اقدام و حسب مورد آنها رابرای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات 

 .ربط ثبت نمایندسازمان ذی

: دولت مکلف است وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت 01ماده 

 .به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند

ند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و : سازمان های دولتی مکلف00ماده 

 .حسب مورد با هیئتهای حقیقت یاب آنها همکاری نمایند

: سازمان حق دارد در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی 01ماده 

 .درمراجع قضائی اقامه دعوا نماید

  :فصل سوم ـ صدور پروانه فعالیت

: متقاضیان تأسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون، مرجع خاصی برای صدور پروانه 00ماده 

  .( ارائه نمایند0سازمانهای مربوط تعیین شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند )ت( ماده )

ه هیئت نظارت کشور، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل ـ دبیرخان 0تبصره 

  .می شود

ـ مسئولیت دبیرخانه هیئت نظارت کشور، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور، استانداری و  0تبصره 

  .فرمانداری می باشد
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  .قدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیئت نظارت انجام می گیردـ اجرای تشریفات اداری و انجام ا 8تبصره 

  .ـ تصمیمات الزم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیئت نظارت اتخاذ می شوند 1تبصره 

ر کشور، در ـ صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تأیید هیئت نظارت در هیئت نظارت کشور با وزی 0تبصره 

 .هیئت نظارت استان با استاندار و در هیئت نظارت شهرستان با فرماندرا می باشد

  :: هیئت مؤسس باید دارای شرائط زیر باشند03ماده 

  .الف ـ داشتن هیجده سال تمام

  .ب ـ تابعیت ایرانی

  .انپ ـ دارا بودن صالحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان درخصوص موضوع فعالیت سازم

ت ـ عدم عضویت در گروههایی که بر اساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت 

  .مؤثرکیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود

 .تبصره: هیئت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد

فعالیت آنها مشترک است، در صورت وجود شرایط زیر می توانند : سازمانهای غیردولتی که موضوع یا هدف 05ماده 

  :شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند

  .سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد 0الف ـ حداقل 

  .( این آیین نامه محروم نشده باشند03ب ـ به محرومیتهای بند )پ( یا )ت( ماده )

  .( این آیین نامه عمل کرده باشند0کالیف مندرج در ماده )پ ـ به ت

  .ت ـ تابعیت آنها ایرانی باشد

  .سازمان غیردولتی ایرانی باشند 0ث ـ اعضای مؤسس حداقل 

( این آیین نامه برای تأسیس شبکه های 00( ماده )8( و )0ـ انجام استعالمهای مذکور در تبصره های ) 0تبصره 

  .ی الزم نیستسازمانهای غیردولت
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ـ صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمانهای غیردولتی بر عهده هیئت نظارت کشور و تابع مقررات این  0تبصره 

آیین می باشد. حقوق، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمانهای غیردولتی پیش بینی 

 .شده است

( این 00فت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده ): هیئت مؤسس برای دریا01ماده 

  :آیین نامه ارائه نماید

  .الف ـ فرم تقاضا نامه تکمیل شده

  .ب ـ تصویر مدارک هویتی هیئت مؤسس

  .پ ـ اساسنامه سازمان

 .ت ـ اولین صورتجلسه هیئت مؤسس

  :موارد زیر باشد: اساسنامه سازمان باید حاوی 00ماده 

  .الف ـ اهداف سازمان

  .ب ـ موضوع فعالیت

 .پ ـ مدت فعالیت

  .ت ـ مرکز اصلی فعالیت

 .ث ـ نحوه ایجاد شعب

  .ج ـ ارکان و تشکیالت سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای آنها

 .چ ـ صاحبان امضاهای مجاز

 .ح ـ شرایط پذیرش عضو

  .تأمین درآمد و داراییخ ـ منابع 
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  .د ـ نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه

 .ذ ـ نحوه انحالل

 .ر ـ مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحالل

  .ز ـ محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تغییر مدیران و ـ اساسنامه سازمان باید بر رأی گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه  0تبصره 

  .دوره تصدی آنها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هرگونه تغییر و تأثیرگذاری تصریح کند

ـ در اساسنامه سازمان باید به صراحت، نحوه ارائه گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود و  0تبصره 

  .نیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود

وده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیئت مؤسس و بر اساس شاخصهای تقسیمات کشوری ـ محد 8تبصره 

 .تعیین می شود

( این آیین نامه ـ پس از دریافت تقاضانامه سازمان، باید ظرف 00ـ مرجع صدور پروانه فعالیت ـ موضوع ماده ) 00ماده 

  .عالم نمایدحداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأیید یا رد تقاضا ا

ـ در صورتی که هیئت نظارت تقاضا را رد کند، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دالیل رد  0تبصره 

  .درخواست را به متقاضی اعالم کند

ـ چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف هر یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر  0تبصره 

  .اه یا دستگاه های دولتی ذیربط نیز ضروری استموافق دستگ

صالح )وزارت ت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذیـ هیئت نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریاف 8تبصره 

اطالعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و دستگاههای تخصصی( اقدام و آن مرجع نیز 

  .حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را اعالم نماید، در غیر این صورت نظر هیئت مزبور موافق تلقی می شودمکلف است 
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  :ـ متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید 1تبصره 

تان و در صورت رد تقاضا در الف ـ از تصمیم هیئت نظارت شهرستان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، به هیئت نظارت اس

  .هیئت نظارت استان، ظرف یک ماه به هیئت نظارت کشور

  .ب ـ از تصمیم هیئت نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، به هیئت نظارت کشور

 .پ ـ تصمیم هیئت نظارت کشور درهر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود

مجمع عمومی و هیئت امنا )حسب مورد( باالترین مرجع اجرائی سازمان می باشند و باید دارای شرائط مقرر  :08ماده 

 .( این آیین باشد03در ماده )

 .: سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد01ماده 

نی را به مرجع صدور : سازمان مکلف است هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، هیئت مدیره، هیئت امنا و نشا00ماده 

پروانه مربوط اطالع دهد. در صورت اعالم عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یادشده، 

سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و درج در روزنامه 

 .رسمی اقدام نماید
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  :نظارتفصل چهارم ـ 

: وظائف مراجع نظارتی استان و شهرستان، به ترتیب در رابطه با سازمانهای غیردولتی با محدوده فعالیت در 01ماده 

  :سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد

یط و الف ـ دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرا

  .ضوابط مقرر در این آیین نامه

 .ب ـ دریافت گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی ساالنه و درصورت لزومی موارد مقطعی

  .پ ـ رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت

 .ت ـ نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه

  :لی در مورد سازمانهای غیردولتی عبارت است از: وظائف مرجع نظارتی فرااستانی و م00ماده 

الف ـ دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمانهای غیردولتی با محدوده جغرافیایی فرااستانی و ملی و اقدام 

  .به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه

 .رایی و مالی ساالنه و در صورت لزوم موارد مقطعی آنهاب ـ دریافت گزارش عملکرد اج

پ ـ رسیدگی و اعالم نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تأخیر یا رد صدور 

  .پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختالفات میان سازمانهای غیردولتی با استانداریها و فرمانداریها

  .بر حسن اجرای مقررات این آیین نامهت ـ نظارت 

 .تبصره ـ نظارت بر سازمانهای غیردولتی تخصصی توسط دستگاههای ذیربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد

: مراجع نظارتی موظفند درحدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطالع از عدم رعایت مقررات این 03ماده 

ازمان، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیردولتی مربوط و نماینده دستگاه آیین نامه از سوی س

  :دولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زیر را به اجرا گذارند

  .الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصالح وضعیت
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 .رونده با مهلت یک ماهه برای اصالح وضعیتب ـ تذکر کتبی با درج در پ

  .ماه 8پ ـ تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 

  .ت ـ تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصالح وضعیت

  .ـ مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیئت نظارت ابالغ و در پرونده ثبت می شود 0تبصره 

نظارتی بر اساس این ماده، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این  ـ نحوه اقدام مراجع 0تبصره 

 .تعیین خواهد شد آیین نامه ابالغ می شود،

: صدور مجوز فعالیت سازمانهای غیردولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آنها به عهده هیئتی 05ماده 

نماینده وزارت اطالعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان ه، نماینده وزارت کشور،متشکل از نماینده وزارت امور خارج

  .دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیردولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود

 .تبصره ـ فعالیت سازمان های غیردولتی مذکور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات این آیین نامه می باشد

 :سایر مقررات فصل پنجم ـ

: سازمانهای غیردولتی که از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات جاری تاکنون ایجاد 81ماده 

شده اند، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند، در غیراین صورت مشمول مزایا و تسهیالت این 

 .آیین نامه نمی شوند

ل سازمان اعم از اختیاری و قهری، بر اساس مفاد ذیربط آیین نامه ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجارتی : انحال80ماده 

  .با اصالحات بعدی ـ انجام می گیرد 0880ـ مصوب 

تبصره ـ چنانچه مدت فعالیت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قید شده باشد، پس از انقضای آن و عدم تمدید بر 

 .ن آیین نامه سازمان خودبخود منحل می گردداساس مقررات ای

: تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار، واحدهای آموزش عالی و یا مؤسسات پژوهشی 80ماده 

ـ آموزشگاههای  0808( قانون اصالح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی ـ مصوب 0ماده )« ل»موضوع بند 
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رس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس غیردولتی و سایر تشکلهای غیردولتی که در نص علمی آزاد و نیز مدا

اجازه تأسیس و انحالل آنها به عهده دستگاههای دولتی واگذار شده اند، از شمول سازمان   قوانین جاری صراحتاً

  .موضوع این آیین نامه خارج می باشند

های غیردولتی تخصصی با رعایت مقررات این آیین نامه و با اخذ نظر ـ مرجع صدور پروانه برای سازمان 0تبصره 

  .دستگاههای ذیربط، وزارت کشور است

ـ نحوه صدور پروانه برای سازمانهای غیردولتی جوانان مطابق تفاهم نامه ای است که توسط وزارت کشور و  0تبصره 

 .سازمان ملی جوانان امضا شده است

، 5/00/0830هـ مورخ  00810/ت 00113ین تصویب نامه، تصویب نامه های شماره : از تاریخ ابالغ ا88ماده 

 .لغو می گردند 00/01/0830هـ مورخ  05110/ت 00300و  01/1/0830هـ مورخ  00810/ت 81515

  عارف محمدرضا                                                                                                                                                                               

 معاون اول رئیس جمهور                                                                                                                                                                      
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  اصالحات و الحاقات آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

 3/0/0831هـ مورخ  80030/ت 00310تصویب نامه شماره 

 05/0/0831هـ مورخ  80800/ت 05188مصوب هیات محترم وزیران به شماره متن اصالحیه 

 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسالمی موضوع 08/0/0831هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 :تصویب نمود 3/00/0830هـ/ب مورخ  051003/5501نامه شماره 

  /ت00310تصویب نامه شماره  آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی موضوع

 :به شرح ذیل اصالح می گردد 3/0/0831هـ مورخ  80030

 .( حذف می گردد08( و )00مواد ) -0

 می "دیوان عدالت اداری "جایگزین عبارت  "مراجع صالحه قضایی "( عبارت 00( ماده )1تبصره ) "پ"در بند  -0

 .گردد

    پرویز داودی                                                                                                                               

 معاون اول رئیس جمهور                                                                                                                     
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 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتیمواد الحاقی 

 3/0/0831هـ مورخ  80030/ت 00310موضوع تصویب نامه شماره 

 وزارت اطالعات -وزارت کشور -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -وزارت امورخارجه

 سازان میراث فرهنگی وگردشگری

وزارت فرهنگ و ارشاد  01/00/31مورخ  80000/0بنا به پیشنهاد شماره  03/8/30مورخ  هیئت وزیران در جلسه

 :اسالمی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

وع تصویب نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی، موض( آئین80( به ماده )8متن زیر به عنوان تبصره )

 :شوداضافه می 3/0/31هـ مورخ  80030/ت 00310نامه شماره 

ها، ناشران، ها، بنیادها و انجمنهای فرهنگی، ادبی، هنری، مطبوعات، چاپخانهموسسات، مراکز، کانون -8تبصره 

ایر آنها که به موجب ها و نظهای فرهنگی، آموزشگاههای آزاد، خبرگزاریها، کانونهای تبلیغاتی، فرهنگسراها و موزهخانه

و قوانین خاص و یا مصوبه شماره  0810مصوب  -( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی0ماده )

شوند و شورای عالی انقالب فرهنگی با اخذ مجوز از وزارتخانه یاد شده تاسیس شده یا می 00/3/00/دش مورخ 0000

دیده است و انجمنهای حفاظت میراث فرهنگی، کماکان تابع قوانین و در اساسنامه آنها وصف غیردولتی تصرح گر

نامه مستثنی بوده و مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده خواهند بود و از شمول احکام و تعاریف مندرج در این آئین

کشور استفاده ها، اعانات و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیردولتی داخل توانند از کمکمی

 .نمایند

 ز داودی پروی                                                 

 معاون اول رئیس جمهور                                            
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 مواد الحاقی آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی

 اطالعات وزارت –وزارت کشور  -وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت مسکن و  3/00/0833مورخ  10/011/18110بنا به پیشنهاد شماره  0/0/0835هیات وزیران در جلسه مورخ 

 .شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران موافقت نمود

انقالب اسالمی و روسای سازمانهای مسکن و عضویت استانداران و مسئولین دفاتر نمایندگیهای رهبری در بنیاد مسکن 

ماده  0شهرسازی و مدیران کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استانها در انجمن های خیرین مسکن ساز از شمول تبصره 

هـ مورخ  80030/ت 00310آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره  0

 .ی باشدمستثنی م 3/0/0831

 آیین نامه تشکل های مردم نهاد 

  (هیات وزیران 1/1/0805ه مورخ  0810/ت 10080)تصویب نامه شماره 

http://www.ngosiran.ir 

  

http://www.ngosiran.ir/
http://www.ngosiran.ir/


 
 

27 
 

  
 

         

 

 

 

 

 

 

اساسنامه موسسه نیکوکاری  -3

 رعدالغدیر 
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 بسمه تعالی

 نیکوکاری رعد الغدیر )بعنوان نمونه(اساسنامه موسسه 

 کلیات و اهداف:  –فصل اول 

 1ماده 

  .نامیده می شود مؤسسهاست و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر نام :  نام

 2ماده 

غیر سیاسی، غیر تجاری، غیرانتفاعی  بوده و ضمن رعایت کامل قوانین  مؤسسه : کلیه فعالیت هاینوع فعالیت

از نوع  موسسات مذکور در بند  مؤسسهجمهوری اسالمی ایران، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا 

قانون  030و  031موضوع مواد 0/0/0880آئین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیر تجاری مصوب  0الف ماده 

 تجارت تلقی  می گردد.

 3ماده 

 مرکز اصلی مؤسسه                                   استان: تهران                        شهرستان: تهران  محل :

 0پالک  -ضلع شمالی پارک شهدای یافت آباد–خیابان شهید جواد زندیه  –میدان الغدیر  -یافت آباد به نشانی : 

و در  صورت لزوم  می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی ،در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه واقع است 

 نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

: مؤسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر 0تبصره 

 سازمانهای دیگر را ندارند .

 : منظور از مرجع صدور مجوز، نیروی انتظامی می باشد.0تبصره 

 4ماده 



 
 

25 
 

تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و کلیه اعضای آن  التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری  مؤسسه:  تابعیت

یاسی نخواهند حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروههای س مؤسسهمی دارند و به نام  اسالمی ایران اعالم

 داشت. 

 5ماده 

 می باشد.  نامحدوداز تاریخ تأسیس برای مدت  مؤسسه: فعالیت مدت

 6ماده 

می باشد که توسط هیئت موسس تماماً  لریاپنجاه میلیون اعم از منقول و غیر منقول مبلغ  مؤسسه:  دارایی اولیه

 پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

قانون مالیاتهای مستقیم (، هیئت امناء و  03و وابستگان طبقات اول و دوم آنان )موضوع ماده  مؤسسان -0تبصره 

 مدیران مؤسسه از انجام هرگونه معامله با مؤسسه ممنوع می باشند.

مؤسسان یا صاحبان سرمایه مؤسسه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای  -0تبصره 

 یر نقدی را ندارند.  دریافتی نقدی و غ

 : 

 1ماده 
 هیئت مؤسس و هیئت  امناء عبارتند از :

 نام و نام خانوادگی  ردیف 

 اسماعیل روحانی  0

 محمد مهدی کاشانچی  0

 علی سلطان زاه  8

 مهدی آفریده  1

 محمود طبیانی  0

 احمد بحرینیان  1

 روح اهلل عظیمی راد  0

 جواد  حدادان یزدی  3

 بهروز امین فرد  5

 سید علیرضا میرجعفری  01
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 اسماعیل حبیب اله زاده  00

 

مسئولیتی در ,تبصره: هیئت موسس بعد از تأسیس و معرفی هیئت امناء از بین خود و  یا دیگران به عنوان مؤسس 

 نخواهند داشت . مؤسسه

 7ماده 

 : مؤسسه عبارتند از : اهداف

کلیات: همکاری و کمک موثر و حمایت در امرآموزش و توانبخشی معلوالن جسمی و حرکتی  )غیر ذهنی( بصورت 

 .رایگان ، ارتقاء روحی و اشتغال به کار آنان در جهت تأمین شغل و زندگی شرافتمندانه 

 روش اجرای اهداف: 

امدادامام خمینی ره،انتشار آگهی و....( و  شناسایی و فراخوان معلولین جسمی حرکتی) از طریق بهزیستی ،کمیته -

معرفی خدمات مؤسسه جهت استفاده آنان ،سطح بندی توان یابان )معلولین جسمی و حرکتیِ غیر ذهنی (از نظر 

میزان معلولیت ،تحصیالت، توانایی و عالقه آنان به حرفه های مختلف، تشکیل کارگاه های الزم و ارائه راهکارهای 

 .ل و خودکفایی به توان یابان جسمی حرکتی ِغیر ذهنیحرفه ای و اشتغا

ترغیب و جذب نیکوکاران و خیرین از طریق  مالقات، مذاکره و ارائه اطالعات در مورد فعالیتهای خداپسندانه  -

  .مؤسسه؛ جهت کسب حمایت وپشتیبانی و مشارکت و نظارت آنان بر مؤسسه

 .ن توانیاب ارائه خدمات توانبخشی به کودکان و نوجوانا -

 .دریافت همکاری و کمک مؤثر از طریق سازمانها، شرکتها، نهادها و مؤسسات مرتبط با توانبخشی -

  .انتقال تجربه و کمک مالی به  مراکز مشابه مؤسسه در جهت ارائه خدمات مذکور به توانیابان  -

مایان جهت بکارگیری آنها؛ و جلب مساعدت تالش برای اشتغال بکار توان یابان از طریق، مراجعه و مذاکره با کارفر-

 .خیرین برای تأمین سرمایه و ابزار کار الزم برای اشتغال توانیابان 
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ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات و ارتباطات زیر ساخت و انجام کلیه خدمات امور مشتریان از جمله ارزیابی  -

ابی تلفنی، اطالع رسانی ،اجرا ی  طرحهای بازار سنجی و تحقیقات مشتری،نظر سنجی تبادالت پیام و پشتیبانی،بازار ی

  .بازار )در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(

 کلیه اهداف فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح و ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد. 

 ۱ماده 

 سایر اقدام هاطرح ها و برنامه ها و 

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا 

سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذی ربط به مرجله اجرا در 

 خواهد آمد .

 

 11ماده 

ضاء اعم از هیئت مؤسس ،هیئت امناء، هیئت مدیره و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هرگونه فعالیت اع

 تسهیالت و حقوق از امکانات مؤسسه برای اعضاء ممنوع است .

 تبصره: هیئت امناء می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل مبلغی را

 برابر قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.

 محل امضاء هیئت مؤسس و هیئت امناء: 

 ارکان : -فصل دوم

 11ماده 
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 بازرسان – 1مدیرعامل  -8هیئت مدیره  -0مجمع عمومی هیئت امناء  -0عبارتند از:  مؤسسهارکان: 

 مجمع عمومی هیئت امناء -الف

 

 12ماده 

می باشد که به صورت  مؤسسهنفرتشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در  00مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد 

 عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. 

شده  تبصره: در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای هیئت امناء، عضو جانشین در اولین جلسه مجمع عمومی تعیین

 مود.و انجام وظیفه خواهند ن

 13ماده 

ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت حضور نصف به عالوه  مردادمجمع عمومی عادی هیئت امناء سالی یک بار در 

 یک عضو ضروری بوده و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد .

تشکیل آن به اطالع کلیه اعضاء خواهد رسید. در  روز قبل از 00دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا 

روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر،  00صورتی که در دعوت نخست،اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله 

 جلسه رسمیت خواهد یافت .

العاده مجمع عمومی عادی هیئت امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی به صورت فوق 

در اموری که وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیئت مدیره، بازرس )بازرسان( با یک سوم اعضای هیئت 

  امناء تشکیل گردد.

