
  ویژگی هاي یک سازمان مردم نهاد استاندارد

  

 نموده اخذ را)  وفعالیت ثبت محل کشور( فعالیت حوزه داخلی قوانین اساس بر قانونی و رسمی مجوزهاي .1

 . باشد

 .نفر عضو (خدمت رسان) دارد 200پایگاه اجتماعی نسبتا وسیع (گروه مخاطب) و حداقل  .2

اداري و تمرکز فعالیت به صورت ثابت و مستقل در قالب اداري و حتی  مکانی براي استقرار انجام امور .3

 .المقدور نزدیک به حوزه مورد هدف یا گروه مخاطب دارد

... و تبلیغات ، اطالعات و آمار ، مالی –داراي تیم کاري شامل : برنامه ریزي، اجرایی و هماهنگی ، اداري  .4

 براساس را امور و داشته چابک و سبک ، متقارن ، توازنم حرفه اي بوده ، چارت تشکیالتی  صورت  به

 .کند می کار تقسیم اعضاء توان نسبت به و طراحی اعضاء جویی مشارکت

 .داراي نشان (لوگو) مشخص و گویا ، سربرگ و مهر منحصر به فرد است .5

 . اهدافی مشخص، موضوع فعالیتی تخصصی و روش هاي دستیابی به اهداف (شفاف) دارد .6

وسایل ارتباطی موثر ، دوطرفه، فعال و در دسترس عمومی ( تلفن ، دورنگار، وب سایت ، صندوق پستی ،  .7

 (صوتی و الکترونیکی و... ) دارد. (درکارت ویزیت تشکل درج شود

  ،از ابزارهاي متنوع وشفاف اطالع رسانی و تبلیغات در موارد ذیل بهره می برد : معرفی سازمان غیر دولتی

 ...، برنامه هاي گذشته و آینده ، دستاوردها ، مدیران ، نحوه عضویت و اهداف

  و رسانی خدمت هاي شیوه ، ها هزینه و درآمدها ، اعضاء نوع و ارائه آمار و اطالعات در خصوص تعداد.. 

 نشانی دفاتر ، شعب ، مراکز و مسئولین مربوطه و نحوه تماس براي ارائه و یا دریافت خدمات. 

  آتی هاي برنامه و ها فعالیت موضوع خصوص در تخصصی و توزیع بروشورهاي عمومی انتشار و . 

 . ظرفیت گردش و دسترسی به اطالعات از طریق شبکه هاي ارتباطی براي اعضاء و عموم را دارا می باشد .8

ساالر براي قابلیت و امکان انجام کار تیمی و رشد در سطوح افقی و عمودي به صورت یک نظام شایسته  .9

 .همه اعضاء بدون در نظر گرفتن انحصار یا تبعیض، در آن وجود دارد

ظرفیت ها و توانایی هاي الزم براي چانه زنی ، البی و امتیاز گیري در حوزه تخصصی فعالیت و درحیطه .10

 . اهداف سازمانی خود را دارا بوده و تقویت می کند

متعهد اداره می شود ؛ در این خصوص نه تنها اصول حرفه اي  توسط مدیرانی توانا ، مطلع ، متخصص و .11

مدیریت را مبنی بردانش روزآمد رعایت می کنند ، بلکه معیارهاي اخالقی ، روانی ، شخصی یک مدیر را نیز 

 . به نمایش می گذارند

، غیردولتی ) در توانایی و قابلیت ایجاد شبکه (ارتباطی و تعاملی) با سایر نهاد هاي هم راستا (دولتی  .12

 .اهداف و موضوع فعالیت خود را در سطوح مختلف (محلی ، منطقه اي ، ملی و بین المللی) دارا می باشد

 




