
 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

موسساتی که پروانه تاسیس خود را از سازمان بهزیستی دریافت می نمایند  -1بند 

، مدیرعامل ،  موظف هستند در صورت هرگونه تغییرات در ترکیب اعضای هیات مدیره

 مراتب را قبل از تغییر و آگهی در روزنامه رسمی ، اقامتگاه قانونی موسسه وبازرسان 

دبیرخانه کمیسیون استانی / عالی برسانند. بهاطالع  
 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

 

ا و تغییرات باید در چهارچوب اهداف اساسنامه موسسه صورت گرفته و سپس در اداره ثبت شرکته – 2بند 

 موسسات غیر تجاری به ثبت برسد.

 

تاسیس موسسه بر عهده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه  حفظ و نگهداری از اصل پروانه -3بند 

 می باشد.

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

 

ورتحساب های مالی موسسات غیردولتی در دفاتر مالی )دفتر روزنامه و صثبت عملکرد  -4بند 

ابرسی دفترکل( و ارائه اظهارنامه و ترازنامه مالیاتی ساالنه در پایان سال مالی و گزارش حس

لیاتی و دبیرخانه کمیسیون استانی/عالی الزامی است.رسمی به سازمان امورما  

 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

م به منظور جلب مشارکت های مردمی در فضای مجازی و غیرمجازی هرگونه اقدا -5بند 

ا توسط موسسه غیردولتی باید به استناد مفاد دستورالعمل جلب و جذب مشارکتهای مردمی و ب

مربوطه صورت پذیرد و گزارش مالی هماهنگی سازمان و کسب مجوز الزم از کمیسیون 

 مشارکتهای مردمی موسسه به بهزیستی استان اعالم گردد.

 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

موسسه موظف است هر گونه افتتاح یا بستن حساب بانکی را به سازمان  – 6بند

نه اعالم نماید . ضمناً عملکرد حسابهای مربوطه را در دفاتر و ترازنامه ساال

 لحاظ نماید.
 

 

 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

موسسه موظف است هرگونه افتتاح یا بستن حساب بانکی را به سازمان  – 7بند 

اعالم نماید. ضمناً عملکرد حسابهای مربوطه را در دفاتر و ترازنامه ساالنه لحاظ 

 نماید.
 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

  

پذیرش و ثبت مشخصات کامل کارکنان و خدمت گیرندگان بر اساس  – 9بند 

( و حفظ و نگهداری اطالعات و دستورالعمل تخصصی )بصورت الکترونیکی یا دفتری

رعایت کامل اصول رازداری حرفه ای و  باسوابق در پرونده های مربوطه   

 حفظ حریم خصوصی الزامی است.
 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

هر گونه انحالل موسسه باید بر اساس مفاد اساسنامه و پس از اطالع رسانی به سازمان  – 10بند 

بهزیستی صورت پذیرد. بدیهی است در مورد موسساتی که مجوز مرکز تبعی از سازمان دارند 

 سازمان بهزیستی ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف مددجویان مقیم مرکز 

 اقدام می نماید.

 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

  

مسئولیت تمامی فعالیت های موسسات غیردلتی و مراکز تبعی و تحت پوشش  – 11بند 

 آنان به عهده اعضای هیات مدیره می باشد.
 

 

 

 

 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

هر گونه فعالیت موسسات غیردولتی خارج از محدوده  – 12بند 

جغرافیایی کشور باید مطابق قوانین جاری کشور و با هماهنگی 

 سازمان صورت پذیرد.
 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

موسسات غیردولتی مکلفند در مکاتبات خود با سایر نهادها و سازمان ها از  – 13بند 

مهر، آرم و سربرگ مخصوص موسسه استفاده کنند و الزم است قبل از آن ، تمامی 

موارد مذکور را به دبیرخانه کمیسیون استانی/عالی به صورت کتبی اعالم نمایند. این 

سازمان مشابهت داشته باشد و عبارت )با مجوز و تحت نظارت موارد نباید با مهر و آرم 

 سازمان بهزیستی( در آن قید شود.



 سازمان بهزیستی کشور

 اداره کل بهزیستی استان فارس

و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  

 

 وظایف کمیسیون صدور مجوز و نظارت برا مراکز و موسسات غیردولتی

 

 آیا می دانید ؟
مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   

 
 

تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

هرگونه استفاده ابزاری از جامعه هدف سازمان و مددجویان به ویژه در  -16بند 

تبلیغات برای جلب مشارکت های مردمی از طریق آگهی های صوتی تصویری در رسانه 

ج تصویر در پوستر و امثالهم اکیدا ممنوع است. در های گروهی و فضای مجازی ، در

صورت بروز چنین تخلفاتی موضوع عالوه بر رسیدگی مطابق فرآیند نظارت سازمان، 

 حسب مورد قابل پیگرد قانونی در مراجع قضایی نیز خواهد بود
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و صیانت از حقوق شهروندی اداری کمیته سالمت  
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مقررات عمومی نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت استان 51به استناد ماده   
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ماه قبل از اتمام  3موسسات غیردولتی باید  – 19بند 

ه مذکور اقدام کنند.پروانه تاسیس برای تمدید پروان  
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تخلف محسوب می شودعدم اجرای آن   

 به استناد دستورالعمل تاسیس اداره ، انحالل مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

 

موسسات غیردولتی موظف به اعالم تاریخ و محل برگزاری  – 20بند 

 مجامع عمومی خود به سازمان می باشند.
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در صورت بروز هرگونه تخلف در موسسات غیردولتی دارای مجوز از سازمان  – 21بند 

بهزیستی ، رئیس هیات مدیره ، بازرس و مدیرعامل موسسه در قبال سازمان و سایر 

قانونی ذی صالح پاسخگو خواهند بود.مراجع   