 14ماده 

 وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء:

 انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( وبازرسان)اصلی و علی البدل ( -0

 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس)بازرسان(در امورمالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن.  -0
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 تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن.  -8

 بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیئت مدیره . -1

 .00تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات تبصره ماده  -0

 نامه و بودجه. تصویب تراز -1

 نامه .یراالنتشار برای درج آگهی و دعوتین روزنامه کثتعی -0

 15ماده 

 مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

 با درخواست هیئت مدیره یا بازرس  -0

 با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء -0

 تبصره : مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت. 

 16ماده 

 : هیئت امناء وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه . -0

 بررسی و تصویب یا رد انحالل . -0

مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضای هیئت  -8

 بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی .

 تغییر نشانی . -1

 افزایش یاکاهش سرمایه   -0

 ورود عضو یا اعضای جدید مؤسسه . -1

 11ماده 

 رکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند .مجامع عمومی هیئت امناء توسط هیئت رئیسه ای م
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تبصره: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیدهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعالم قبولی نامزدی خود در 

 مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب خواهند شد.

 17ماده 

نفر عضو علی البدل خواهند بود در صورتی که  0نفر عضو اصلی و 0دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل  مؤسسه

از طریق اعضاء تأمین شود این تعداد می توانند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو  مؤسسهدرآمد و هزینه های 

 علی البدل تقلیل یابند . 

ریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق : جلسات هیئت مدیره با حضور اکث0تبصره 

 معتبر خواهد بود .

: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون 0تبصره 

 اطالع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

 د هیئت مدیره بالمانع است .: انتخاب مجد8تبصره 

 1۱ماده 

عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت ,در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضاء هیئت مدیره 

 به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود . ,مدیره
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 21ماده 

یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت  ماههیئت مدیره عالوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر 

 کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

 فاصله بین ابالغ دعوت نامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

 21ماده 

تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن 

 آئین نامه داخلی مشخص می نماید  نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ،حدود اختیارات آنها را

 22ماده 

وده و هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بالمانع ب

ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی هیئت امنا به منظور انتخابات 8هیئت مدیره موظف است حداکثر 

هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه را به نیروی انتظامی 

 . جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد نمود

 23ماده 

 ارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:بوده و وظایف و اختیارات آن در چ مؤسسهئت مدیره نماینده قانونی هی

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ،رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات 

هیئت امناء، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی درکلیه 

قطع و فصل دعاوی از طریق سازش )مصالحه ( و در مراحل قانونی در محاکم و اخذ حکم و تعیین وکیل و عزل آن، 

صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق 

 توکیل به غیر. 



 
 

62 
 

قول و تبدیل بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را  که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال من

به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب  هیئت امنا 

 انجام دهد. مؤسسهمی باشد به نام 

: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت هیئت امناء 0تبصره 

 دارا می باشد. مؤسسهیئت مدیره کلیه اختیارات الزم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف است ه

: هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج از ترکیب اعضاء هیئت امناء یک نفر شخص حقیقی ایرانی و 0تبصره 

 حق الزحمه او را تعیین نماید.خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدوداختیارات ، مدت تصدی و 

است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد  مؤسسهمدیر عامل باالترین مقام اجرأیی 

 حق امضاء دارد. مؤسسهمحسوب شده و از طرف  مؤسسهنماینده 

ضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد : اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت ع8تبصره 

 بود، اما انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بالمانع می باشد.

 

 معتبر خواهد بود . مؤسسه: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر 1تبصره

 مدیره و خزانه دار. مدیرعامل و خزانه دار، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت

 

 24ماده 

 بازرسان: –ج 

هیئت امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

 خواهند نمود.

 : بازرسان اصلی و علی البدل نباید از بستگان درجه یک، دو، سه،نسبی یا سببی هیئت مدیره باشند. 0تبصره 

موظفاً حقوق  یک: مدیران و مدیر عامل مؤسسه  هر کسی که خود و همسرش از اشخاص مذکور در تبصره 0صره تب

 قانون تجارت نمی توانند به سمت بازرس مؤسسه انتحاب شوند. 000دریافت می نماید و اشخاص مذکور در ماده 
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 : انتخاب مجدد بازرسان بال مانع است.8تبصره 

 25ماده 

 شرح زیر می باشد : وظایف بازرس به

 بررسی کلیه اسناد و  اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء . -0

  .مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره اعم از مالی و غیره مالی و تهیه گزارش  عملکرد برای اطالع هیئت امناء -0

 گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء. -8

درباره صحت صورت دارایی ،عملکرد و مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیارات هیئت امناء  اظهار نظر کتبی -1

 گذاشته اند .

 تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

 

 

 

 

 

 

 26ماده 

انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات  مؤسسهبازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد 

مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امناء را 

 نماید .

 21ماده 

وظیفه به جای وی انجام شرایط از او، بازرس علی البدل  در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب

 .خواهد نمود



 
 

68 
 

 27ماده 

هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آن ها از سوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود 

 باقی خواهند بود.

 بودجه و مواد متفرقه –فصل سوم 

 2۱ماده 

از طریق دریافت هدایا،اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، صدقات و فعالیت های مجاز در  مؤسسهبودجه : بودجه

 چهارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی، دولتی یا بین المللی تأمین می شود .

 : انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک های مردمی ، در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است . 0تبصره 

ایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تایید شهرداری منطقه و با اطالع کتبی مرجع صدور : برپ0تبصره 

 پروانه فعالیت امکان پذیر است 

:   جمع آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در اماکن خصوصی) به تعدادو محل مشخص( منوط به 8تبصره 

 مؤسسه و با موافقت کتبی مالک یا مالکین می باشد . اخذ مجوز از مرجع صادر کننده پروانه فعالیت

: کلیه دریافتها و پرداخت های مؤسسه باید از طریق حساب بانکی صورت پذیرد . مؤسسه موظف است کلیه 1تبصره 

عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت نماید. کمک های غیر نقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهداء کننده 

 گیرد . تصور

: مؤسسه موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی ساالنه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال 0تبصره 

 مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود ارائه نماید .

یرد و شرح : هرگونه کمک های )خارجی( بین المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گ1تبصره 

 کمک های آن بایستی بالفاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع ": نحوه جمع آوری کمک های مردمی مؤسسات بر اساس 0تبصره 

 صورت می پذیرد. "آوری کمك های مردمی تشكل های غیر دولتی و مؤسسات خیریه
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قانونی که بر اساس ضوابط ومقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می *فعالیت های مجاز به فعالیت های  

شود مشروط به این که این در آمد پیرامون فعالیت در چهارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیر تجاری 

 بودن مؤسسه هر گونه عملی و دادوستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است . 

 31ماده 

مدیره،مدیرعامل، بازرسین، حق معامله، برداشت،یا تخصیص درآمد هیات اعم از هیئت امناء ، مؤسسههیچ یک از ارکان 

و در  مؤسسهد داشت و کلیه درآمدهای مؤسسه صرفاً برای تقویت بنیه مالی نرا به نفع خود یا دیگران نخواه مؤسسه

 راستای اهداف هزینه خواهد شد.

اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب و مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور  81و 05 تبصره : تخطی از مواد

 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت  

 31ماده 

ربط ارائه سال مالی به مراجع ذیدر دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر  مؤسسهدر آمد و هزینه های 

 خواهد شد. 

نزد یکی از بانکهای رسمی کشور  مؤسسهدر حساب مخصوصی بنام  مؤسسه: کلیه وجوه مازاد برهزینه های 0تبصره 

 جمهوری اسالمی ایران نگهداری خواهد شد.

 منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود. مؤسسه:  سال مالی 0تبصره

 32ماده 

و دارایی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صالح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور  بازرسان وزارت امور اقتصاد

 برابر مقررات برخورد نمایند. ,بازدید و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی مؤسسهداخلی 
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 33ماده 

و تایید مرجع صدور مجوز به  می تواند آئین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیئت مدیره مؤسسه

 مرحله اجرا درآورد  .

 34ماده 

 نگهداری میشود . مؤسسهکلیه مدارک، پرونده ها و نوشته ها در دفتر مرکزی 

به امضای رئیس هیئت مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با  مؤسسهمکاتبات رسمی 

 معتبر خواهد بود.  مؤسسهمهر 

جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره دردفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای : مصوبات و صورتتبصره

 ذیربط خواهد رسید .

 

 

 35ماده

ربط  ت که به تایید نیروی انتظامی ذیدر صورتی معتبر اس مؤسسههرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورت جلسات 

 رسیده باشد .

 

 36ماده 

باید به اطالع نیروی  و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آنمحل مؤسسه 

 ربط برسد  و مادامی که اطالع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.انتظامی ذی
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 31ماده 

 تهیه خواهد شد .دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء برابر مقررات  مؤسسه

تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت ، مهر وآرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن ، 

 ربط اطالع داده شود.ه تعیین شده به نیروی انتظامی ذیمراتب ضمن آگهی در روزنام

 

 

 37ماده 

نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت  0مجمع عمومی فوق العاده  مؤسسه: در صورت انحالل  انحالل

موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم 

را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده  مؤسسه)اعم از منقول و غیر منقول ( دارایی 

در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت اموراقتصاد ودارایی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیر  ولی فقیه

مالک انتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید . هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و ا

 ربط ارائه نماید .واگذار شده را به مراجع  ذی

 3۱ماده 

تشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل ان

 قانون مطبوعات انجام می شود .

 41ماده 

 مومات قانون تجارت عمل خواهد شد.مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق ع

 



 
 

53 
 

 

 

 

 41ماده 

هیئت مؤسس و هیئت امناء  10/0851/ 01تبصره در نشست تاریخ  81ماده و  10فصل و  8این اساسنامه مشتمل بر  

 به تصویب رسید .
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 منشور-4

 رعد الغدری
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 رعـدالغدیـرمنشـور  

سازد، خروش رعد توأم با میبسان جرقه برق که ابر سنگین را بارور و بارش رحمت الهی را مظهر حاصلخیزی و وفور نعمت 

 .سپاس و منزه داشتن و تسبیح خداوند و بیم مالئکه؛ همه نشانهایی از این صاعقه آسمانیست

یابان ای جز بارور کردن استعدادها و توانایئهای بالقوّه توانتواند برای خود وظیفهبا انتخاب این نام مقدس می "رعد"آیا 

 ؟ قائل شود

یابان را بارورتر و خانواده و محیط زندگی آنان و در نهایت جامعه را طراوت و رحمت، استعدادهای توانباشد که بارش این 

 .شادی بیشتری بخشد

 بر این باوریم که: 

باشد( یک نفر دچار نقص جسمی، حسی، حرکتی و ... میبطور متوسط عضو جامعه 01گستردگی معلولیت )از هر 

د از مواهب یک زندگی دلپذیر و عادی مانند دیگر همنوعان گروه نطلبد تا بتواناین افراد می کوششهایی را در جهت آموزش ویژه

 .سنی خود برخوردار باشند

جهل، غفلت، خرافه و ترس از جمله عوامل اجتماعی هستند که در پهنه تاریخ، افراد معلول را منزوی ساخته و موجبات  -0

 .آوردکندی یا توقف رشد آنان را فراهم می

 نماید.حرکتی را به معلول اجتماعی تبدیل می -آوری اعانه و پرداخت مقرری، در نهایت معلول جسمیجمع -0

نیکی، نیازی فطری و نیکوکاری، پاسخ به نیاز درونی انسان است. همیاری محبت آمیز پژمردگان را شاداب، ناتوانان را توانا و  -8

 سازد.مأیوسان را امیدوار می

انسان احساس توانایی زیستن بدون اتکاء به دیگران است پس همچون دیگر اقشار جامعه، معلوالن نیز باید  از عوامل رضایتمندی -1

 از داشتن فرصتهای شغلی شرافتمندانه و کسب روزی حالل برخوردار باشند. 

را جایگزین کلمه  "یابتوان"عاملی مؤثر در کاهش یا رفع محدودیتهای معلولین است. پس چرا نتوان کلمه , ای توانبخشی حرفه -0

 نمود؟ انتخاب ما اینچنین باشد. "معلول"

 آید.کند عملی صالح بشمار مییابان ایفاء میآموزش و اشتغال که نقش عظیمی در بازسازی شخصیت و تأمین استقالل توان -1

توانند با اتکاء به تکار و اخالص مییابان با برخورداری از توانائیهایی چون شجاعت، محبت، تسخیر ناپذیری، دقت نظر، پشتوان -0

 ای خود را بر حل مسائل متمرکز سازند.نفس سطح علمی و حرفه
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 نماییم تا:کوشش می

های اشتغال ای را تا حد توان در اختیار توان یابان قرار داده و با فراهم آوردن زمینهخدمات آموزشی و توانبخشی حرفه -0

 یاب، امیدوار باشیم.جانب ایشان، بعنوان بازدهی به نفع جامعه توان برای آنها به ارائه خدمات متقابل از

 ای باشد که تا سرحد امکان جبران محدودیتهای جسمی، حسی و حرکتی آنها را موجب شویم.یابان به گونهآموزش توان -0

هدف که در نهایت امکانات اشتغال آنها یابان را با این ، کاربردی و متناسب با امکانات و توانائیهای توانآموزشهای مفید و به روز -8

 . را تسهیل نماید ارائه نماییم

یابان را ای توانای باشد که بتوان بیشترین بازدهی را برای توانبخشی حرفهدهی و همه فعالیتها و تالشهایمان به گونهسازمان -1

 انتظار داشته باشیم.

یاب در مصرف رسانیم که پوشش جغرافیایی هر چه بیشتر جامعه توانای بهینه به کمکهای دریافتی از نیکوکاران را به گونه -0

 اقصی نقاط کشور را موجب گردیم. 

ئه اای بودن آموزشهای ارائه شده را همواره ارتقاء بخشیده و این هدف را که منظور از آموزشهای ارهای کاربردی و حرفهجنبه -1

 است همواره مد نظر داشته باشیم.توانا شدن کارآموز برای کار ثمر بخش و اقتصادی  ,شده

یابان نقاط دور افتاده، محروم و یابان همه اقشار جامعه را مد نظر داشته و در عین حال برای تواندر ارائه خدمات به توان -0

 زده اولویت قائل شویم.مصیبت

افراد نیکوکار و کمکهای  کنندهجذب ای که وجهه اجتماعی موسسه نیکوکاری رعد الغدیر را همواره ارتقاء بخشیم به گونه -3

مردمی عاری ازهر گونه شبهه و در راستای رضای خالق و خلق نیکوکار باشد. در یک کالم پرورش و ارتقاء احساس درونی 

 ر را کوشا و ایشان را در نیل به اعمال خیر بیشتر مشوق باشیم.انسانهای خیّ

 انتظار داریم که :

تصمیمات  "(83-وَ اَمرَهُم شُوری بَینَهُم)شوری"د باشند که بر اساس آموزه الهی همه دست اندرکاران رعدالغدیر متعه -0

 .ارکان موسسه نیکوکاری رعد الغدیر با تبادل نظر، مشورت و رأی اکثریت اتخاذ گردد

 .باشندبوده و ضمن آموزش کار جمعی زبان و طرز تلقی مشترک داشته  "ید واحده"اعضاء هیأت مدیره و هیأت امنا،  -0

فرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه با درک هماهنگ و منسجمی از اهداف و منشور موسسه نیکوکاری رعد الغدیر در راستای  -8

 عمل صالح حرکت کنند.

یابان و نه به محدودیتها و معلولیتهای های آموزشی به توانائیهای توانفرد فرد کارکنان مؤسسه و موسسه نیکوکاری رعد الغدیر -1

 .توجه داشته باشند آنان
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ها خود را امانتدار مردم نیکوکار دانسته و در مصرف وجوه فرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه و موسسه نیکوکاری رعد الغدیر -0

 هدایا، امکانات و کمکها شرط امانت را رعایت و نهایت دقت را مبذول دارند.

ای مجهز آشنا شوند تا از ودمند، مفید و اصیل رشته توانبخشی حرفه، دانشهای سفرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه به مهارتها -1

 ای است تداوم یابد.این حیث فضایی کامالًًٌ منطبق با مأموریت مؤسسه که توانبخشی حرفه

و ای مستمر با کارآموختگان داشته به عنوان همراه ها ارتباطی پیوسته و رابطهمسئولین مؤسسه و موسسه نیکوکاری رعد الغدیر -0

جویی همگام در مشکالت طرف مشورت خوبی برای ایشان بوده و وضعیت شغلی کارآموختگان را پس از فراغت از مؤسسه پی

 نمایند.

اند، خود را در حد توانایی متعهد به مشارکت و ارائه مند شدهای بهرهیابان که به رایگان از مواهب آموزشی و توانبخشی حرفهتوان -3

 یابان و مؤسسه بدانند. تقابل به دیگر توانمادی و معنوی م خدمات

تالش در جهت جذب همیاری و کمکهای مردمی را بر خود فرض  ,فرد فرد کارکنان و مدیران مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر -5

 .بدانند

ات خود بهره از تازه ترین دستاوردهای علمی و تجربی متناسب با فرهنگ و اصول اعتقاد مدیران موسسه نیکوکاری رعد الغدیر -01

های آموزشی با حداقل دیوان ساالری و اصطکاک درونی و با رعایت اصل صرفه برداری و مدیریت موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 .جویی باشد

که در  ی افراد نیکوکاریگسترش داده و از همه "(0-تَعاوَنو ا عَلی البِّرِ وَالتَّقوی )مائده  "فرهنگ نیکوکاری را بر اساس آموزه الهی -00

 ای دارای تخصص و تجربه هستند، دعوت به همکاری به عمل آوریم.های آموزش حرفهزمینه

داً حفظ و آن را الگوی مناسبی برای ایجاد باور جهت اتکاء به خود معرفی مؤسسه را موکّ "غیرسیاسی"و  "غیردولتی"اصالت  -00

 نمائیم.

یابان فراهم های توانموسسه نیکوکاری رعد الغدیر را برای خانوادهتری از پدیده معلولیت و امکانات موجود در شناخت صحیح -08

 ای را فراهم آوریم.های آموزش فنی و حرفهیابان در موسسه نیکوکاری رعد الغدیرهای حضور بیشتر توانآورده و در نتیجه زمینه

ای و ملی ارتباط کاری نزدیک برقرار منطقه، با سازمانهای بین المللی "جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن"در انطباق با اصل  -01

 گر شویم.راز، برجسته و موفق جلوهحداقل در مقایسه با کشورهای همت نموده و

کارآفرینان، صاحبان صنایع، بنگاههای اقتصادی و بطور کلی ای همواره با جامعه، عالوه بر خدمات توانبخشی و آموزش حرفه -00

اط بوده و توانائیهای دانش آموختگان مؤسسه را به طرز صحیح ولی بدون اغراق به آنها همه منابع شغلی و استخدامی در ارتب

 معرفی نمائیم.
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ای را هم سوی مشاغل مورد نیاز جامعه نیاز بازار اشتغال را همواره مد نظر قرار داده و خدمات آموزشی و توانبخشی حرفه -01

 . سازماندهی نماییم

یابان از امکانات آموزشی و رفاهی عمومی و دسترسی ایجاد تسهیالت ویژه، برخورداری توان مسئوالن کشوری را به اهمیت و لزوم -00

 آنان به استفاده از وسائط نقلیه و دیگر خدمات شهری آگاه و در حد توان یاری نمائیم. 
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 مراحل ایجاد مراکز مشاهب -5
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 دستورالعمل ایجاد مراکز مشابه         

نظر به گستردگی معلولیت در شهرهای مختلف کشور و نیاز به تاسیس مراکزی جهت توانبخشی و آموزش فنی و حرفه 

با هدف بهره مندی از مواهب زندگی دلپذیر و عادی مانند سایر افراد جامعه , موسسه ای منجر به اشتغال توانیابان عزیز 

راستای تحقق اهداف اساسنامه خویش و ترویج فرهنگ نیکوکاری , نیکوکاری رعد الغدیر بعنوان سازمانی مردم نهاددر 

اقدام به اجرای طرح حمایت و مشاوره رایگان به افراد عالقمند در امر تاسیس و راه اندازی موسسات خیریه مشابه 

 ا                               موسسه نیکوکاری رعد الغدیر در سطح کشور با شرایط ذیل مینماید :

مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر نسبت به مراکز ایجاد شده در شهرهای مختلف کشور و  و حقوقی تعهد مالی  -1ه ماد

 :باشدبند ذیل می 0رابطه فیمابین مؤسسه و مرکز مشابه آن در چارچوب 

سسه اندازی مؤسسات خیریه مشابه مؤمشاوره رایگان به افراد عالقمند در هر شهرستان جهت تأسیس و راه (1بند

 .نیکوکاری رعدالغدیر بصورت حضوری یا تلفنی

 .آموزش و کارورزی رایگان نماینده مرکز هر شهر جهت انتقال تجربیات به مدت یک هفته (2بند

تهیه و تحویل لیست تجهیزات و فرمهای آموزشی، اداری و تبلیغاتی جهت مراکز ایجاد شده در هر شهر برمبنای  (3بند

 نفر( 01تا )با ظرفیت اولیه .نیازهای بومی آن شهر

ریزی و اجرای جشن افتتاحیه ویژه مراکز ایجاد شده در هر شهر در صورت درخواست متولیان مرکز مورد برنامه (4بند

  .نظر

حضور نماینده یا نمایندگان مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر در جلسات افراد عالقمند به تأسیس مراکز خیریه  (5بند

 .شهر به منظور انتقال تجربهمشابه مؤسسه در هر 

مجری طرح حمایت و مشاوره رایگان ، طبق نمودار سازمانی مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر مدیر عامل مؤسسه   -2ماده 

باشد که زیر نظر هیئت مدیره فعالیت و نتایج کار را در جلسات اعضاء به صورت مکتوب اعالم یا نماینده وی می

 .داردمی
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 هیأت موسس شعبه: وظایف  -3ماده

 باشد.کلیه مسئولیت های قانونی تشکیل مؤسسه خیریه و قانون تجارت را دارا می,مرکز مشابه ( هیأت موسس 0

 ( هیأت موسس با آگاهی کافی از اهداف مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر قبول مسئولیت نموده است.0

نامه های آموزشی و برنامه های جذب کمک مالی را مسئولیت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و تهیه بر, ( هیأت موسس 8

 باشد.دار میعهده

های مختلف منجمله برنامه کاری خود را در زمینه مرکز جدید,( هیأت موسس در بدو امر و قبل از شروع فعالیت 1

رعد  کمیت و کیفیت آموزشی و چگونگی جذب کمک های مالی و برنامه زمان بندی آموزشی را به روشنی به مؤسسه

 نماید.اعالم میالغدیر 

 .( هیأت موسس نهایت مساعی خود را جهت ثبت و انجام تشریفات قانونی در حداقل زمان ممکن به کار خواهد بست 0

 می شود. تحویلامضاء و یک نسخه از آن به مؤسسه  مرکز جدیدنامه توسط تمامی اعضاء هیأت موسس این آئین

 3ماده 

هیئت مدیره مؤسسه نیکوکاری رعدالغدیر بصورت آزمایشی برای مدت  03/0/0830مورخ نامه در جلسه این آئین

باشد و در صورت یکسال به تصویب رسید و هرگونه اصالح و تغییر در آن منوط به تصویب هیئت مدیره مؤسسه می

 نامه معتبر خواهد بود.عدم انجام اصالح ، همچنان مفاد این آئین

 مدیره خیریهخصوصیات کلی اعضای هیات 

 مومن و معتقد بانجام کار خیر برای جلب رضایت خداوند -0

 فرد شاخص سیاسی نباشد. -0

 داشتن وقت)حداقل یک ساعت در روز(برای همکاری و مساعدت موسسه و جذب کمک و همیار -8

از وقت مفید خود را بصورت رایگان در اختیار  %81, باید حداقل مدیرعامل موسسه عالوه بر موارد فوق  -1

 " قبال کامند یا مدیر دولتی نبوده باشد.سه قرار دهد و ترجیحاموس

 عالقمند به کار غیر ترحمی برای توانیابان -0

 تمایل داشتن برای جذب کمک برای موسسه -1
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 عاقمند بودن به کارهای اجنماعی عام المنفعه -0

 حداقل سن سی سال -3

 وظـایف دبیـر سـتاد ایـجاد و هدایـت مراکـز مشـابه  

 برای تمام مراکز مشابه با توجه به مدارک موجود و تکمیل آنها در حد نیاز ایجاد پرونده -0

پیگیری اجرای موارد تعهد شده برای طرفین مراکز مشابه و و ایجاد پرونده کامل برای تمام مراکز در دست اقدام  -0

 .مؤسسه و ثبت گزارشات و ارائه مستمر آنها به مدیر مؤسسه و انتقال نظرات به طرفین

العات کارهای در دست اقدام  و ثبت آنها در پرونده و استفاده از آنها جهت تهیه گزارشات هفتگی شعب و مراکز اخذ اط -8

 مشابه 

 و مدیر عامل مؤسسهاجراِئی  برای مراکز مشابه در دست اقدام جهت مدیر ماهانهتهیه گزارشات  -1

 امل بطور موردی و ماهیانهو مدیر ع مدیر اجرائی  تهیه گزارشات قابل توجه از کلیه مراکز جهت  -0

 اجرائی هدایت مراکز مشابه جدید برحسب نیاز آنها طبق سیاستهای کلی ارائه شده توسط مدیر عامل و نظرات مدیر -1

 در جهت رفع موانع کار و پیشبرد اهداف و باالبردن کیفیت آموزش و اشتغال برای توانیابان این مرکز , مؤسسه

 مسئول آموزش از سوی مراکز مشابه جدید جهت آموزش گیری در مؤسسهپیگیری اعزام مدیر داخلی و  -0

 فوق با هماهنگی واحدهای مؤسسه و ابالغ آن به واحدها از طریق مدیر مؤسسه 0تعیین برنامه آموزش برای افراد بند  -3

 پیگیری گرفتن مکان و انجام تعمیرات مورد نیاز برای مراکز مشابه جدید  -5

اخذ نظر مدیر آن و با توجه به نوع کارهای پر اشتغال در شهر مورد نظر با اخذ نظر مسئول  تعیین کالسهای هر مرکز با -01

 آموزش و مسئول اشتغال مؤسسه و هماهنگی با مدیر مؤسسه

تعیین لیست تجهیزات مورد نیاز برای مراکز مشابه جدید و اعالم آن به مدیر مؤسسه جهت خرید آنها پس از تأمین   -00

 بودجه

 با مدیران مراکز جدید طبق برنامه ریزی مشخص و با توجه به نیازآنها مستمر ارتباط -00

 .تعیین تاریخ شروع کالسهای هر مرکز با در نظر گرفتن جمیع جهات و طبق برنامه مصوب سالیانه ایجاد مراکز مشابه  -08

 فوق 08ریزی افتتاحیه هر مرکز با هماهنگی مدیر آن مرکز و مدیر مؤسسه و برنامه مصوب بند برنامه -01
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ارسال دعوتنامه برای خیّرین مورد نظر جهت شرکت در مراسم افتتاحیه هر مرکز و پیگیری و دعوت تلفنی از آنان  -00

 جهت شرکت در این مراسم

 مؤسسه اجرائی و مدیر عاملهماهنگی جهت تعیین نحوه سفر مدعوین و تهیه بلیط برای آنان پس از اخذ نظر مدیر -01

 م افتتاحیه و مراسم جشن سالگرد و توزیع آن بین مدعوینهماهنگی جهت تهیه فیلم از مراس -00

 کمک و راهنمایی مدیران مراکز جدید جهت تهیه بروشور و سایت اینترنتی برای هر مرکز -03

 تهیه گزارش مراسم افتتاحیه هر مرکز و ثبت و ضبط نقاط قوّت و ضعف آن و استفاده از این تجربیات در مراسم بعدی  -05

و مدیر عامل مؤسسه جهت تهیه زمین و ایجاد ساختمان اجرائی  تماس بین مسئولین مراکز با مدیرراهنمایی و برقراری  -01

 تربرای مراکز قدیمی

راهنمایی مدیران مراکز مشابه جدید جهت ثبت مؤسسه و اخذ پروانه از فرمانداری و اداره بهزیستی و اداره آموزش فنی  -00

 ای شهرستان مورد نظر و حرفه

 گزارشات الزم به روابط عمومی مؤسسه جهت ثبت در سایت مؤسسهدادن اطالعات و  -00

 جهت بازاریابی و فروش محصوالت توانیابان,ایجاد ارتباط بین واحد اشتغال و مراکز مشابه  -08

 هماهنگی جهت برگزاری مراسم سالیانه بین مراکز مشابه در جهت انتقال اطالعات و تجربیات بین مراکز -01

 دارات مورد نظر در رابطه با مراکز مشابه و ارائه آن به مدیر مؤسسهنویس نامه برای اتهیه پیش -00

 اخذ اطالعات از طریق اینترنت درباره روشهای نوین آموزش توانیابان جسمی حرکتی در کشورهای دیگر-

 اخذ اطالعات تعداد معلولین و امکانات آموزشی و اشتغال در شهرستان مورد نظر -01

خیریه و بانیان خیّر عالقمند به کار آموزش و اشتغال توانیابان جسمی حرکتی در تالش در جهت پیدا کردن مؤسسات  -00

 شهرستانهای مختلف از طریق اینترنت و افراد خیّر برای ایجاد مراکز مشابه با توجه به سیاستهای مؤسسه.
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 برآورد هزینه های ایجاد مراکز مشابه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر در راستای اهداف خیرخواهانه خویش تاکنون موفق شده است درذیل عنایات 

حضرت حق و حمایت مردم نیک اندیش کشور عزیزمان مراکز کاشانه مهر کاشان را در استان اصفهان ؛ موسسه 

ت نخاعی بندرعباس را در استان نیکوکاری رعد الغدیر شیراز را در استان فارس؛ مرکز حرفه آموزی انجمن ضایعا

را در استان تهران راه اندازی و ومرکز صبح الوند همدان را در همدان و مرکز رعدالغدیر پاکدشت هرمزگان و مرکز رعد 

 بصورت مستقل ثبت و راهنمایی نماید.

و  هر، شهر بوشهر استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان و در استان بوش مرکز دیگر را در استانهای 1ضمنا 

 .راه اندازی نموده است لرستان و استان مرکزیاصفهان و 

یر بودن هزینه ها در سالهای مختلف متفاوت است . لذا این هزینه در ای ایجاد یک مرکز با توجه به متغبرآورد هزینه ه

 مهرماه سالآموزش فنی وحرفه ای توانیایان  کتابچه مستقلی تحت عنوان طرح فنی ومالی ایجاد موسسه نیکوکاری

 تهیه وارائه شده است. که هر سال قابل به روز کردن میباشد. 0851
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  (N.G.O.s) گزارش فعالیت ساالنه سازمان مردم نهاد چگونگی ارسال

نامه تأسیس و آئین  5فعالیتهای ساالنه سازمانهای مردم نهاد برابر ماده  به منظور اعمال نظارت بر

و  ل در هر سازمان موظف است گزارش فعالیت ساالنهوئسازمانهای مردم نهاد، مقام اجرایی مس فعالیت

اطالع رسانی برای اداره  عملكرد مالی تشكل را بر اساس درآمدها و هزینه ها تهیه و از طریق همین پایگاه

هیأت محترم نظارت بر تأسیس و فعالیت  مصوبهکل امور سازمانهای مردم نهاد ارسال نماید. با توجه به 

آئین نامه تشكل ها موظفند حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال  سازمان مردم نهاد و از آنجائیكه برابر مفاد

عملكرد مالی خود را به مرجع صدور پروانه ارائه نمایند. عدم ارسال گزارش برابر  مالی گزارش اجرایی و

 با درج مراتب در جراید به منظور اطالع رسانی الزم خواهد پروانه ه تعلیق سه ماههمصوبه یاد شده منجر ب

 .شد

  :برای چگونگی تهیه و ارسال گزارش بر اساس فرم ارسال گزارش فعالیت ساالنه چند تذکر مهم

، نیازمند  ارسال گزارش فعالیت ساالنه و مالی فرم الكترونیكی عملكرد ساالنه از طریق پیش از اقدام به ارسال

 :ذیل هستید تهیه مقدمات و سپری نمودن مراحل

دست تشكل خود را تاکنون از مرجع صدور پروانه دریافت نكرده اید، با در  الف( در صورتی که کد پیگیری

فرمایید.  نامه به وزارت کشور، اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد، واحد پاسخگویی مراجعه داشتن معرفی

تعامالت مكانیزه ایفا می  در نگهداری و عدم افشای این کد منحصر به فرد که نقش رمز عبور سمن را در

ا معرفی نامه از سوی سمن مجدد ب نماید دقت کامل داشته باشید. در صورت مفقود شدن آن مراجعه

 .تلفنی آن معذوریم ضروریست. به علت اهمیت کاربرد کد پیگیری، از ارایه

http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=18ca109f-b95c-49d1-b12c-f14326ed8340
http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=18ca109f-b95c-49d1-b12c-f14326ed8340
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تهیه نمایید.  WORD فرمت و یا در DPI 811 کیفیت و با PDF فعالیت ساالنه خود را در قالب فایل ب( گزارش

 ظر باشد. فایل تهیه شده را درسال مورد ن این گزارش باید در بر دارنده کلیه فعالیتهای انجام گرفته در

 .نمایید در بخش مربوطه )ارسال فایل مستندات/ فایل گزارش فعالیت ( الصاق الکترونیک فرم 

اساس دو بخش درآمد و هزینه و زیر بخشهای آن که ذیالً خواهد آمد،  بر پ( عملكرد مالی ساالنه تشكل را

 :نمایید تهیه

 :درآمد بخش 

 مانده موجودی سال مالی قبل  -0

 حاصل از انتشار قبوض جمع آوری اعانات درآمدهای -0

  آوری اعانات درآمدهای حاصل از توزیع صندوقهای جمع  -8

  ریز شده به حساب بانکی تشکلدرآمدهای حاصل از کمک های مردمی وا  -1

  درآمدهای حاصل از دریافت حق عضویت  -0

  های دولتیستگاهد درآمدهای حاصل از کمک های  -1

  درآمدهای حاصل از قراردادهای خارجی یا کمکهای منابع مالی خارج از کشور  -0

 درآمدهای حاصل از سایر منابع  -3

  موجودی سال مالی قبل جمع کل درآمد سال مالی به اضافه مانده -5

 :بخش هزینه

اجناس  مانند آب، برق، سوخت، تلفن، اجاره، حمل و نقل، تعمیرات و نگهداری، تبلیغات، خرید) هزینه های جاری  -0

 ...(  مصرفی، اینترنت و

 ...(  پاداش، حق جلسه و مشاوره، حق ماموریت،هزینه سفر و های پرسنلی)مانند حقوق و دستمزد بیمه،هزینه  -0

  .عملیات در راستای نیل به اهداف اساسنامه هزینه طرحها و -8

  و ...( ساختمان، خودرو، وسایل و ملزومات اداری هزینه های سرمایه ای )مانند خرید  -1

  جمع کل هزینه  -0

http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=18ca109f-b95c-49d1-b12c-f14326ed8340
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دو قالب نامه ای خطاب به اداره کل امور سازمانهای مردم نهاد با محتوای  ت( عملكرد مالی ساالنه را در

 هزینه به صورت تفكیك شده )بر اساس موارد مندرج در دو بخش فوق الذکر( که به امضای بخش درآمد و

  .ول مجاز و به امضای بازرس)ها( رسیده و ممهور به مهر تشكل باشد، تهیه نماییدئمس

اره کل امور تهیه نمایید . اصل نامه را برای اد DPI 333 و با کیفیت PDF ث( از نامه فوق اسكنی در فرمت

در  مالی ارسال گزارش فعالیت ساالنه و عملکرد فرم مردم نهاد ارسال نموده و فایل تهیه شده را در سازمانهای

 .فایل عملكرد مالی( الصاق نمایید /بخش مربوطه )ارسال فایل مستندات

ارسال  فرم در بخش درآمد و تمامی زیربخشهای هزینه را در بخش هزینه ج( تمامی زیر بخشهای درآمد را

  .مجددا وارد نمایید مالی عملکرد گزارش فعالیت ساالنه و

  .مورد نظر جداگانه انجام دهید مالی سالهای د( مراحل فوق را برای

 سازمان مردم نهادارسال گزارش فعالیت ساالنه و عملکرد مالی  فرم
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 مجوزاهی اخذ شده توسط  -6

موسسه نیکوکاری رعد الغدری
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)برای ایجاد کشور العمل سازمان بهزیستیدستور -7

 مراکز روزانه توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی(
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 حرکتی( -)غیر دولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلوالن جسمیدستورالعمل 

 دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلوالن 

 نفر( 53حرکتی( )ظرفیت ووالن جسمی ل)غیر دولتی روزانه آموزشی و توانبخشی مع

 1ماده 

 حرکتی  و اختالل جسمی معلول دارای 1-1 –تعاریف 

به فردی اطالق می شود که در سیستم عصبی ، عضالنی و اسكلتی با علل مادرزادی ویا اکتسابی دچار 

اختالل می باشد ومشكالت حرکتی و پوسچرال ناشی از اختالل بدنبال فقدان و یا عدم کارآیی درساختار 

 گردد. تشریحی اندامها ، تنه و ستون فقرات موجب محدودیت در انجام فعالیتهای زندگی می 

 والن جسمی و حرکتی لمرکز غیر دولتی روزانه آموزشی توانبخشی مع -2-1

مرکزی است که به منظور فراهم آوردن مجموعه کاملی از خدمات مورد نیازاعم از توانبخشی و آموزش 

جهت افراد دچار معلولیت جسمی حرکتی وبه منظور افزایش عملكرد و سطح مشارکت فرد و به صورت 

احی شده است. این مرکز توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی روزانه طر 

 تأسیس می گردد.
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 2ماده 

 شرایط تخصصی متقاضی و مسئول فنی 

 شرائط تخصصی متقاضی  -1-2

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پزشكی ویا کارشناسی در رشته های پیرا پزشكی ، توانبخشی ، 

 مددکاری اجتماعی روانشناسی ، و 

 شرایط تخصصی مسئول فنی: -2-2

دارا بودن حداقل مدرک دکترا در رشته تخصصی طب فیزیكی و توانبخشی و یا دکترای عمومی با دو سال 

 سابقه کار مرتبط ، کارشناسی ارشد در رشته فیزیوتراپی یا کاردرمانی با دو سال سابقه کار مرتبط 

فنی با مدرک باالتر از کارشناسی در منطقه ، مدرک کارشناسی در  : در صورت عدم وجود مسئول1تبصره

سال سابقه کار مرتبط و به شرط انتشار فراخوان در نشریات معتبر استانی و  5رشته های مذکور با 

 باهماهنگی دفتر تخصصی مربوطه در سازمان بهزیستی کشور قابل قبول می باشد.

جهت مسئولیت فنی مرکز مذکور از اولویت برخوردار متخصصین طب فیزیكی و توانبخشی  -2تبصره

 خواهند بود.
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  -3ماده

 ضوابط پذیرش و شرایط ترخیص 

حرکتی که به دنبال ناتوانی شدید و دائمی جسمی ناشی از فلج ووالن جسمی معلضوابط پذیرش  -1-3

عضو، قطع اندام و یانقص عضو ، دچار محدودیت حرکتی شده وبدون عوارض ذهنی یا روانی ، دارای 

 وضعیت ثابت از لحاظ جراحی مغز و اعصاب و بدون مشكالت تهدید کننده حیات 

 شرایط ترخیص  -2-3

 سمی و روانی الزم برای داشتن مشارکت فعال در خانواده و جامعه رسیدن به سطحی از توانمندی ج

 بودن بستر مناسب در خانواده و جامعه جهت تداوم توانبخشی و برقراری ارتباط موثر ومداوم با فرد  مفراه

 های حمایت شده تولیدی داوم مشارکت فعال از طریق کارگاهفراهم بودن شرایط ت

 ت فعال از طریق اشتغال فراهم بودن شرایط تداوم مشارک

خشی به تشخیص تیم توانبخشی مرکز به سرپرستی و تأیید مسئول فنی ب: ترخیص از مراکز توان1تبصره 

 خواهد بود .

: در صورت رضایت خانواده و مراجع برای ترخیص و یاعدم تمایل به ادامه حضور در مرکز ، بااطالع 2تبصره 

 ستاد بهزیستی شهرستان ترخیص امكان پذیر است 

 4ماده 

 فرایند ارائه خدمات در مرکز 

 یب ذیل صورت می پذیرد:ترت پس از طی مراحل پذیرش ، فرایند ارائه ی خدمات در مرکز به

 زیابی تخصصی اولیه توسط اعضای تیم تخصصی ار
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 آموزشی و حماتی( –توانبخشی  –تشكیل پرونده ی تخصصی )درمانی 

وی به ی و دستیابی دتعیین اهداف توانبخشی فرد، به منظور قادرسازی ، جبران محدودیت های عملكر

دگی، در یك بازه ی زمانی افزایش کیفیت زن سطح باالتری از مشارکت در زندگی فردی واجتماعی و نهایتاَ

 ی گروهی ط تیم تخصصی درجلسه توس -مشخص

تدوین و طراحی برنامه ی توانبخشی ، منطبق بااهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظایف هریك از 

 اعضای تیم 

اجرای برنامه ی آموزشی و توانبخشی و ثبت کلیه ی اقدامات ، نتایج حاصله و اقدامات پیگیری در پرونده 

  تخصصی

 ارزیابی دوره ای هر سه ماه یك بار 

برگزاری   Case conferenceوانبخشی و بررسی با حضور مربیان و کلیه افراد تیم ت –به صورت ماهیانه 

دوره ای به منظور مشخص شدن وضعیت پیشرفت و یا پسرفت فرد در روند جلسات نتایج ارزیابی 

آماده سازی فرد و خانواده جهت دستیابی ,توانبخشی و تعریف مجدد برنامه ی فوق در صورت پسرفت فرد 

 به سطوح باالتر 

  -5ماده 

 خدمات آموزشی ، توانبخشی 

 اقدامات پرستاری و بهداشتی 

ارائه خدمات توانبخشی ) فیریوتراپی ، کاردرمانی ، .....( مورد نیاز هر فرد تا رسیدن به حداکثر بازتوانی 

 غیردرگیر  حرکتی عضالت درگیر ووممكن حسی 
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و اجتماعی افراد مشاوره روانشناسی و بررسی مشكالت روحی روانی فرد و خانواده و حمایت الزم روانی 

 سیب خود جهت سازگاری با آ

ارت های روزانه زندگی ، انتقال و سایر ی روزمره زندگی ، مهارائه خدمات آموزشی نظیر آموزش فعالیتها

 جهت بهبود وضعیت تغذیه  ,مراقبت های فردی الزم و مشاوره تغذیه

آماده سازی معلوالن جسمی حرکتی و آموزش آنان جهت استفاده از وسایل کمك توانبخشی )ویلچر ، عصا 

 ..(اکر و ..و، 

آموزش در زمینه توانایی تصمیم گیری ، توانایی حل مشكالت ، توانایی تفكر خالق و برقراری ارتباط مؤثر ، 

 سازگاری پس از آسیب و فائق آمدن بر بحران های روحی واسترس ها 

 آموزش حرفه ای متناسب با سطح آسیب نظیر آموزش رایانه ، فعالیت های هنری و .....

 وستان و مراقبینآموزش خانواده ، د

 مناسب با در نظر گرفتن شرایط جسمی و فیزیولژیك فرد ارائه برنامه تغذیه ای 

ملزم به ارزیابی شیوه غذاخوردن ، بررسی مشكالت و  ,تبصره : افراد تیم توانبخشی مرتبط باموضوع

ز وسایل کمكی و ارائه آموزشهای الزم در خصوص وضعیت بدنی مطلوب به گروه یتجو ,اختالالت موجود

 .هدف در ساعت تغذیه می باشند 

 12صبح الی  8و روزهای پنجشنبه از ساعت  14صبح الی  8ساعت فعالیت در این مراکز ساعت  -1تبصره 

 می باشد .

ارائه ,بعداز ظهر نیز  نوبتدر صورت نیاز و باهماهنگی سازمان بهزیستی می توانند در  کزاین مرا -2تبصره 

 می باشد  11تا  14بعداز ظهر  نوبتخدمت نمایند. ساعت کار در 
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: در صورت وجود ظرفیت خالی یارانه ای در شیفت صبح، مرکز می تواند بارعایت کلیه ضوابط و 3تبصره 

درصد ظرفیت ، نسبت به پذیرش  33شیفت صبح ، حداکثر تا سقف  بر مقررات و ساعات کاری حاکم

 توانخواه یارانه بگیر در شیفت بعداز ظهر اقدام نماید .

استفاده غذای گرم و میان وعده برای معلوالنی که بصورت تمام وقت از خدمات مرکز  دادن: 4تبصره   

 میكنند الزامی میباشد.

  -6ماده 

 نیروی انسانی 

 نسانی تخصصی مسئول فنی: بصورت تمام وقت نیروی ا 1-6

 کارشناس فیزیوتراپی : یك نفر تمام وقت 

 کارشناس کاردرمانی : یك نفر تمام وقت 

 کارشناس گفتار درمانی : پاره وقت دو روز در هفته 

 کارشناس روان شناسی بالینی: یك نفر بصورت پاره وقت دو روز در هفته 

 ه یك بار کارشناس تغذیه : یك نفر ماهیان

 مربی آموزشی  : دو نفر تمام وقت 

 ساعت  8مربی امور هنری : هفته ای 

مطب پزشك عمومی ، )به منظور چك کردن وضعیت سالمت رجاع معلول در بدوپذیرش به : ا1تبصره 

 از وظایف مرکز می باشد.,و تامین هزینه ی ویزیت وی (معلول 
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صورت انطباق شرایط بامسئول فنی ، میتواند به عنوان : هریك از نیروی انسانی تخصصی در 2تبصره 

 مسئول فنی معرفی شود.

ی هنری مصوب سازمان بهزیستی کشور می تواند به طور همزمان به : مربی آموزشی در صورت گذراندن دوره8تبصره 

 عنوان مربی هنری انجام وظیفه نمایند.

توان به جای دو کارشناس کارشناس و فیزیوتراپ ، بانظر و  : در مناطق محروم از نیروی انسانی متخصص ، می1تبصره 

 هماهنگی اداره کل بهزیستی استان ، از یک کارشناس و یک کمک کارشناس استفاده کرد.

 نیروی انسانی غیر تخصصی  2-6

خدمه دو   ,   (آشپزیک نفر )در صورت عقد قرار داد با شرکت های تهیه ی غذا ، نیازی به بکارگیری آشپز وجود ندارد

 نفر

بوده و لذا در مراکز با  مددجونفر  01: تعداد کارکنان پیشنهادی در این دستورالعمل مربوط به مرکز با ظرفیت 0تبصره 

 تعداد نیروی انسانی مشخص گردد. ظرفیت باالتر و یا پایین تر به نسبت باید

تبط که از سوی سازمان بهزیستی کشور : کلیه کارکنان هر مرکز موظف به شرکت در دوره های آموزشی مر0تبصره 

 خواهند بود. مشخص می شود

  0ماده 

 شرح وظایف نیروی انسانی 

 :کارشناس فیزیوتراپی 1-1

 ارزیابی و تعیین پیش آگهی ، هدف وبرنامه درمانی ، ثبت دقیق جلسات درمانی وارزشیابی دوره ای توانخواهان 

 هر توانخواه  هفته برایتشکیل جلسات درمانی بصورت حداقل دو جلسه در 

 هدایت خاصیت انعطاف پذیری سیستم عصبی )نوروپالستیستی ( درجهت صحیح 
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 نی و خشکی مفاصل به علت بی حرکتی(بهبود انعطاف پذیریدر مفاصل )جهت جلوگیری از کوتاهی های عضال

 تر به سطح باالتر  ارزیابی قدرت عضالت اندام ها به صورت فعال، به منظور ارتقاء فرد از یک سطح پایین

  آموزش های حرکتی و تمرینات متمرکز 

 آموزش وضعیت های صحیح ایستادن و راه رفتن را به فرد و خانواده او.

 ارزیابی حسی و به کارگیری تکنیک های بازگشت حسی 

اصل بیشتری آموزش نحوه انجام تمرینات عملکردی را با توجه به شرایط فرد تمرینات عملکردی باعث به کارگیری مف

 و سطح آن افزایش می یابد  در یک عمل خاص می گردد و به تدریج با پیشرفت فرد،سرعت تمرین

تنظیم یک برنامه منظم جهت افزایش هماهنگی و تعادل مابین گروه های عضالنی در وضعیت های مختلف که با توجه 

 به شرایط و پیشرفت فرد تغییر می یابد 

 آموزش توانخواهان در خصوص نحوه استفاده از وسایل کمک توانبخشی )ویلچر، عصا، واکر و .....( 

 تشکیل پرونده و ثبت اقدامات نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 

 کارشناس کاردمانی  0-0

نی و ارزشیابی دوره ای ارزیابی حسی و حرکتی و تعیین پیش آگهی ، هدف و برنامه درمانی ، ثبت دقیق جلسات درما

 توانخواهان 

 تشکیل جلسات درمانی بصورت حداقل دو جلسه در هفته برای هر توانخواه 

 حرکتی  و بهبود توانایی های حسی

 نیاز برای انجام فعالیت های روزمره مانند نظافت شخصی ، آماده کردن غذا ، و ..... دبازآموزی مهارت های مور

 یدات الزم جهت انطباق فرد با وضعیت جدید در محل زندگی و کار باشد هتم مشاوره و انجام اقدامات و
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 به  اقدامات کاردرمانی ذهنی برای پرورش وتقویت توانایی های پایه شناختی توانخواهان بویژه در آسیب های وارده

CNS 

  

 آموزش استراتژی های جبرانی در انجام فعالیت ها 

 ات وچکتر و آموزش ترتیب و توالی حرککستن فعالیت ها به اجزای کبرنامه ریزی حرکتی برای بیمار و ش

 کمک به فرد درتوسعه واستفاده از اوقات فراغت خود به منظور ارتقاء سالمت ، استقالل آنها ، و کیفیت زندگی آنها 

 یابی حرفه ای و آموزش مهارتهای شغلی به منظور کمک به فرد برای بازگشت به شغل ارز

 آموزش به خانواده به منظور پیگیری اقدامات درمانی در منزل 

 تهیه اسپلینت و وسایل کمک توانبخشی و در صورت امکان ارجاع به مراکز دیگر

 ارزیابی اختالالت بلع و ارائه برنامه درمانی 

 تشکیل پرونده و ثبت اقدامات نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 

 درمانی  کارشناس گفتار 8-0-0

 درمانی ارزیابی وتعیین پیش آگهی هدف وبرنامه 

 توانخواهان ثبت دقیق جلسات درمانی و ارزشیابی دوره ای 

ارزیابی حواس ارزیابی ویژیگیهای ساختاری عملکردی منطقه ا ی دهانی ، ارزیابی ویژیگیهای رفتاری ، مهارتهای 

انی و گفتاری و رفع اختالالت موجود در زمینه های مذکور دیداری و شنیداری ، ویژیگیهای شناختی ، ویژگیهای زب

 جهت زبان آموزی وتسهیل گفتار 

 کارشناس روانشناسی بالینی  -1-0
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 ارزیابی بالینی 

 هم فکری با تیم توانبخشی درتدوین طرح توانبخشی فرد  

 مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده 

 گروه درمانی 

ی به فرد وخانواده )مهارت های برقراری ارتباط ، حل مسئله ، مقابله با فشار روانی ، آموزش مهارت های روانی واجتماع

 مدیریت بحران و ............(

 تشکیل پرونده و ثبت اقدامات ، نتایج حاصله و اقدامات الزم جهت پیگیری 

 مربی آموزشی  -0-1

 تحت نظارت کارشناسان مربوطه  اجرای برنامه های آموزشی و توانبخشی تدوین شده توسط تیم تخصصی ،

 ارائه فعالیت های مناسب برای معلوالن در راستای اهداف توانبخشی 

 ثبت وگزارش اقدامات و نتایج حاصله 

 مربی امور هنری 1-0

 سیقایی ارزیابی و کشف استعدادهای هنری هریک ازتوان خواهان در شاخه های هنری نمایشی ، تجسمی ، مو 

تدوین برنامه آموزشی در شاخه های هنری فوق الذکر بادر نظر گرفتن نیازها ، توانمندی ، استعداد و عالقمندی آن ها 

 و بامشورت با سایر اعضای تیم توانبخشی 

 اجرای برنامه های آموزشی هنری تدوین شده برای هریک از توان خواهان بصورت فردی یاگروهی 

 ک از توان خواهان و درج گزارش ماهیانه تشکیل پرونده هنری برای هری 

 کارشناس تغذیه  0-0
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 ارزیابی تخصصی 

 تنظیم برنامه ی غذایی متناسب 

آموزش خانواده ی افراد مبتال به معلولیت جسمی ، در زمینه برنامه ی غذایی مناسب و وضعیت محیطی و بدنی مطلوب 

 فرد در زمان تغذیه 

 مشاهده وضعیت تغذیه توانخواهان در مرکز و رفع نواقص 

 تشکیل پرونده و ثبت اقدامات نتایج حاصله واقدامات الزم جهت پیگیری 

  3ماده 

 فضای فیزیکی 

 :فضای مرکز باید جهت دسترسی وسهولت تردد افراد معلول کامال مناسب سازی شده ودرای فضاهای زیر باشد 

 مترمربع  03حت حداقل مسا اتاق فیزیوتراپی ، با

(ADL)   مترمربع  01: اتاق کاردرمانی و آموزش فعالیتهای روزمرۀ زندگی با مساحت حداقل 

 متر مربع  00اتاق توانبخشی آموزشی: با مساحت حداقل 

 متر مربع  5اتاق روانشناس بالینی : با مساحت حداقل 

 متر مربع  00اتاق پانسمان و اقدامات پرستاری سرپایی: با مساحت حداقل 

 در  این مکان اقداماتی چون پانسمان زخم فشاری و تزریقات مورد نیاز انجام می شود 

سرم و ......... می ,اتاق درمان : این اتاق محل نگهداری تمام وسایل درمانی مورد نیاز اعم از دارو ، سرنگ ، سرسوزن 

 اشد. وجود یخچال جهت حفظ موادی که برای نگهداری نیاز به دمای پایین دارند. الزامی است ب

 اتاق وسایل 
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این اتاق برای وسایل پزشکی استریل و غیر استر یل به جز داروها و نگهداری تجهیزات اختصاصی مورد نیاز روزانه در 

و سایر تجهیزاتی که ممکن است برای مدتی  ل توانخواهنقل و انتقامرکز نظیر برانکارد ، صندلی چرخدار، تجهیزات 

 استفاده نشوند تدارک دیده شده است.

  5ماده 

 تجهیزات و لوازم تخصصی 

 پزشکی و کمک توانبخشی تجهیزات  0-5

 تخت معاینه 

 دستگاه اندازه گیری فشار خون 

 گوشی پزشکی 

 درجه اندازه گیری حرارت بدن 

 افتالمو سکوپ 

 اتوسکوپ 

 پاراوان 

 کپسول اکسیژن 

 لی اورژانس وتر

 لوازم پزشکی بهداشتی 

 ویلچر

 واکر ساده و چرخدار 
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 انواع عصا 

 کاردرمانی ( -وسایل مورد نیاز توانبخشی )فیزیوتراپی 0-5

 تجهیزات الکتروتراپی :

Electrical stimulator (FeS+TNS) 

 انوتراپی بر  اساس نظر کارشناس مربوطه تجهیزات مگ

 تجهیزات کاردرمانی:

Trau Band  

 

Hand Helper  

Standin table  

Purde pegboard  

Box &Two point Discrimination )در دو مدل دیسکی و کولیسی( 

Sanding  )وسایل( 

 تقویت کننده عملکرد اندام فوقانی 

 تشک 

 پاروان 

 تخت درمان 

 توپ CPدر سایزهای مختلف 
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SI تفاده در رویکرد تجهیزات و موارد مورد اس 

 ل ساخت اسپلنت وسای

 تبصره: اتاق کاردرمانی باید مفروش به کف پوش ایمن باشد .

 سایز تجهیزات مطابق با نظر کارشناس کاردرمانی و فیزیوتراپی 
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ضوابط و دستور العمل اجرائی آئین نامه نحوه تشکیل و اداره  -8

 وزارت کار آزاد آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
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ضوابط و دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه تشكیل و اداره آموزشگاه 

  ()تحت پوشش سازمان فنی و حرفه ای وزارت کارآزادهای فنی و حرفه ای 

 از لینك زیر دانلود نمائید را 

ww.irantvto.ir/uplods/84-535-16-dastorolamal33۱1.pdf 
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دستور العمل  نحوه تاسیس و  -۱

 فعالیت شبکه سازمانهای مردم نهاد
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  انهای مردم نهاددستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شبکه سازم

 فعالیت و تاسیس اجرایی نامه آئین)، وزیران هیات  3/0/31 مورخ ه 80030ت/00310 شماره نامه تصویب 05 ماده  درراستای اجرای

 .گردد می ابالغ ذیل بشرح نهاد مردم سازمانهای شبکه فعالیت و تاسیس نحوه دستورالعمل ،( نهاد مردم تشکلهای

 ماده یک : تعاریف :

 مشارکت طریق از که است ای موسسه ، شود می نامیده "شبکه" شبکه : شبکه سازمانهای مردم نهاد که در این دستورالعمل به اختصار 

 مستقل حقوقی شخصیت با و  نموده حقوقی شخصیت ثبت و فعالیت پروانه اخذ به اقدام ، شده ثبت نهاد مردم سازمان  پنج تعداد حداقل

 کند. می فعالیت

 .باشد متمرکز مشخص موضوع یک چهارچوب در و موضوع فعالیت یا اهداف تشکلهای متقاضی تاسیس شبکه ، باید مشابه 

 کنید. دانلود   www.ngosiran.irدستور العمل را می توانید از سایت 

 نهاد مردم سازمانهای شبکه فعالیت و تاسیس نحوه دستورالعمل دانلود

  

http://www.ngosiran.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://www.ngosiran.ir/
http://www.ngosiran.ir/images/files/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%88_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%87.pdf
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دستور العمل نحوه برگزاری مجامع  -10

 عمومی سازمانهای مردم نهاد
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  دستور العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد

 و تاسیس اجرایی نامه آئین) وزیران هیات 3/0/31 مورخ ه 80030ت/00310  درراستای اجرای تصویب نامه شماره

 می ابالغ زیر بشرح  رگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردم نهادب نحوه العمل دستور ،  (غیردولتی سازمانهای فعالیت

 قابل دانلود میباشد. www.ngosiran.irکه از سایت :گردد

   تور العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردم نهاددس دانلود

  

http://www.ngosiran.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://www.ngosiran.ir/
http://www.ngosiran.ir/images/files/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_1395.pdf
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 آموزش  - 11
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 بنام ایزد منان                               

 :مقدمه طرح

فعالیتی طرح یا نقشه ای الزم است تا مراحل و اقدامات اجرایی،درآن به خوبی مشخص شود.هرکار هدفمندی ،الزاما به برنامه ی برای انجام دادن هر 

 صحیحی همراه با مالحظه ی همه ی جوانب نیاز دارد.این موضوع در امر آموزش نیز بسیار قابل اهمیت است

آموزش می ,مهمترین رکن توسعه در ابعاد فردی و سازمانی و اجتماعی ,تی حاکم بر دنیای کنونی با توجه به روند سریع علوم و فنون و انفجار اطالعا

تربیت  رفاباشد که سازندگی و بهبود وتعالی انسان را به همراه دارد، آگاه باشیم که باید در راستای اشتغال آفرینی حرکت کنیم و  هدف از آموزش ص

 .گرایی نباشد کارآموزان برای پشت میز نشینی و مدرک

 پذیرش کارآموزان 

 ضوابط پذیرش : 

که به دنبال ناتوانی شدید و دائمی جسمی ناشی از فلج عضو، قطع اندام و یا نقص عضو، دچار محدودیت حرکتی )توانیابان( حرکتی  و معلوالن جسمی

  سال تجاوز نکرده باشد. 80و سنشان از (و یا غشی بدون عوارض ذهنی یا روانی)، اند شده

 مدارک موردنیاز در پذیرش: 

            آخرین مدرک تحصیلی کپیسه قطعه عکس، کپی شناسنامه ، کارت ملی ، کارت بهزیستی ، و

 مدارک به کارآموز برگردانده میشود. اصل تبصره:در صورتیکه کارها بصورت مکانیزه انجام میشود این مدارک اسکن میشوند و  
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 مراحل  پذیرش 

 

 واحد آموزش:

به واحد توانبخشی ارجاع داده  ,تعهد نامه ها ودر این واحد عالیق و استعدادهای مراجعه کننده موردبررسی قرار گرفته و با  پر کردن فرمهای ثبت نام 

 .میشود

 واحد توانبخشی :

 .در واحد توانبخشی ارزیابی حسی و حرکتی دقیق مراجعه کننده انجام شده و جلسات درمانی و ارزشیابی دوره ای توانخواه ثبت خواهد شد 

 : همشاور

مراجعه به واحد 
آموزش 

مراجعه به واحد 
توانبخشی 

مراجعه به 
مشاوره  

مراجعه به واحد 
مددکاری 

مراجعه به 
مدیریت 
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 می کنند،دا به همفکری با دیگران نیاز پی یاتشان که به دلیل محدود بودن دانش و تجربند گیرغالباً در معرض مشکالت و مسائلی قرار می کارآموزان 

را دچار اضطراب، تردید،  فرددهد. گاهی ترین افراد نیز گاهی از بحرانهای عاطفی مصون نیستند. تحوالت و تغییراتی که در زندگی رخ می حتی با ثبات

گی یاری دهند ،استعدادها و قابلیت را در پیمودن راه زند آنها به وجود افرادی نیاز دارند که همچنین کارآموزان  .سازدنگرانی، تعارض و حتی بحران می

 .فراهم آورند ی آنهارا کشف و درک کنند و شرایط مناسبی را جهت پرورش استعدادها و قابلیت ها شان تهای ذهنیا

 از ضروریترین مسائل کارآموزان می باشدها بر این اساس وجود مشاور در کنار سایر واحد

  :واحد مددکاری

 .صورت گیرد کارآموز حضور داشته باشد تا در صورت نیاز، حمایت های اجتماعی از باید ، مددکار نیز مدیریت و معاونین کنار 

 مدیریت: 

گیرنده، رهبر، کارفرما و مجری، بر عهده دارد و در نهایت پذیرش کارآموز منوط به پذیرش مدیریت کننده، تصمیمعنوان ادارههایی را بهمدیر مسئولیت

  .می باشد

ل وباید پذیرش کارآموز  موک ه باشد,م از مدیریت ، معاونت توانبخشی ، و معاونت آموزش در پذیرش فرد تردید داشتاعچنانچه یکی از مسئولین پذیرش 

  و موافقت این شورا گردد. به تشکیل شورای پذیرش

 شورای پذیرش :

 ، مددکار و معاونت آموزشی می باشد شورای پذیرش متشكل از مدیریت مجموعه ، معاونت توانبخشی ، مشاور  
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 بسمه تعالي

 فرم پذیرش

 سسه نیکوکاری رعد الغدیر(())مو  ))م

 خصات توان یاب(())مش    ))م

 . مشخصات فردی1            

 .................. :......................  محل صدور :.......................  محل تولد :..................   نام پدرنام خانوادگي...............    :نام

 ...... سال ......................  تاریخ تولد : روز ......... ماه ............................... :........ شماره کارت ملي.................... :شماره شناسنامه

پسر                    .... دختر  :تعداد فرزندان مطلقه      متاهل     وضعیت تاهل : مجرد     مرد     جنسیت: زن   

 
 .........................یستي .....ز................شماره پرونده بهشغل .................. نظام وظیفه .................واحد بهزیستي ....

 کارت عضویت      معرفي به مشاوره        معرفي به  اداری )سرویس(      معرفي به واحد مددکاری  

 ...........................................................توضیحات .....................................................................................................................

 . مشخصات تحصیلي2            

 دکترا    کارشناسي ارشد  کارشناسي   کارداني   دانشجو    دیپلم   راهنمایي   ابتدایي   بي سواد 

 ............................................  :..................... تاریخ و محل اخذ :رشته تحصیلي

 ........................................................................................................................................................:مهارت خاص و سابقه کاری 

 . مشخصات خانوادگي3            

   ......................  :........................ شغل مادر :غل پدرش

 ................ :................ تعداد برادران :.................  تعداد خواهران :شغل همسر

وضعیت  ...........................................................................................توضیحات: .....................................................................................

    خیر   ...... ریال  مستمری از بهریستي :  بله ...... :درآمد ماهیانهریال   ........... :مبلغ ودیعه مسکن مستاجر   سکونت : مالک 

 .............................................................توضیحات......................................................................................................................

 . نوع و درجه معلولیت4            

 :.........................................................................توضیحات    خفیف    متوسط    ...... درجه: شدید .............................. :نوع

 سایر    بدون وسیله کمکي   بریس  عصا    واکر    نوع وسیله کمکي : ویلچر

آن را بیان کنید: چنانچه اعضای خانواده شما دچار معلولیت هستند نوع و درجه  -

 ................................................... :............................................................نسبت با فرد توان یاب.............................

 تلفن:

 همراه:

 نشاني:

 

 برای تماس در مواقع ضروری  نشاني یک نفر از اقوام نزدیک تلفن:

 

 

 تاریخ مراجعه: ...... 

 شماره پرونده: ......



 
 

116 
 

در صورت وجود مساله ای درباره سالمتي جسمي و رواني توان یاب که بي اطالعي مسئولین مجتمع از آن مي تواند برای توان یاب مشکل  -

 ...............................................................................................................................................................ساز یا خطرساز باشد را توضیح دهید. 
 

 امضا توان یاب                        امضا همراه    اینجانب ............................... تمامي مندرجات ثبت شده در فرم باال را تایید مي نمایم.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  همراه:

 تلفن:

 همراه:

 معرف:
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                                              يلبسمه تعا                                

 فرم نظریه شورای پذیرش                       بسمه

  

 «موسسه نیکوکاری رعد الغدیر» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 تاریخ برگزاری شورا.....................

 شامره پرونده توان یاب .................

 

 

 /      /تاریخ:         مدیریت:                                                                                                                

............................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 امضاء                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /      /تاریخ:           :                                                                                                              آموزش 

............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 امضاء                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /      /تاریخ:                                                                                                            :        کاردرمانی 

............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 امضاء                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

   /      تاریخ:  :                                                                                                     نتیجه گیری نهایی

............................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 /      /تاریخ:         :                                                                                                                مشاوره 

............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 امضاء                                                                                                   
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 توانبخشيوضعیت درماني و 

 

تاریخچه جراحي ها:  (1

............................................................................................................................................................................................ 

داروی مصرفي و میزان آن :  (2

................................................................................................................................................................................... 

آیا حالت خاصي بعد از مصرف دارو برای شما پیش مي آید ؟  (3

.................................................................................................................................... 

آیا عالوه بر معلولیت به بیماری خاص مبتال هستید ؟  (4

............................................................................................................................................... 

سابقه درمان های توانبخشي :  (5

................................................................................................................................................................................ 

 در فعالیت های روزمره زندگي :مشکل  (6

 : نگهداری از خود 

 ندارد دارد توانایي

   غذا خوردن 

   لباس پوشیدن و درآوردن 

   استفاده از دستشویي

   حمام کردن و بهداشت شخصي

 

 : تحرک 

 کدامیک از وسایل کمکي را استفاده مي کنید ؟ 

 کفش طبي کفي         اندام مصنوعي         سمعک        عینک         ویلچر         عصا بریس

 : وسیله کمکي راه رفتن 

 راه نمي رود           واکر         دو کراچ           عصا یک کراچ           مستقل است

 : اختالل تعادل در کدام وضعیت 

 راه رفتن            ایستادن       نشستن 

  های خارج از منزل :وضعیت فعالیت 

 نمي تواند              نیاز به کمک                مستقل            استفاده از وسایل نقلیه :  
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  آیا به تنهایي قادر به راه رفتن خارج از منزل هستید ؟

.............................................................................................................................................. 

    هماهنگي حرکتي :                     دارد             ندارد 

 چشم و پا                                دست و پا                                    دو دست چشم و دست

 

 : وضعیت دست 

 

  قدرت دست :             حرکت مستقل انگشتان :          دکمه بستن :نوشتن :

 : وضعیت اندام ها 

 ناحیه اندام
قطع 

 عضو

ضعف 

 عضالني
محدودیت حرکتي  دفرمیتي

ROM 

مشکل 

 حسي

اسپاستي 

 سیتي
 فالسیت

اندام فوقاني 

 چپ
       

اندام فوقاني 

 راست
       

اندام تحتاني 

 راست
       

اندام تحتاني 

 چپ
       

        تنه

        سر و گردن

 

کلیه مراجعین به واحد کاردرماني در صورت وجود مشکالت زیر در ابتدای ترم و هنگام ثبت نام باید کاردرمانگر مذکور را از وجود 

این مشکالت مطلع سازند در غیر این صورت با بروز هر گونه مشکل ، مجتمع هیچ گونه مسئولیتي را در مورد این کارآموزان بر عهده 

 نخواهد داشت . 

  گونه مشکل حسي در هر یک از اندام ها ) حس درد و گرما و سرما (هر  

  مصرف داروهای ضد صرع و ضد تشنج 

  پوکي استخوان یا کمبود تراکم استخوان که ممکن است در حین تمرینات ، صدمه ای به عضو مربوطه وارد سازد 

  هر گونه در رفتگي یا نیمه در رفتگي در ناحیه لگن و شانه و کتف 

 رتروز مفاصلآ 

  . هر گونه مشکل خاص دیگر در مورد بیماری که باید توسط خود کارآموز ، ذکر شود 
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..............................................................................................................................................................................................

............................. 

 

 

............................................ تعهد مي دهم که در صورت وجود یکي از مشکالت فوق یا هر نوع اینجانب خانم / آقای ..............

مشکل خاص دیگر ، آن را هنگام ثبت نام مطرح نمایم . در غیر اینصورت موسسسه نیکوکاری رعد الغدیر ، هیچ گونه مسئولیتي را بر 

 عهده نخواهد داشت . 

 

 

 

 ر:                                     امضای کارآموز: امضای کاردرمانگ

 

 

 

 

 

 

                                                           نام و امضای والدین کار آموز 
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 رعدالغدیرلیست حضور و غیاب موسسه نیكوکاری 

 5 4 3 2 1 شنبه   

         صبح :تاریخ شروع کالس موضوع کالس: 

        عصر ی:زمان برگزار نام مربي : 

ف
ردی

 نام و نام خانوادگی 

          

 نیم ترم

            
 ترم

 میزان تحصیالت
  

 عملی تئوری 22 21 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 عملی تئوری 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

11                             

11                             

12                             
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 فعالیت کالسی
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 آموزش و کارآموزان 

 دسته بندی کردن کارآموزان -الف  

 کارآموزانی  توانمند و آماده به کار : 

 این دسته از کارآموزان در مدت زمانی کوتاهی می توانند به هدف اصلی آموزش دست پیدا کرده و در کارگاه های اشتغال مشغول به کار شوند 

 کارآموزان مستعد آموزش 

 صرف شود برای دستیابی به هدف آموزش در رابطه با این کارآموزان باید زمان بیشتری 

 توان یابانی که   معلولیت شدید دارند و توان دریافت آموزش راندارند

 ازپذیرش این کارآموزان بیشتر وارد شدن به اجتماع و جلوگیری از افسرده شدن آنان می باشد  هدف 

 برای این کارآموزان باید کالسهایی نظیر نقاشی ، خوشنویسی ،کتاب خوانی  و تفریحی برگزار نمود 
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 آموزش و کالسهای آموزشی: 

 هدف اصلی آموزش     

 آموزش نیروی انسانی ماهر در رشته های صنایع دستی و هنری ، راسته دوزی و اپراتوری مرکز پیام 

   کالسهای هنری

 مزایای کالسهای هنری 

 : رشد جسمانی

 برد می باال را عضالت قدرت –الف 

 دهد می افزایش را عضالت کنترل توانایی  – ب 

 . کند می ایجاد هماهنگی پنجگانه حواس بین  – ج 

  .فرآیند تجزیه و تحلیل توسط مغز باید صورت پذیرد هنری با توجه به هدف د ار بودن کار: رشد عقالنی

  تقویت قوای خالقه
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و حوزه ها را بر عهده گرفته  امروزه هنر نقش مثبت فراوانی در خیلی از بخش ها  : ل روحی و روانی و عاطفیئأثیر بر مسات

است که هنر درمانی چه به صورت تجربه ای و چه به صورت حرفه ای و تخصصی آن در خیلی از جوامع به عنوان یک الگو و 

 .معیار تحقق و مورد اجرا قرار گرفته است

 . شود به سه طریق تقویت میکارآموز  در فرآیند تولید کاردستی روابط اجتماعی : روابط اجتماعی .

 . باید با دیگران رابطه داشته باشد,در طول انجام کار برای رفع مشکالتش در ساختن   -

 . رائه کرده و توقع واکنش از اطرافیان را داردااثر خود را  فرد ,بعد از تولید  -

 . کار گروهی : بسیاری از کاردستی ها به صورت گروهی ساخته می شوند که این خود باعث ایجاد روابط بین گروه می شود  -

 نقاشی  -الف 

 :به یکی از فواید آن اشاره می کنیم  در ارتباط بابرگزاری کالس نقاشی و اهمیت برگزاری این کالس ابتدا

ارتباط برقرار کنیم زیرا در این صورت امکان بروز هیجانات و احساسات، آرزوها، نگرش نقاشی به ما کمک می کند تا با دیگران   

و... به گونه ای متفاوت وجود دارد. به کمک نقاشی می توان بسیاری از احساسات، هیجانات و افکار را نشان داد. این  ءبه اشیا

که دچار ضعف ارتباطی هستند، اشخاص خجالتی و کسانی که قادر به برقراری ارتباط  روش به خصوص برای بعضی از توانیابان  

 .مؤثر و سازنده با دیگران نیستند اهمیت بیشتری دارد

به همین دلیل تمامی کارآموزانی که در حیطه صنایع دستی فعالیت دارند برای پیشرفت  نقاشی پایه همه هنرهای تصویری است

  .در این زمینه آموزش ببینندو بهبود کار خود باید 

 در زمینه نقاشی روی سنگ و عروسک چینی و خراش روی فلز  فعالیت دارند بسیار مفید می باشد (کارآموزانی  برای )مخصوصاَ
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این کالس نیز در دوره های مختلف برگزار شده و تعدادی نیز دراین زمینه موفق بوده اند اما به دالیل زیر این کالس بازدهی 

 :نداشته است

تعداد زیادی از کارآموزان این کالس از دسته ی سوم بوده و توانایی انجام کار بازاری را نداشته و به دلیل کند پیش رفتن این 

  .دسته از کارآموزان ، کارآموزان توانمند نیز از آموزش پیشرفته بهره مند نشده اند

 

 

 

 

 عدم آگاهی از بازار کار آن 

مسئولین به این کالس ) حضور و تشویق کارآموزان توسط مسئولین باعث انگیزه و پیشرفت کارآموزان می شود اهمیت ندادن 

بزرگترین علت عدم پیشرفت این کالس را نادیده گرفتن این کالس توسط مسئولین می  ,متاسفانه مربیان مشغول در این زمینه

 دانستند (

 .که توانایی کار در این زمینه را دارندتشکیل کالسهای عروسک چینی برای کسانی  -ب 

 نقاشی روی سفال و نقش برجسته روی سفال -ج

 برگزاری کالس خالقیت کاربردی   -د
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 کالسهای صنایع د ستی 

 معرق مقدماتی :  -الف

 طبق استاندارد فنی و حرفه ای 

رعایت نکات ایمنی، شناخت معرق وا نواع  کسی است که بتواند از عهده پیشگیری از حوادث ناشی از کار و,معرق کار مقدماتی 

، شناخت و انتخاب چوب، شناخت و کار با وسایل و ابزار دستی مورد استفاده در معرق، شناخت و کار با مواد برآید , همچنین  آن

رح، تهیه الگو انتخاب ط از توانمندیهای اوست. مصرفی مورد استفاده در معرق، برشکاری چوب و تخته سه الیه به وسیله کمان اره

و خرد کردن طرح، اتصال الگو روی چوبهای رنگی، جدا سازی الگو از چوب برش خورده، چسباندن و پرس دستی، بوم کردن 

نیز جزو راز کردن معرق، رنگ کاری، بتونه کاری و انجام پروژه پایان دوره تق، ساختن دیواره، دور کار معرق، چوبهای معر

 توانمندیهای کار آموز است.

 ساعت 633   آموزش دوره طول

 ساعت113  نظری آموزش زمان 

 ساعت 443  عملی آموزش زمان 

 ساعت - :          کارورزی زمان 

 ساعت 53 پروژه پایان ترم     زمان  

 معرق پیشرفته : -ب
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معرق کار چوب )پیشرفته( از مشاغل صنایع چوب و کاغذ بوده و شایستگی های طراحی طرح معرق و اصالح آن ، ساخت انواع 

زیر کار ، معرق کار زمینه چوب و درز کردن چوب زمینه ، آماده سازی و بکارگیری مواد و مصالح تزئینی طبیعی و مصنوعی در 

ت معرق چند بعدی ، رنگ کاری ، اجرای پروژه پایان دوره و بازاریابی و فروش معرق را معرق ، کار با ماشین های درودگری ، ساخ

در برگرفته و با مشاغل معرق کار مقدماتی ، منبت معرق کار مقدماتی و پیشرفته ، درودگری و کابینت سازی چوبی در ارتباط 

 .می باشد

 ساعت 653  آموزش دوره طول

 ساعت  88 نظری آموزش زمان 

 ساعت  512  عملی آموزش زمان 

 ساعت   - : کارورزی زمان 

 ساعت 53  پروژه پایان ترم  زمان

 بررسی دوره های طی شده در این رشته 

به لطف خداو تالش مسئولین و مربیان  کارآموزان در رشته معرق پیشرفت خوبی داشتند، اما با تحقیق انجام شده مشخص شد 

به مربیان در انجام کار خود وابسته هستند ، باید ریشه این ضعف را بررسی کرد و کارآموزان که بسیاری از کارآموزان هنوز 

  .توانمند را در این زمینه خودکفا نمود

 اقدامات الزم جهت بهبود کارآیی معرق و معرق منبت 
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 استفاده از چوبهای متنوع و گلچین شده با کیفیت بهتر  

 فا از مواد مصنوعی مانند فلز و صدف استفاده شود ساخت تابلوهایی که در ساخت آن  صر 

در تولید  تابلوهایی با ابعاد  می توان برای جذب مشتری با سلیقه های متفاوت دیگر ,تابلوهای بزرگ مذهبی دتولی در کنار 

 .کوچکتر  با طرحهای مینیاتور که قیمت کمتر دارند نیز اقدام نمود 

: برای این کار معرق را بر روی لوازم چوبی مانند صندوقچه و گلدان ، جای دستمال کاغذی ، قاب آیینه  کاربردی کردن معرق 

  .و .... می توانیم پیاده نمائیم

تابلوهایی با ابعاد بزرگ غیر اصولی بوده و بعد از رنگ  نئوپان در ر استفاده از زیر کار مناسب در تابلوهای بزرگ : بکار بردن زیرکا 

ترک خورده و باعث نارضایتی مشتری می گردد بنابراین پیشنهاد می شود که برای تابلوهای بزرگ از زیر کار ,شت زمان و گذ

 .شبکه استفاده شود که هم سبک و هم مقاوم است 

   .در کنار تابلوهای معرق ، منبت را هم آموزش داده و از ترکیب هر دو هنر استفاده شود

 برای کارآموزان پیشرفته ، جهت ترغیب کارآموزان مبتدی  آموزش معرق چهره و آنالیز

 پیکر تراشی : 

چوبی یکی از مشاغل رشته صنایع چوب و کاغذ می باشد که وظایف انتخاب چوب ، طراحی احجام ، ساخت احجام ،  یپیکر تراش

طراحی آناتومی بدن انسان و حیوانات ، انتقال طرح روی چوب ، ماشین کاری و کار با ابزار دستی و برقی، پیکرتراشی ، پرداخت 

 . ارتباط داردنیز و با مشاغل منبت کاری و درودگری  کاری ، رنگ کاری پیکره های چوبی را دربرگرفته
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 ساعت 423  آموزش دوره طول

 ساعت 41   نظری آموزش زمان 

 ساعت 183  عملی آموزش زمان 

 ساعت - :    کارورزی زمان 

 ساعت 1۱3    پروژه زمان 

 بررسی دوره های طی شده دراین رشته

  .زمینه کارهای قابل فروش را ارائه دهندتعدادی از کارآموزان موفق شده اند  در این 

پیشنهادات : با توجه به تكراری بودن طرح غزال و لك لك باید به فكر طرحهایی بود که در کنار طرحهای سابق بازار 

 باشد.داشته  فروش

 

 سوخت نگاری :

کسی است که از عهده طراحی اشکال هندسی، غیر هندسی و انواع طرحهای سنتی و مدرن برآمده و با  , سوخت نگار چوب و نی

شناخت چوب و معایب و محاسن آن آماده سازی و برش چوب، انتقال طرح روی آن و در نهایت هویه کاری انواع خطوط و 
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اً با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از حوادث احتمالی ضمن ، طرحهای تلفیقی روی چوب و نی را انجام داده و سوخت نگاری نماید

 در کارگاه نیز پیشگیری نماید

طول دوره آموزشی

ساعت  003:    طول دوره آموزش :

ساعت  01:    زمان آموزش نظری

 ساعت  013:    زمان آموزش عملی

 ساعت  -:   زمان کارآموزی در محیط کار

 ساعت  -:    زمان اجرای پروژه 

 ساعت -:   زمان سنجش مهارت

متاسفانه هنوز کارآموزان در زمینه خط و ولی ند ه اکارموزان بسیاری در این زمینه آموزش دیده و کارهای بسیاری را ارائه داد 

چهره کارهای ایده آلی تحویل نداده اند با بررسیهای انجام شده علت ضعف کارآموزان عدم آشنایی در  زمینه ی طراحی و سیاه 

بنابراین کلیه کارآموزان عالقه مند  به این رشته ر اباید موظف کرد که در کالسهای آموزشی سیاه قلم شرکت  ,قلم دانسته  شد

 .تا در نهایت کارهای بهتری را ارائه دهند  نندک

 قلم زنی 
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فلز،پشتاندود کردنقیروقیرتهیهوساختشناسی،ابزارچوبی،کندهرویزدنقلمعهدهازکهاستکسیمقدماتیقلمزن

ریزهروسازی،وسازیزمینهکردن طرح،پیاده،زنیحاشیهپایه،یروکارکردنثابتاحجام،یاسطوحرویطرحبندیتقسیم

 برآید کاریریزهکردنسیاهوآنپرداختوسطح کارازقیرکردنجداکاری،مشبککاری،ریزهپروژه یکانجاموکاری

آموزشیدورهطول

ساعت011  آموزشدورهطول

ساعت81  نظریآموزشزمان

ساعت001  عملیآموزشزمان

 خراش روی فلز 

،رنگ آمیزی،آنسازیآمادهوزمینهفلزانتخابوظایفشاملوباشدمیدستیصنایعمشاغلازیکی فلزات رویخراش

و سازندگانهانمایشگاه،دستیصنایعصادرکنندگانمشاغلباوباشدمیدلخواهطرحایجادوفلزخراشیدنوطرحانتقال

 باشدمیارتباطدر, فلزیدستیصنایع

 ساعت 123 :  آموزش دوره طول1

  ساعت 21 :  نظری آموزش زمان 0

 ساعت 132 :  عملی آموزش زمان 

 یک ترم      کارورزی        

 ساعت: 8   پروژه زمان 
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 گندم ساقه 

برش  آن، سازی آماده و ساقه تهیه شایستگیهای شامل و است دستی صنایع مشاغل از, گندم ساقه کار محرق

ساقه  با ها گل و ها برگ انواع ساخت کار، زیر روی بر پارچه چسباندن کاری اتو آمیزی، رنگ گندم، ساقه دادن

مشاغل  وبا باشد می گندم های ساقه کردن استر پلی نیم و برجسته های گل انواع ساخت ، کاری محرق گندم،

 .باشد می ارتباط در معرق دستی صنایع

 ساعت 133 : آموزش دوره طول

 ساعت 25 :نظری آموزش زمان 

 ساعت 15 : عملی آموزش زمان 

 طراحی دوخت  :

اتو، انتخاب پارچه، رسم انواع یکی از مشاغل مربوط به صنعت پوشاک است که وظایف کار با انواع ماشین دوخت، استفاده از انواع 

و در شاخه های  الگو، انتقال الگو روی پارچه ، دوخت های اولیه خیاطی و دوخت انواع لباس نازک دوز زنانه را در بر می گیرد

 .راسته دوزی نازک دوزی و مانتو دوزی و ...... گسترده شده است 

ازجمله مواردی که منبع درآمد برای  .ه های این رشته نیز آموزش ببیندباید کارآموزان در سایر شاخ,عالوه بر کالس راسته دوزی 

اشاره  سیسمونی دوزیو  نازک دوزی و ضخیم دوزی، برشکاری لباس و پارچه ، سری دوزی پوشاککارآموزان باشد می توان به 

 .کرد 
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 راسته دوزی 

های  ماشین اری نگهد    و اندازی راه قبیل از هایی شایستگی که است پوشاک صنایع به مربوط مشاغل از یکی دوزی راسته

 درضمن و گیرد می بر در را جیب دوخت و مچ و آستین دوخت سجاف، و یقه دوخت شلوار، و دامن دوخت اوّلیه، دوخت دوخت،

 کالن تولید های وبنگاه خرازی فروش، پارچه زنانه، لباس ماهر دوز شخصی ماهر، چرخکار دوز، راسته قبیل از مشاغلی با شغل این

 .است ارتباط در , لباس

 ساعت 000   آموزش دوره طول

 ساعت01:   نظری آموزش زمان

 ساعت 010   عملی آموزش زمان

 نازک دوز درجه دو 

انواعرسمپارچه،اتو،انتخابانواعازاستفادهدوخت،ماشینانواعباکاروظایفکهاستپوشاکصنعتبهمربوطمشاغلازیکی

باشغلاینضمندرگیردمیبردررازنانهدوز نازکلباسانواعدوختوخیاطیاولیههایدوخت،پارچهرویالگوانتقالالگو،

استارتباطدرکالنلباستولید هایبنگاهفروش،پارچهزنانه،لباسدوزشخصیمشاغل

 آموزش دوره طول :

 ساعت  463  آموزش دوره طول
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 ساعت 163  نظری آموزش زمان 

 ساعت333  عملی آموزش زمان 

 ترم  2:  کارورزی 

 ساعت3: پروژه زمان 

در سالهای گذشته نیز کالس نازک دوزی برگزار شده است اما تعداد کمی از کارآموزان دراین کالس موفق بوده اند با تحقیق به 

متاسفانه به دلیل عدم توان مالی  .آنها نمایان شودعمل آمده مشخص شد که کارآموزان باید در سایز بزرگ کار کنند تا ایرادات 

پروژه های کالسی خود راانجام دهند برای حل این مسئله بهتر است که پارچه در  اند برای خرید پارچه بیشتر آنها نتوانسته

  .اختیار کسانی که توان مالی پایین دارند گذاشته شود

اطی مشغول می با شند بجز راسته دوزی در سایر رشته های خیاطی هیچ زمینه با توجه به اینکه تمامی افرادی که در کارگاه خی

ای ندارند باید کالسهای ضمن خدمت در رابطه با رشته خیاطی برای آنها برگزار نمود و آنان را موظف به گذراندن این دوره ها 

 .نمایند 

 فناوری اطالعات 

تمامی کارآموزان عالقه مند به این کالس موظف به گذرندن دوره تایپ می باشندو طی این دوره برای مربی روشن می شود که 

 کدام کارآموز مستعد فراگیری و پیشرفت در این رشته را دارند 
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اید آن را به صورت فایل پروژه هایی به صورت دفترچه در اختیار کارآموزان گذاشته می شود که در پایان ترم هر کارآموز ب

 کامپیوتر به انجام داده و تحویل دهد و در انتها یکی از این پروژها از کارآموز آزمون گرفته می شود

 

 تایپ                                                                                                             

چگونگی انجام کار انواع  ,شایستگی های حوزه فناوری اطالعات می باشد. از کارهای این شایستگی ایپ سریع و ده انگشتی ازت

تایپ وروش اصولی تاپپ، بررسی اجزای کامپیوتر و معرفی تمام کلید های صفحه کلید، انجام تایپ سرعتی سه ردیف اصلی 

و تند نویسی در زمان های مشخص وقالب بندی ساده متون صفحه کلید، انجام تایپ سرعتی اعداد و حروف انگلیسی، انجام تکرار 

، صفحه آرایی ،نشر دیجیتال  یپیستو تصحیح متن را می توان نام برد. این شایستگی با مشاغل و شایستگی هایی مانند منشی، تا

 .و الکترونیک در ارتباط است

 ساعت 011طول دوره آموزش : 

 ساعت  0زمان آموزش نظری : 

 ساعت  50لی : زمان آموزش عم

ICDL0: 

 شامل مبانی ، ویندوز، اینترنت  

 :طول دوره آموزش

 ساعت  80طول دوره آموزش : 

 ساعت  00زمان آموزش نظری :  

 ساعت  01زمان آموزش عملی :  
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  یک الی دو ترم زمان کارورزی 

 ساعت 0زمان پروژه : 

 

ICDL0 : 

 (Word , Excel , power point, access ) 

  : آموزشطول دوره 

 ساعت  53طول دوره آموزش : 

 ساعت  03زمان آموزش نظری :  

 ساعت  31زمان آموزش عملی :  

 ساعت  -زمان کارورزی :  

 ساعت  -زمان پروژه :  

 گرافیک 

 فتوشاپ :  -الف

ای شخصی، راه عات محسوب می شود. وظایفی از قبیل کار با رایانه هالانه ای از مشاغل حوزه فناوری اطرافیک رایگطراحی 

، صفحه آرایی Bitmap ،Typography ترسیم های برداری و شهای مربوطه، طراحی، ویرای افزار اندازی و استفاده از سخت

 .وچاپ با استفاده از رایانه را در بردارد

 ساعت  003طول دوره آموزش : 

 ساعت  00زمان آموزش نظری : 

 ساعت  10زمان آموزش عملی :  

  ساعت  -زمان کارورزی :  

 ساعت 0زمان پروژه : 

 کرل :  -ب 
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عات محسوب می شود. وظایفی از قبیل فراخوانی و راه اندازی اسناد، کار با الاز مشاغل روزه فناوری اط CorelDRAW کارور

، کار با تصاویر، ذخیره و چاپ را effects اشیا، تغییر خصوصیات اشیا، کار با متن، استفاده از الیه ها، ایجاد و تغییر اشکال، کار با

 ی چند رسانه ای در ارتباط استحرافیک و طراگی وحیه و تحلیل، طرازی، مهندس تجحدر بردارد.این شغل با مشاغل مدیر طرا

 ساعت  001طول دوره آموزش : 

 ساعت  00زمان آموزش نظری :  

 ساعت  51زمان آموزش عملی :  

 ساعت  -زمان کارورزی : 

 ساعت 00پروژه : زمان 

  کالس زبان:

اند که برای گفتگو و ارتباط با مردم جهان پذیرفته بسیاری ازرسد به نظر می که  نامید. چرا« زبان گفتگو»توان انگلیسی را می

اهمیت فراگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست یکی از  .انگلیسی استفاده کنند زبان یکدیگر از

معیارهای جهت گزینش منشی  در هر شرکت و سازمانی زبان می باشد بنابراین  بهتر است برای کارآموزان که در کالسهای 

 زبان آشنایی داشته باشند  پیشرفته کامپیوتر  شرکت می کنند این کالس رانیز برگزار کنیم که تا حدی با مکالمه

 منشی گری :

 منشی گری درجه دو   -الف 

, کسی است که عالوه بر روابط عمومی قوی و توانایی برخورد مطلوب با ارباب رجوع  دو مسئول مطالب دفتر یا منشی درجه 

و اسناد و مدارک، کار با کامپیوتر، ارسال و دریافت پیام به وسیله فکس و اجرای مقررات و آیین  ها بتواند از عهده بایگانی نامه

 .نامه های اداری برآید

 ساعت  01 طول دوره آموزش : 

 ساعت  01  ـ زمان آموزش نظری :

 ساعت  01  ـ زمان آموزش عملی :

 :کارآموز کارورزی  ـ زمان

 منشی گری درجه یك  -ب

http://www.zabanamoozan.com/
http://www.zabanamoozan.com/
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 ساعت  -محیط کار :در کارورزی 

 ساعت  -ـ زمان اجرای پروژه :

 ساعت  -ـ زمان سنجش مهارت : 

 یابی روش ارز

از عهده وظایفی چون تنظیم  دو کسی است که عالوه بر گذراندن مهارت های منشی درجه یک مسئول دفتر یا منشی درجه 

گزارشات از فعالیت های مختلف، کار با کامپیوتر و اینترنت و  ، توانایی تنظیم جلسات، نامه نگاری ، تنظیم انواعمدیربرنامه روزانه 

 .تایپ متون فارسی و انگلیسی برآید

 ساعت 013طول دوره آموزش : 

 ساعت 85ـ زمان آموزش نظری : 

 ساعت 15ـ زمان آموزش عملی : 

 ساعت -ـ زمان کارآموزی در محیط کار : 

 ساعت -ـ زمان اجرای پروژه : 

 ساعت -: ـ زمان سنجش مهارت 

 کالسهای بهداشت فردی واخالقی 

بهداشت روانی در محیط کار امروزه به عنوان یک ضرورت برای ایجاد حس احترام و قدر و منزلت در محیط کاری و نیز افزایش 

 .مطرح است بهره وری

 مهارتهای اجتماعی 

 ضرورت تشكیل کالس 

 –این دوره های آموزشی موجب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی ، محافظت از حقوق انسانی و پیشگیری از مشکالت روانی 

 آموزشها این و نمایند تجربه را بهتری روابط با و تر غنی زندگی زندگی؛ های مهارت کسب با افراد شود می باعث و شده اجتماعی

 .پیشگیری از آسیب های اجتماعی گرددی تواند باعث ارتقاء بهداشت روان و م

 .دارد باموسسه را محبوبیت وجلب ومشارکت مردم با مردم نقش مهمی در ایجاد  کارآموزان رفتار وبرخورد خوب 

 :هر حرفه و شغلی می باشد  اخالق جزء تفكیك ناپذیر
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 .اجتماع و محل کار از اصول اساسی هستند اخالقی مثل احترام به دیگران، رضایت آگاهانه و راز داری در اصول  رعایت

آموزش دهند و اخالق کارآموزان اید در عمل این مسئله را به طور جدی به ب تنها در حد کتاب و جزوه کافی نیست , بیان اخالق

 .را در سرلوحه کار خود قرار دهند

 

 آموزش و مربیان :

 درخواست طرح از مربیان در ابتدای هر ترم  

 آموزش مدیر کارآموزان و  ,ش هفتگی یاماهانه از مربیاندرخواست گزار

 برگزاری جلسات ماهانه با کارآموزان با حضور مدیریت موسسه 

برگزاری نمایشگاه از صنایع دستی کارآموزان در پایان هر ترم و دعوت از اولیاء کارآموزان برای حضور در این نمایشگاه با هدف 

 ایجاد انگیزه در کارآموزان )در هر ترم به نفرات برتر جایزه نقدی تعلق گیرد ( 

و این ممکن نخواهد بود مگر با همکاری  .کارآفرین استتربیت نیروی انسانی کارآمد، خالق و  آموزش واحد مهمترین رسالت 

  .واحدهای دیگر موسسه

                                                                                                    

 آموزش و امور ا داری    

 ات در خصوص  دریافت ژتون ، ناهار، خدمات سرویس و ....برگزاری جلسات آغاز ترم  با کارآموزان جهت دریافت نظرات وانتقاد

 آموزش و روابط عمومی :

 برگزاری حداقل یک اردوی تفریحی برای کارآموزان در هر ترم

 شرکت در جلسات آغاز ترم برای معرفی فعالیتهای موسسه به کارآموزان 

 معرفی مربیان برتر در رشته های مختلف به واحدآموزش 

 نظران در رشته های مختلف صنایع دستی برای باز دید از موسسه و تبادل نظر با مربیان موسسهدعوت از صاحب 

 پیروز و موید باشید
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 باقرآبادی

 مسئول آموزش رعدالغدیر

 ۱6 پائیز
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 امور اداری  -12
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 شناسنامه شغل نیکوکاری رعد الغدیرموسسه 

 

 امور اداری و خدمات پشتیبانیمعاونت عنوان شغل : 

 موسسه نیکوکاری رعد الغدیر مدیر اجرائيمدیر مافوق : 
 

 شرایط احراز
 

 تحصیالت و تجربه مفید : 

 شرح وظایف 
 

 مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای آشپزخانه ، آبدارخانه ، کارپرداز، مسئول فنی  -1

 اداریمسئولیت سرویس ایاب و ذهاب کارآموزان و  -2

 مسئول خرید برای واحدهای موسسه ) خیاطی ، آشپزخانه ، آموزش و ... ( -3

 مسئول بررسی و تائید قراردادها و فاکتورهای کارگاه خیاطی -4

 و ارائه آن به واحد مالی نظارت برصدور احكام و قراردادهای استخدامی، ماموریت ها و مرخصی ها -5

 داری و استخدامیاجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور ا -6

 محاسبه حقوق پرسنل پاره وقت واحدهای مرکز ، جیحون -7

 انجام سایر کارهایی که از جانب مدیر مافوق ارجاع میشود  -8
 

   

 اختیارات

  

 تصویب کننده تائید کننده  تهیه کننده 

    

 نام و امضاء

 تاریخ
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 شناسنامه شغل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 

 معاون امور مالیعنوان شغل : 

 موسسه نیکوکاری رعد الغدیر مدیر اجرائيمدیر مافوق : 

 شرایط احراز

 تحصیالت و تجربه مفید : 

 شرح وظایف 

 کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه های مؤسسه درچارچوب قوانین و مقررات-1

 نظارت بر کلیه حساب های مالی و درآمدهای اختصاصی طبق مقررات-2

  رسیدگی به حساب های بانكی مؤسسه و تهیه صورت مغایرت بانكی-3

  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات-4

  رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن-5

  حفظ و حراست از دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی-6

  بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی نظارت-7

 . رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد-8

 نظارت بردریافت اطالعات مورد نیاز در زمینه مسائل اداری و مالی-9

 کنترل وضعیت اعتبارات و هدایت عملیات مالی مؤسسه-11

 اختیارات

  

 تصویب کننده تائید کننده  تهیه کننده 
 نام و امضاء

 تاریخ
   

FR/128811 
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 شناسنامه شغل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 
 

 برشكار رعد جامهعنوان شغل : 

 مدیر مافوق : سرپرست واحد خیاطي
 

 شرایط احراز
 

 تحصیالت و تجربه مفید : 

 شرح وظایف 

 سرپرست کارگاه به ایشان ارجاع می گردد .مسئول برش کلیه سفارشاتی که از طرف -1

 مسئول تعمیرات جزئی چرخها-2 

 مسئول ترسیم و تنظیم انواع الگوهای لباس های شرکتی -3

 برشكار موظف است الگوی هر  طرح جدید را خود طراحی نموده و سایزبندی آن را تهیه نماید .  -4

 برش و قدزدن توسط شخص برشكار انجام می گیرد .   -5

تایی جداگانه بسته بندی کرده و در محل  15تا  11برشكار کارها را به صورت بسته های کوچک  -6

 کارهای برش خورده قرار دهد . 

برشكار موظف است در صورت صالحدید سرپرست کارگاه جهت برش های فوری در خارج از  -7

 ساعت اضافه کاری داشته باشد .  2ساعت اداری حداکثر 

 گردد.که از طرف مافوق ارجاع می سایر اموری -8

 اختیارات

  

 تصویب کننده تائید کننده  تهیه کننده 
 نام و امضاء

 تاریخ
   

FR/128811 
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 شناسنامه شغل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 
 

 مسئول توانبخشی عنوان شغل : 

 موسسه نیکوکاری رعد الغدیر مدی اجرائيمدیر مافوق : 
 

 شرایط احراز
 

 تحصیالت و تجربه مفید : 

 شرح وظایف 

 تشكیل پرونده توانبخشی و ثبت پیشرفت روزانه -1

 تنظیم وقت جهت بهره برداری کارآموزان پذیرش شده  -2

 مسئولیت فنی موسسه و نماینده رسمی موسسه در سازمان بهزیستی -3

 عضویت در شورای پذیرش و تائید کلیه کارآموزان ورودی -4

 جلسات گروهی کاردرمانی و طب کاربرگزاری  -5

 گردد.سایر اموری که از طریق مافوق ارجاع می -6

 اختیارات

  

 تصویب کننده تائید کننده  تهیه کننده 
 نام و امضاء

 تاریخ
   

FR/128811 
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 شناسنامه شغل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 
 کارگر خدمات عنوان شغل : 

 اداریمدیر مافوق : امور 

 شرایط احراز

 تحصیالت و تجربه مفید : 

 شرح وظایف 

 کلید داری موسسه-1

 نظافت میز و صندلی و ملزومات اداری طبقه همکف)هر روز صبح(-0

 مهیا کردن آب آبسردکن و لیوان )طبقه اول و سوم(-8

 کارمند موظف به توزیع چای بین پرسنل حداقل در دو نوبت صبح و عصر میباشد.-1

 کارمند موظف به توزیع چای در دو نوبت به کارآموزان میباشد.-0

 کارمند مسئولیت خرید موسسه را بعهده دارد.-1

 بار 0جارو زدن محوطه بیرون مؤسسه هر روز و شستن محوطه هفته ای -0

 بار)طبقه همکف( 0نظافت شیشه و پنجره اتاقها حداقل هفته ای -3

 آخر وقت اداری)طبقه  اول و سوم( خالی کردن سطل های زباله اتاقها-5

 شستن هر روز سرویس بهداشتی با مواد ضد عفونی کننده )طبقه اول و سوم(-01

 نظافت هر روزاعم از جارو و تی کشیدن)طبقه اول و سوم(-00

 حمل و نقل بارهای ورودی و خروجی موسسه و جابجایی آن -00

 نظافت و جارو نمازخانه )پنجشنبه ها( -08

 ه بصورت ماهانه کارمند موظف به انجام آن میباشد:وظایفی ک

 شستن ماهانه یک مرتبه میز و صندلی ناهارخوری-0

 انجام سایر کارهایی که از جانب مدیر مافوق ارجاع میشود. -0
 

 اختیارات
  

 تصویب کننده تائید کننده  تهیه کننده 
 نام و امضاء

 تاریخ
   

FR/128811 
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 شناسنامه شغل الغدیرموسسه نیکوکاری رعد 

 
 

 معاون روابط عمومی و امور بین المللعنوان شغل : 

 موسسه نیکوکاری رعد الغدیر مدیر اجرائيمدیر مافوق : 
 

 شرایط احراز
 

 تحصیالت و تجربه مفید : 

 شرح وظایف 

 کارشناس و هماهنگ کننده امور مربوط به ثبت شرکتها ، اداره اماکن ناجا و وزارت کشور-1

 مدیریت محتوای به تلگرام ،سایت رسمی موسسه نیکوکاری رعد الغدیر و تنظیم محتوا و اخبار روزانه آن -0

 مسئول هماهنگی گروههای همیاری جوانان و بانوان -8

مسئول برگزاری برنامه های مناسبتی ساالنه موسسه از قبیل روز جهانی معلوالن و مراسم افطاری و سایر برنامه های  -1

 ب مرتبطمصو

 جمعیهای رسانهابرسانی،همکاری مسئول کلیه امور مرتبط با حوزه روابط عمومی ، اعم از تبلیغات ، اطالع -0

 و معرفی موسسه

 حضور در جلسات سازمانها ، ارگانها ، شهرداری و سایر مراکز مرتبط در صورت صالحدید سرپرست مربوطه -1

شاغل ، شرکتها ، افراد نیکوکار و سایر مراکز مرتبط جهت جذب مشارکتهای برنامه ریزی مدون جهت ارتباط با صاحبان م

 مردمی و معرفی تولیدات موسسه

تالش جهت تأمین نیازمندیهای نقدی و غیرنقدی موسسه و خدمات مورد نیاز سایر واحدها بصورت رایگان یا مشارکتی  -0

 در حد امکان

 گردد.کلیه اموری که از طرف مافوق ارجاع می -3

    

 اختیارات

  

 تصویب کننده تائید کننده  تهیه کننده 
 نام و امضاء

 تاریخ
   

FR/128811 
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 شناسنامه شغل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

 

 معاونت آموزشعنوان شغل : 

 موسسه نیکوکاری رعد الغدیر مدیر اجرائيمدیر مافوق : 

 شرایط احراز
 

 تحصیالت و تجربه مفید : 

 شرح وظایف 

 

 ریزی آموزشی فصلی و ساالنه برای کارآموزان تحت پوشش مؤسسهمدیریت و برنامه -1

 پذیرش کارآموزان و مسئول تنظیم پرونده کارآموزان یعضو شورا-2

 مسئول پذیرش و راهنمائی امور کارآموزان و مربیان واحد آموزش -3

 ه برای مؤسسهشد پروانه فعالیت صادرمسئول تنظیم و ارسال امور یارانه بهزیستی، طبق -4

ای برای کارآموزان )اخذ ای و مسئول برگزاری آزمونهای فنی و حرفهنماینده مؤسسه در سازمان آموزش فنی و حرفه-5

 مجوز مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای الزامی است (

 هماهنگ کننده و ناظر واحد توانبخشی مؤسسه -6

 مشاوره و پزشک عمومی موسسه  هماهنگ کننده و ناظر واحد-7

      .گرددسایر اموری که از طریق مافوق ارجاع می  -8

 اختیارات
  

 تصویب کننده تائید کننده  تهیه کننده 

 نام و امضاء

 تاریخ
   

FR/128811 
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 به نام خدا

                                                    شرح وظایف معاونت منابع انسانی

 موسسه نیكوکاری رعد الغدیر مدیر اجرائیمدیر مافوق : 

 عنوان: کارمند   

 مؤسسه با توجه به در نظر گرفتن شرایط واحد درخواست کننده برارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای * جذب و

 داخلی اساس شاخص ها و ضوابط 

* ثبت و نگهداری آمار و اطالعات پرسنلی ، آموزشی و اسکن تمامی پرونده های جدیدالورود ، سنوات گذشته و تشکیل بانک 

 دسترسی آن به معاونت ها بر حسب نیازامکان اطالعاتی و ایجاد 

  برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری * 

 * ارزیابی مرتب عملکرد کارمندان برای بهبود عملکردشان

 متبوع جهت اخذ آن به معاونتدستورالعمل مربوطه و ارسال  بررسی پرونده های راکد و تهیه لیست های مورد نیاز طبق* 

 امحاء مجوز

فراهم آوردن امکانات تشویق کارکنانی که خدمات مؤثر و برجسته ای داشته اند و بر اساس آئین نامه و ضوابط مربوط و تهیه * 

 اعم از مرخصی تشویقی ، انعطاف در ساعات کاری ، پاداش نقدی و ...  .شناسنامه جهت این کارکنان

 ، زائرسرا و باشگاه ورزشی انجام امور امکانات رفاهی اعم از مهمانسرا*

*آگاهی به قوانین کار و تامین اجتماعی جهت پاسخگویی به پرسنل مراجعه کننده و راهنمایی هر چه بهتر در جهت ارایه 

 راهکارهای قانونی.

 گردد.*سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می

. با آگاهی از کلیه وظایف مندرج در این برگه با رضایت کامل نسبت به انجام آن اقدام اینجانب ..................................................    

                            نمایم.                                                                                                            امضاء      می
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نکات مهم در برگزاری یک همایش  -13

 و مراسم خوب 
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 بسمه تعالی

 ار و نتیجه بخش مایش و مراسم خوب ، مفید تاثیر گذنکات مهم در برگزاری ه

برای مراکز آموزش، اشتغال و توانبخشی ، توانیابان جسمی و حرکتی برگزاری همایش و مراسم معموال جزء جدانشدنی کار است 

شنا کنیم و از کمکهای و مساعدتهای آنان بهره مند شویم. بهمین دلیل ، دانستن نکاتی مردم را با خدمات موسسه آینوسیله تا بد

 .که می تواند شما را در بهتر برگزار کردن یک همایش و کنترل بهتر آن کمک کند ضروریست 

یادی را جذب جذّاب می تواند مخاطبان ز اولین کاری که باید انجام گیرد تعیین موضوع همایش است یک موضوع کار بردی و

 بسیار مؤثر تر  از عنوانی عجیب غریب و یا کلمات سنگین است. , ارهمیشه یک عنوان ساده اما تأثیر گذموضوع  در انتخاب .کند

 ار و نتیجه بخش ، رعایت موارد ذیل پیشنهاد می گردد:ی یک همایش خوب ، مفید و تأثیر گذبرای برگزار

 ن بخشهای مختلف کار بشرح زیر می باشد :اویبخش های مختلف کار: عن نعناوی –الف 

 مشخص نمودن هدف از برگزاری همایش یا مراسم  -0

 آنی رتعیین حد و حدود و میزان و سعت و فراگیری همایش یا مراسم و تعیین تاریخ برگزا -0

 مطالعه قوتها و ضعفهای همایشها و مراسم قبلی و استفاده از آنها  -8

 ام مشخص تأثیر گذار و هدفمند برای همایش انتخاب ن -1

 مدیران موسسه درباره همایش یا مراسم  یمشاوره و تصمیم گیر -0

 انتخاب محل برگزاری همایش یا مراسم با توجه به تعداد شرکت کنندگان و جوانب دیگر موضوع و نهائی کردن آن محل  -1

 تهیه برنامه اجرائی و انتخاب مجری برنامه و مجری صحنه  -0

 نهائی کردن برنامه با تصمیم گیران موسسه و اخذ تاییدیه کتبی آنها  -3

                          انتخاب مجری خاص برای برنامه و قطعی کردن با مجری  -5

 قطعی کردن سخنرانان و اخذ تاییدیه آنان  0-5

 رت دعوت برای همایشها و مراسم مهم اتهیه ک -01
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 مایش یا مراسم مورد نظر تهیه فهرست مدعوین گزینش شده برای ه -00

 محاسبه هزینه مراسم و پیدا کردن بانی و یا تأمین بودجه آن  -00

 حویل کارت دعوت به مدعوین و میهمانان ت -08

 سالن در هنگام اجرای برنامهانتخاب مسئول فنی  -01

 آماده سازی محل برای برگزاری مراسم توسط مسئول فنی  -00

 تهیه لوازم و تجهیزات و بسته پذیرائی مورد نیاز  -01

 و هماهنگی با آنانانتخاب افراد پذیرائی کننده  -00

 اجرای برنامه و پیگیریهای بعد از آن  -03

 بندهای فوق بشرح ذیل می باشد : اتیحتوض

اهداف موسسه برای برگزاری همایش یا مراسم ، می تواند یکی از  :مشخص کردن هدف از برگزاری همایش یا مراسم -0

 موضوعات ذیل باشد:

مراسم سالیانه : بهتر است هر سال ، بمناسبت سالگرد آغاز بکار موسسه ، مراسمی با حضور خیّرین ، همیاران ، توانیابان  0-0

 و کارکنان موسسه برگزار شود 

 ا چند مورد از موضوعات ذیل بطور مشترک باشد:راسم ، می تواند یک یهدف از برگزاری این م -

 ارائه گزارش عملکرد یکساله   -

 ارائه چند نمونه از توانیابان موفق موسسه  -

 اعالم نیازهای مالی و تجهیزاتی موسسه برای یکسال آینده  -

 جذب کمکهای مالی ، همیاری و معرفی موسسه به دیگر خیرین  -

 ب کارآموز معرفی موسسه به مردم جهت جذب کمک و جذ -

 ده از فر صتهای شغلی جدید برای کار آموختگان ی موسسه به کار فرمایان جهت استفامعرف -

 ن جدید اجذب خیرین و همیاران و همکار -
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در راستای کمک به  برای هر مراسم سالگرد یک شعار مختصر و مفید برای سال آتی خود انتخاب کنید.این شعار می تواند -

تغییر  شکالت حضور  توانیابان در جامعه ,دیهای توانیابان ، رفع موانع و منباور کردن توانم ایجاد اشتغال , اموزش هدفمند ,

 نگرش جامعه نسبت توانائی توانیابان ، ایجاد خود باوری در توانیابان و ...... باشد 

نیز در راستای برآورده کردن این  , مراسمسخنران سخنرانی  موضوع ج گردد.این شعار در دعوتنامه و بیلبوردهای مراسم در -

 شعار باشد 

مراسم افطاری : این مراسم که با توجه به نام آن در ماه رمضان برگزار می شود می تواند با یکی از اهداف ذیل و یا مجموعه  -0-0

 ای از چند هدف از اهداف ذیل برگزار شود 

جهت ,برای موسسه  رای جذب کمک: با توجه به فضای معنوی ماه رمضان ، می توان موضوع جذب کمکمراسم افطار ب –الف 

توانبخشی ، توانیابان را بصورت مشخص و بارز عنوان نمود و بجای گزارش یکسال گذشته بروشور فعالیتهای  آموزش ، اشتغال ,

 .مفید خواهد بود ها هزینه ی موسسه همراه با برآورد تقریبی آن یرین ارائه کرد. اعالم نیازهای فورموسسه را به خ

الف فوق  – 0-0و  0-0در اینحالت انجام مجموع کارهای بندهای  مراسم افطار سالیانه با عنوان سالگرد آغاز بکار موسسه :  -ب

 :الذکر پیشنهاد میگردد 

شود.قبل  ، نقشه کامل و جامعی برای ساختمان مورد نظر تهیه مراسم کلنگ زنی: برای برگزاری این مراسم ، ابتدا الزمست -0-8

نقشه ، می بایست هدف از احداث ساختمان با دیدکارشناسی تعریف شود و به تصویب هئیت مدیره و هئیت امناء موسسه  از تهیه

 .برسد تا همکاری و همدلی آنان برای احداث ساختمان بدست آید 

دی احداث ساختمان با توجه به امکانات تأمین  بودجه آماده شود و نقشه مرحله اوّل ساختمان پس از تهیه نقشه برنامه مرحله بن

، طوری اصالح شود که پس از ساخت آن ، بتوان کلیه کارهای آموزشی ، کارگاههای اشتغال و توانبخشی و مددکاری فعلی 

  .افزایش ( به ساختمان جدید منتقل نمود %01تا 81موسسه را )با حدود 

 جهت صرفه جوئی در هزینه ها و بهینه هزینه کردن منابع، پارکینگ در محوطه و یا خارج از ساختمان پیش بینی گردد. -

پس از تهیه نقشه های معماری اولیه ، یکسری از آنها به دفتر مرکزی  موسسه نیکوکاری رعدالغدیر  ارسال شود تا نظرات  -

فضاها و حداکثر بهره برداری از ساختمان و مناسب بودن فضاها برای تردد  کارشناسان این موسسه برای استفاده بهینه  از

 راحت تر و استفاده مطلوبتر توانیابان از ساختمان ، به آن موسسه اعالم گرد.
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تجربیات عدیده این موسسه نشان می دهد که در احداث ساختمان ، ابتدا فقط یک طبقه از ساختمان بصورت قابل استفاده  -

در دستور ,و اشتغال و توانبخشی ایجاد شود و در مراحل اول بعدی ساخت کارگاههای بیشتر و سالن اجتماعات  برای آموزش

 .ساخت قرار گیرد 

های آموزشی ابرای تهیه نقشه معماری ، سازه ، و تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ، حتماً با یک مهندس مشاور طراح فض -

 یگردد و پول پرداخت شود تا طراحان وقت کافی برای طراحی اولیه و تهیه طرح توجیه فن، قرار داد طر احی و نظارت منعقد 

تا حداکثر صرفه جوئی در بودجه طرح اعمال شود ,قتصادی بودن طرح را بطور کامل رعایت کنند ی و افن و بگذارند ,اقتصادی

و مزایا و معایب آنها  کننداوات الغدیر بازدید سم  چند مرکز ساخته شده عضو ,از  و این مهندس مشاور قبل از شروع طراحی

 .را بررسی نمایند 

بصورت بهینه استفاده نشده ، ها رایگان بودن تهیه نقشه ها ، فضا تجربه ساختمان سازی مراکز دیگر نشان داده است که بعلت -

برنامه مرحله بندی ساخت تهیه ، اندا ضریب  اطمینان باال محاسبه شده ، تأسیسات مکانیکی گرانبها انتخاب شده اسکلت ب

اسکلت ساختمان با بودجه اولیه و ثانویه ساخته شده و پس از تکمیل سفت کاری ، چند سالست  ,نشده ، با این وضعیت

ید از ارائه کمکهای جد,منتظر تأمین بودجه برای اتمام ساختمان هستند و خیرین نیز بعلت طوالنی شدن زمان بهره برداری 

 استالغدیر آماده  موسسه نیکوکاری رعد .ی خود هستیمرشناسا, آماده ارائه نظرات کقبل از شروع طراحی .دداری می کننخود

  .خود را ابراز نمایدشناسی رکابررسی نمود و نظرات  ,طرح تهیه شده را قبل از نهائی شدن

 : مطالعه قوتها و ضعفهای همایش و مراسم قبلی و استفاده از آنها -0

فلذا در پایان هر همایش یا مراسم  تأکید می  ,تجربیات گذشته چراغ راه آینده هستند.یادگیری هستیم  ما همواره در حال -

اسم مکتوب مر. قبل از برنامه ریزی همایش یا  گرددشود که نقاط قوت و ضعف آن برنامه بررسی شود و نتیجه آنها مکتوب 

اینکار باعث پربار  .شود و برای برنامه جدید از آن استفاده شود بطور دقیق مطالعه,های نقاط قوت و ضعف برنامه قبلی حتماً 

  .شدن برنامه جدید و باال رفتن بهره وری از هر برنامه جدید همایش یا مراسم خواهد شد

  برگزاری تعیین حدود و میزان وسعت و فراگیری همایش یا مراسم و تعیین تاریخ -8

مشخص کنیم برنامه در چه سطحی قرار است برگزار شود تا متناسب با آن  الزمست قبال,برای برنامه ریزی صحیح و اصولی  -

  .برنامه ریزیها و هماهنگیهای الزمه بعمل آید و سالن و یا فضای مناسب با آن انتخاب شود
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ا مراسم بهتر است متناسب با زمان اعیاد خاص باشد تا تناسب کار خیر با عید مورد نظر ایجاد شود . یتاریخ برگزاری همایش  -

 .افرت رفتن مردم در روزهای پایانی هفته مدنظر قرارگیرد مسدر اینگونه موارد ، موضوع تعطیلی روزهای بین دو تعطیل و یا 

 برایاند ذهنیتی را در دعوت شدگان ایجاد کند و مشوق آنان این نام می تو انتخاب نام مشخص تأثیر گذار و هدفمند : -1

  .شرکت کردن در برنامه مورد نظر باشد و برای کمک به برگزارکنندگان برای رسیدن به اهداف خویش قدمی بر دارند

ر دعوتنامه نوشته با توجه به اهدافی که از برگزاری همایش و یا مراسم دارید انتخاب نمائید و بصورت خط  درشت درا این نام 

 .شود 

 مشاوره و تصمیم گیری مدیران موسسه درباره همایش یا مراسم : -5

مدیران موسسه پس از بررسیهای اوّلیه الزمست اتاق فکر تشکیل دهند  و درباره برگزاری مفید، مؤثر و بهینه بین خود و 

پس از پایان مراسم گله گذاری  تاباره دست یابند  پردازند و در نهایت بیک تصمیم مشترک در اینبصاحبنظران دیگر به مشاوره 

 پیش نیاید.

جوانب دیگر موضوع و نهائی کردن آن و  انتخاب محل برگزاری همایش یا مراسم با توجه به تعداد شرکت کنندگان -1

 در این رابطه مسائل ذیل در نظر گرفته شود: محل:

 شرکت خواهند کرد. که فکر می کنیمباشد بیش از نفراتی %01ظرفیت سالن حداقل  -

محل سالن بهترست نزدیک محل آموزشگاه در حال بهره برداری و یا نزدیک محل زمین مورد نظر باشد تا مدعوین ، قبل از  -

  .مراسم از آموزشگاه و یا زمین باز دید بعمل آورند

 .وجود پارکینگ برای ماشین مدعوین جزء ضروریات محل همایش است  -

  .ابان مناسب سازی شده باشدساختمان برای تردد توانی -

  .وجود داشته باشد بتعداد کافی سرویس بهداشتی مناسب برای توانیابان -

  .محل پذیرائی مناسب داشته باشد -

 .در آشپزخانه محل همایش طبخ شود  بهتر آنست که غذااگر قرار است غذا داده شود  -

  .غذا مناسب باشدقیمت و  همایش محل اجاره سالن قیمت -

 .تست شوند  مناسب باشد و همه آنها قبل از برگزاری مراسم  رصوتی و نور و پروژکتوسیستم  -

 .و قابل بهره برداری باشند بوده ایش مناسب رمسیستم تهویه گرمایش و س -
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  .فضای آن کافی باشد,در صورت نیاز به سن  -

 .به راحتی امکانپذیر باشد مراسم ن المحل به س آمدبه  رفت و -

 ساده و دقیق باشد.,برنامه آدرس محل  -

ی سالن بصورت پلکانی مشهور بوده وصندلیهاسالن به برگزاری همایشها و مراسم خیریه ها و یا همایشهای علمی  بودن : رمشهو

 .و مانند سالن سینما باشد تا شرکت کنندگان به صحنه نمایش اشراف داشته باشند

  .داشته باشندرا ظر فی برای اجرای برنامه های مورد نصحنه نمایش ، فضای کا

 تا افراد خارج از سالن مزاحمتی برای برنامه ایجاد نکنند.اشته باشد ددر ارتفاع پائین نسبت به فضای بیرون ن , پنجرهسالن

 تهیه برنامه اجرائی ، انتخاب مجری برنامه و مجری صحنه: -1

برنامه برخوردار است  یو بهره گیری فراوان از اجرا این کار از اهمیت فراوانی برای تأثیر گذاریچون  تهیه برنامه اجرائی: 0-0

لذا پیشنهاد می شود گروهی چند نفره که در این زمینه صاحبنظر هستند تشکیل شود و حداقل یک یا دو جلسه برای اینکار ,

این برنامه به  .نمایند نسبت به تهیه برنامه اجرائی اقدام ,این دستور العمل –بگذارند و با توجه به اهداف مصوب شده در بند الف 

 .تصویب تصمیم گیران موسسه برسد تا در اجراء مشکلی پیش نیاید 

  .در تهیه این برنامه از ضعفها و قوتهای برنامه قبلی استفاده شود

مجری برنامه مسئول هماهنگی کارها، انتخاب همکاران، مشخص کردن وظائف هر کدام ، انجام  انتخاب مجری برنامه : 0-0

هماهنگی های الزمه با سخنرانان و مجری صحنه ، پیش بینی کارهای پذیرائی و تشریفاتی الزمه ، تعیین مواردی که باید مجری 

و سرپرستی تمام کارهای برنامه بعهده مجری و یا   صحنه رعایت کند و مواردی که میبایست به مدعوین اعالم کند، هدایت

میبایست سابقه اجرای برنامه های مشابه را دارا باشد و کامال  برنامه با توجه به موارد مذکور ، مجری .کارگردان برنامه خواهد بود

   قرار گیرد.در جریان کار های موسسه 

 .تعداد مدعوین و هدف برنامه صورت گیرد ,مه رناحجم ب انتخاب مجری صحنه با توجه به انتخاب مجری صحنه : -0-8

کمک دریافت کنید پرداخت چند میلیون  نست اگر می خواهید در برنامه گلریزان کنید و چند صد میلیون تومان از خیرییبدیه
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بتواند اهداف شما را  کنید تابرای برنامه های مهم از مجریان توانمند و سرشناس استفاده  .ندارد تومان به مجری اهمیت زیادی

   .جراء درآورد و با شگردهایی که برای دریافت کمک دارد بتواند مبالغ قابل توجهی کمک از مدعوین دریافت کندبا
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 روابط عمومی   -14
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  .......................خانوادگی:.................................................... تحصیالت: ..........................شغل: .......................نام ونام 

 ........................................................محل کار ....................................................................................منزل نشانی: 

 تلفن همراه : ...................... ........................تلفن تماس ضروری: ..............................................پست الكترونیك : .................

  ازچه طریقی با موسسه آشنا شده اید؟ 

 همایشهاومراسمات   نمایشگاه ها   تلویزیون( -رسانه)رادیو  اینترنت در مطبوعات و مجالت تبلیغات

 .............نام معرف: ...................................................... تلفن معرف: .................................................     دوستان و آشنایان 

  نوع کمكی می توانید به موسسه داشته باشید ؟چه 

تدریس کامپیوتر، صنایع دستی وهنری، حسابداری وزبان(  آموزشی: )درزمینه 

 درمان و دندانپزشكی: )هماهنگی اموردرمان ومعالجه توان یابان در مطب، بیمارستان، مكان موسسه ویاکلینیك دندانپزشكی

 رعدالغدیر(

یت درزمینه توانبخشی روحی و جسمی توان یابان اعم از:کاردرمانی،گفتاردرمانی و مشاوره(  مشاوره وتوانبخشی:)فعال 

رسانی،ارتباط با رسانه هاو مطبوعات،عكاسی و فیلمبرداری، همكاری در برپایی مراسمها(روابط عمومی: )تبلیغات واطالع 

قرار دادن باغ،ویال،خودرو و یااسكان توان یابان در مناطق  مشارکت فرهنگی اردویی:)مشارکت در تامین هزینه اردو ها،در اختیار

 ییالقی و...( 

)کمكهای غیرنقدی:)نذورات،خمس،وقف،حبس وقف،ردمظالم، خودرو،ملك،کفاره، تجهیزات آموزشی،اداری و توانبخشی 

 )مشارکت مالی:)تامین بخشی از هزینه های موسسه ازطریق پرداخت حمایت مالی 

  در صورت تمایل کمك مالی شما ماهانه در چه حد است ؟ 

 مت عالی:.....................................................تومانه    تومان       53,333تومان            33,333تومان             23,333تومان 13,333

 یل به همكاری و حمایت از این موسسه می باشند را قید نمایید.در صورت تمایل اسم دوستان و یا آشنایان خود را که متما 

 ..........ایمیل: .........................................نام و نام خانوادگی : ...................................................................................تلفن: .... -1

 ....ایمیل: .............................................................................................................تلفن: ...............نام و نام خانوادگی : .... -2

                                                                                         امضاء                                                                                                             

 خواهشمند است پس از تکمیل فرم؛ آن را به مسئول مشارکتها تحویل و یا به شماره فکس موسسه ارسال نمائید.

 این موسسه واریز فرمایید: به حسابزیر  هایتوانید وجوه اهدایی خود را از طریق شما نیكوکار محترم می 

 بانک تجارت شعبه الغدیر به نام موسسه نیکوکاری رعدالغدیر  800101105شماره حساب 

 به نام موسسه نیکوکاری رعدالغدیر 1000110131111581شماره کارت پارسیان

 سایت اینترنتی موسسه 
 

: 

 فرم عضویت گروه همیاری موسسه نیكوکاری رعدالغدیر

 بسمه تعالی

WWW.RAAD-ALGHADIR.ORG 
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 مهر ماه (  11لغایت  14)  13۱4فرم شرکت در  اردوی مشهد 

صادره از:                                                             شماره شناسنامه:                            شماره ملی :           نام پدر:                 نام ونام خانوادگی:    

 لمتاه         وضعیت تاهل: مجرد         تاریخ تولد:    

 . نام و نام خانوادگی همراه :....................................................................................................................................................................... شماره موبایل توان یاب  :

 معلول      وضعیت همراه: سالم ................................................................................................................شماره موبایل همراه  : 

 خیر    آیا داروی خاصی مصرف می کنید؟ بله

 . درصورت پاسخ مثبت  نام داروی مورد استفاده را بنویسید

................................................................................................................................................................................................ 

 تذکرات:   

م زیارت و... برایآن دسته از افرادی که نیاز به همراه دارند به عهده انجام کلیه امور شخصی اعم از استحمام ؛ رفت و آمد؛ سوارو پیاده شدن؛انجا -0

 شده به عنوان همراه باید توانایی انجام کلیه امور مذکور را داشته باشد. همراه بوده وشخص معرفی

ملی برای همه افراد الزامی              همراه داشتن وسایل شخصی کامل از قبیل: لیوان؛ بشقاب ؛ قاشق وچنگال ؛حوله؛دفترچه بیمه؛ شناسنامه یاکارت  -0

 می باشد.

ستند وموسسه هیچگونه مسولیتی در قبال تامین ا هکسانی که از وسایل کمک توانبخشی و پزشکی استفاده می کنندملزم به همراه داشتن آنه -8

 ندارد. هااین وسایل ویا معیوب بودن آن

تصمیمات مدیر کاروان در خصوص محل اقامت وچگونگی آن  اتاق خصوصی ندارد و رعایتموسسه هیچگونه مسولیتی در قبال در اختیار گذاشتن  -1

 برای همه شرکت کنندگان الزامی است .

 رعایت شئونات اسالمی و اخالقی برای کلیه افراد الزامی است و با متخلفان برخورد خواهد شد. -0

 مسولیتی در برابر مسائلی که خارج از اردو رخ می دهد ندارد. تصمیمات مدیر کاروان برای کلیه افراد الزامی است وموسسه هیچگونه -1

 وموسسه هیچگونه مسولیتی درقبال مفقود شدن وسایل افراد شرکت کننده ندارد. حفظ ونگهداری وسایل شخصی افراد به عهد خودشان است -0

 

 رضایت کامل خود را جهت شرکت فرزندم در این اردو اعالم ...............................................................................................................اینجانب ولی کارآموز*

کامل از شرایط مذکور این فرم را نین با مطالعه مندرجات فوق واطالت ولیت احتمالی را بر عهده می گیرم و همچئمی دارم و مس

 ا برعهده می گیرم.ولیت صحت کلیه موارد رئتكمیل کرده و مس

 

 امضا واثر انگشت ولی کارآموز 

 

 

 آدرس دقیق منزل وشماره تلفن 

 ....................................................................................................................................................................................................................................تماس:

  



 
 

153 
 

 توضیح مهم 

نظر به اینكه موسسه خیریه ای که تاسیس می نمایید از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پروانه فعالیت ندارد لذا از نظر قانونی 

به انجام این کار دارید الزم است با یك شرکت  موسسه ی شما مجاز به انجام خدمات  اردویی نمی باشد لذا در صورتی که تمایل

خدمات گردشگری مذاکره نمایید تا به صورت رایگان و یا دریافت هزینه مسئولیت برگزاری اردوی زیارتی یا سیاحتی شما را 

 بپذیرد ضمنا تمام شرکت کنندگان در اردو با نام بیمه حوادث شوند.
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 تقدیر نامه 

 به نام خدا

 

 

 نیكوکار گرامی ؛

 جناب آقای حمید علیزاده

 کنی. جستجو ها بعضی مهربان دل عمق در میتوانی را آسمان که هست هایی وقت

 می کنند. محرومان آرامش به رسیدن سرمایه را هایشان دلدادگی که هایی همان

 این دل در را؛ امید و عشق از مبارکی توانیابان ، پیوندسایه حمایت از  در و است برکتشان پر وجود از نشانی "مهربانی"که  همانهایی

 می زنند. رقم الهی نعمات

 53از حس زیبای انساندوستی و حمایت سبز شما از کمپین سهام مهربانی ؛ با موضوع توانمند سازی و حمایت از اشتغال 

 توانیاب جسمی حرکتی  سپاسگزاریم.

 .خوبیها خالق رضایت و رحمت از سرشار دلتان

 

  

تاريخ: 

41/41/4315 

 با تشکر

 علي سلطانزاده

مدير عامل موسسه نيکوکاري 

 رعدالغدير
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 با تشکر

 علیرضاآتشک 

 موسسه نیکوکاری رعد الغدیر  مدیر

 

 امهـدعوتن

 مهرباني سهامجشن بزرگ 

 موسسه نیکوکاری رعدالغدیر( تاسیس سالگردشانزدهمین )

 ........................................................................................................................................................................:نیکوکارگرامی 

 سالم  اهداءبا 

چون شـما بـه آن    اللیهنوز ایستاده ایم، بر فراز قله های افتخاری که از زنـجیره دستان انسانهای ز

بـه   شمایی که هم قسم شدید تا موسسه نیکوکـاری رعــد الغـدیر بایسـتد و الیـق خـدمت       رسیده ایم.

 محرومان جامعه باشد .

 منتظـریم  .زنـدگی  سالروز افتتاح موسسه رعدالغدیر خبـرهایی درراه است پر از شوق نیپانزدهم در

 کنیم . رونمایی ن مراسم صمیمی و بی ریادر کنار شما از تجدید توانمندی توانیابان در ای

 22:66الي  11:66ساعت 23/66/66زمان: پنج شنبه

 مکان: 

 

 

 

71/77/

88 

        

-59 

 ندارد

59/25/59 
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 انا الیه راجعون اناهلل و

 توانیابان و همکاران محترم

با قلبی آکنده از اندوه و تاسف، درگذشت دوستی مهربان و بدینوسیله  

همکاری عزیز)سرکار خانم زهرا خالدی (  به شما ، تسلیت عرض کرده و از 

خداوند سبحان غفران و رحمت برای آن مرحوم و صبر جمیل و طول عمر با عزت برای بازماندگان 

 را آرزومندیم.

 مــا را در غم خود شریــک بـــدانید.

 مدیر عامل،مدیریت ، پرسنل و توان یابان موسسه نیکوکاری رعد الغدیر 
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 قراردادها  -15
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127 
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وند جان و خرد  بنام خدا

 صورتجلسه ایجاد مراکز مشابه

 

شویم تا ذیل این صورتجلسه متعهد می ء.... با امضا..... بتاریخ..در شهرستان ................... در روز تهران  رعد الغدیراینجانبان موسسین یک مرکز مشابه 

به انجام دهیم و در این راستا هرگاه بعنوان میر مرکزاین صورتجلسه را با همکاری یکدیگر و با محوریت آقای / خانم .................. موارد ذکر شده در

 با مدیر عامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر تماس بگیریم و از تجربیات نامبرده برای رفع مشکل بهره مند شویم: ،مشکلی برخورد نمائیم

 الف( وظایف موسس برای ایجاد مرکز مشابه:

 بازدید از موسسه نیکوکاری رعد الغدیر و تبادل نظر برای ایجاد مرکز مشابه  -0

 ...تعهد اخالقی اعضاء هیأت موسس برای همگانی با یکدیگر در جهت ایجاد این مرکز مشابه در شهرستان ...........همفکری و مشاوره و  -0

کان و یا دای، کاردرمانی، گفتاردرمانی( برای کومشخص نمودن نوع خدمات رایگان قابل ارائه در زمان شروع کار )آموزش فنی و حرفه -8

 بزرگساالن

 ........................... و کودکان .......................: برای نوجوانان و جوانان خدمات رایگان تایید شده  -1

 جدید التاسیس.انتخاب نام برای موسسه خیریه  -0

 .تصمیم گیری در مورد ثبت موسسه از طریق بهزیستی یا فرمانداری و نیروی انتظامی  -1

ی کشور )برای ستدستورالعمل سازمان بهزی 0ماده  0-0ارید طبق مفاد بند درصورتیکه تصمیم به ثبت موسسه از طریق اداره بهزیستی د -0

حرکتی( متقاضی درخواست ایجاد مرکز مشابه بایستی دارای حداقل مدر تحصیلی پزشکی و یا ایجاد مراکز روزانه توانبخشی معلولین جسمی

 عی باشد. فلذا بایستی ابتدا فرد مورد نظر را بیابید.های پیراپزشکی ، توانبخشی ، روانشناسی و مددکاری اجتماکارشناسی در رشته

اید و تکمیل آنها و تحویل به اداره مربوطه جهت ای که انتخاب نمودهاخذ اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی و هیأت مدیره نمونه از اداره -3

 .اخذ نامه برای اداره ثبت

 .پیگیری ثبت موسسه و اخذ روزنامه رسمی مربوطه -5

 . ملتتجارت ، دولتی بازکردن حساب بانکی بنام موسسه در یکی از بانکهای  -01

پیدا کردن یک ساختمان اجاره ای و یا واگذاری با حداقل سه  اتاق و یا بیشتر در منطقه فقیرنشین و محروم شهر و اجاره کردن آن و  -00

 .پرداخت ودیعه و اجاره آن

 .د قرارداد با وی پیدا کردن فرد مناسب بعنوان مسئول آموزش و عق -00

 .اعزام مدیر مرکز، مسئول آموزش و حسابدار به تهران برای آموزش دیدن )با هماهنگی( -08

 .مشخص کردن رشته ای مناسب آموزشی با هماهنگی با رعد الغدیر -01

 .اخذ پروانه فعالیت از بهزیستی یا فرمانداری و یا آموزش فنی و حرفه ای  -00

 .ی و تهیه و نصب تابلوی مورد نیاز موسسه به هزینه خودانجام تعمیرات احتمالی الزمه و نقاش -01

 .اطالع به رعد الغدیر جهت بازدید از ساختمان و تجهیزات آن در صورت آماده بودن -00

 .پخش آگهی و اطالع رسانی به توانیابان جهت مراجعه برای  ثبت نام -03

 .ثبت نام کارآموزان در کالسهای مورد نظر -05
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نظر که دارای  مدرک مهارت فنی از سازمان آموزش فنی  و حرفه ای باشند و عقد قرارداد با آنان برای آموزش و پیدا مربیان رشته های مورد  -01

 .کالسها

 .راه اندازی کالسها پس از تجهیز وثبت نام از کارآموزان -00

د( با موسسه نیکوکاری رعد همکاری برای برگزاری مراسم افتتاحیه در یک موفعیت زمانی در یک سالن مناسب )که نزدیک محل موسسه باش -00

 .الغدیر

 .اداه راه با یاری خداوند متعال و کمک خیرین و مدیریت مدبرانه و همکاری اعضای هیأت امناء -08

 بعنوان راهبر ، راه اندازی و ایجاد مراکز مشابه برای آموزش و توانبخشی توانیابان:تهران موسسه نیکوکاری رعد الغدیر  همکاریب( 

 ....زی این مرکز مشابه در شهرستان ................... بعنوان مسئول راه اندا...........رساندن و راهنمایی های الزم به آقای ..انتقال تجربه  -0

تجهیز موسسه خیریه در حال احداث پس از ثبت و اجاره محل شامل خرید کامپیوتر، چرخ خیاطی، میز و صندلی برای بخش آموزش و کامپیوتر ،  -0

چرخ  -عدد 81صندلی کالسی  –دستگاه  3)مجموعه کامپیوتر و مانیتور و کیبرد و موس و میز  حسابداری صندلی و کمد برای بخش مدیریت ومیز و 

 مجموعه( 0کمد مدیر و حسابدار  میزو صندلی و -دستگاه 0پرینتر و میز  -دستگاه 0چرخ خیاطی سردوز  -دستگاه 0خیاطی راسته دوز 

 ئول آموزش و حسابدار موسسه برای راه اندازی و راهبری موسسه درحال احداثآموزش مدیر و مس -8

 پیگیری مراحل راه اندازی موسسه از طریق تماس تلفنی و انجام راهنمایی های الزمه -1

 راهنمایی جهت انتخاب رشته های مناسب برای آموزش -0

 فاده توانیابانراهنمایی جهت مناسب سازی ساختمان اجاره شده جهت تردد و است -1

 پیگیری نامه های اداری موسسه درتهران -0

 برگزاری مراسم افتتاحیه موسسه -3

           

 مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر                                نام و نام خانوادگی اعضای هیات موسس
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 بسمه تعالی

 "ذهنیحرکتی غیر-سیس و راه اندازی مراکز آموزشی و توانبخشی توانیابان جسمیأدستورالعمل ت

 شود: توسط هیئت مدیره ی خیریه انجامالزم است  شرح کارهای مورد نیاز جهت راه اندازی مرکزمشابه که  -الف

 مراحل راه اندازی مرکز مشابه رعد الغدیر) برای حالتی که میخواهند مرکز خیریه برای اینكارایجاد نمایند(:

 و تصمیم گیری برای ایجاد یک مرکز مشابه در شهر مورد نظر کز مشابهتأسیس مر بررسی اولیه برای .0

باشند )جهت عضویت در  "ب"نفر از افراد خیر خوشنام ساکن در شهر مورد نظر، که دارای خصوصیات ذکر شده در بند 00تا  5انتخاب  .0

 هیئت مؤسس(

 کز خیریه مورد نظر.مذاکره فردی و سپس جمعی با آنان و کسب موافقت آنان برای شرکت در هیئت مؤسس مر .8

 کزمشابه در شهر خودشان.یر و اعالم آمادگی برای ایجاد مربازدید هیئت مؤسس خیریه از مؤسسه نیکوکاری رعد الغد .1

 توجیه شدن اعضاء هیئت امناء خیریه مذکور با کارهای مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر. .0

 .با موسسه نیکوکاری رعد الغدیر نظر مبادله تفاهم نامه برای ایجاد مرکز مشابه در شهر موردوامضاء  .1

 ه جدید.یانتخاب اسم جهت مرکز خیر .0

مذاکره اولیه با اداره بهزیستی شهر مورد نظر و بررسی مشکالت و موانع و راهکارهای رفع موانع و مشکالت پس از مشورت با موسسه رعد  .3

 الغدیر

 انداری و یا استانداری .تصمیم گیری درباره اقدام به ثبت مرکز از طریق بهزیستی و یا فرم .5

در صورتیکه مرکز مشابه با مشورت موسسه بخواهد کاردرمانی نیز برای کارآموزان خویش دایر نماید باید یک مدیر فنی که در یکی از  -0تبصره 

 رشته های زیر مدرک کارشناسی داشته باشد استخدام نماید:

 . ی و یا پزشک عمومیفیزیک طب –یوتراپی فیز – کاردرمانی – تربیتی علوم – مددکاری –روانشناسی 

 مرکز مشابه برای اینکارمیبایست از اداره بهزیستی نیزمجوز مرکز آموزش روزانه معلولین دریافت نماید. -0تبصره 

 نسخه رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی از اعضاء هیئت مؤسس. 8اخذ  .01

 فرمانداری و یا ازطریق بهزیستی از طریق بت نام اینترنتی برای مرکز خیریهانجام ث .00

 برای اداره ثبت.و یا بهزیستی پیگیری مراحل ثبت نام و دریافت نامه و اساسنامه تأیید شده از فرمانداری یا استانداری  .00

 برگ رونوشت برابر اصل از نامه و اساسنامه تأیید شده. 8تهیه  .08

 به اداره ثبت شهر مورد نظر حویل، نامه و اساسنامه تأیید شدهت .01
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 پیگیری ثبت مرکز خیریه. .00

 نسخه(8 دریافت شماره ثبت و روزنامه رسمی تأیید شده و همچنین اساسنامه تأیید شده ) .01

توضیح اینکه در اولین دفتر پلمپ شده دریافتی، حسابها از تاریخ روز بعد از تحویل گرفتن دفتر پلمپ شده )دارایی دریافت دفتر پلمپ شده  .00

 بت شود اگر چه قبالً هزینه شده باشد(ث

 انتخاب مسئول امورمالی و حسابداری. .03

 افتتاح حساب جاری در یکی از بانکهای دولتی )ترجیحاً بانک تجارت( بنام مرکز خیریه ثبت شده. .05

ارهای مناسب سازی )جهت اتاق برای شروع کار )تملیک، اجاره یا واگذاری( و انجام تعمیرات و ک 1در اختیار گرفتن یک مکان حداقل با  .01

 استفاده توانیابان( و پرداخت هزینه های آن توسط خیریه.

 انتخاب مدیر داخلی و مسئول آموزش تمام وقت و ارسال سوابق کاری آنان برای رعد الغدیرجهت اظهار نظر و مصاحبه. .00

 ره آموزش در تهران.عقد قرار داد با مدیر داخلی و مسئول آموزش و معرفی آنان به رعد الغدیر جهت طی دو .00

برگزاری دوره آموزشی در رعد الغدیر برای افراد مذکور و دریافت جزوه مدارک مورد نیاز) هزینه اسکان توسط مؤسسه تأمین می شود ( و  .08

  بازگشت آنان به شهر مورد نظر.

بایستی از نظر بهداشتی مناسب وضع بررسی و انتخاب صنایع دستی مناسب منطقه برای آموزش دادن. توضیح اینکه این صنایع دستی  .01

 توانیابان بوده و بازار فروش مناسب داشته باشد و در حدّ توان توانیابان باشد.

 و رشته منشیگری و تبلیغات برای آموزش. 01انتخاب صنایع دستی مناسب بند  .00

فه ای کشور داشته باشند وعقد قرارداد پیدا کردن مربیانی که در رشته های انتخاب شده کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی حر .01

 ساعتی با مربیان مورد نیاز.

 اخذ مجوز فعالیت از سازمان آموزش فنی حرفه ای شهر مورد نظر. .00

 رعد الغدیر آن به مؤسسه مرد نظر برای تشکیل کالسها و اعالمشخص کردن تجهیزات و وسائل مو .03

 مرکز خیریه. تهیه تجهیزات و وسائل مذکور توسط مؤسسه و ارسال آن به .05

 تشکیل کالسها و شرکت توانیابان در کالسها. .81

برگزاری برنامه افتتاحیه در یکی از سالنهای شهر )حتی االمکان در نزدیکی محل آموزشگاه ( با مدیریت مؤسسه و جذب کمک برای اداره  .80

 مرکزخیریه مذکور.

 رعد الغدیر.اداره آموزشگاه توسط خیریه مذکور و با استفاده از تجربیات مؤسسه  .80

تماس مداوم و روزانه و یا حداقل هفتگی مدیر داخلی و مسئول آموزش خیریه با مسئول آموزش و مسئول روابط عمومی مؤسسه و عنداللزوم  .88

 ماه اول شروع کار (. 8تماس با آقای آتشک مدیر داخلی مؤسسه )حداقل در 

 کاری رعد الغدیرنیکو انجام کارهای مندرج در تفاهم نامه توسط خیریه و مؤسسه .81
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 مؤسس هیئت اعضاء خصوصیات – ب 

 مؤمن و معتقد به انجام کار خیر برای جلب رضایت خداوند. .0

 غیر سیاسی بودن. .0

 ساعت در روز( برای همکاری و مساعدت با مؤسسه و جذب کمک و همیار. 0داشتن وقت )حداقل  .8

وقت   %01حداقل تا ه خود را بطور رایگان در اختیار مؤسسه قرار دهد و از وقت روزان %81عامل مؤسسه عالوه بر موارد فوق باید حداقل مدیر .1

 قبالً کارمند و یا مدیر دولتی نبوده باشد.خود را در اختیار موسسه بگذارد و ترجیحاً 

 تمایل کمک غیر ترحمی به توانیابان )معلولین(. .0

 تمایل به جذب کمک از خیرین توسط خودشان. .1

 اجتماعی عام المنفعه.عالقه مند بودن به کارهای  .0

 خوشنام بودن در شهر. .3

 سال. 81حداقل سن  .5

 


