
  به نامش و به ياريش

  آموزي كانون دانش وظايف عضو

4فرم شماره   

 :ددار عهده به را زير وظايف كانون در حضور و تحصيل دوران در آموزان دانش از يك هر

 اسالميانساني ـ  ارزشهاي و شئونات حفظ .1

 ان و والديندبير، مدرسه نمسئوال به نسبت احترام و ادب رعايت .2

 آموزاندانش ساير با دوستانه و صميمانه همكاري و اخالق رفتار، حسن رعايت .3

 هاي اموزشيشركت فعال در برنامه .4

 هاي گروهي بشردوستانه و امداديها و فعاليتشركت فعال در برنامه .5

 هاي جمعيعمومي و برنامهمشاركت فعال در برگزاري انتخابات مجمع عمومي و حضور منظم در جلسات مجمع .6

  كانون موالا حفظ جهت در تالش .7

 نياز مورد هايگزارش تهيه و هابرنامه اجراي در كانون دبير با صميمانهمسئوالنه و  همكاري .8

 احمرهالل خاص هايبرنامه در حضور هنگام هويتي، عالئم از استفاده .9

 هاي بشردوستانه و امداديها و فعاليتآموزش احمر،اصول و اهداف جمعيت هالل تالش در جهت ترويج .10

  

 احمر هالل و سرخ صليب المللي بين نهضت بنيادين اصول

 Humanity بشردوستي و انسانيت. 1

 امروزه است، بوده ها آوردگاه زخميان به طرفانه بي رساني ياري براي انسان آرزوي زاده كه احمر هالل و سرخ صليب المللي بين نهضت: پيام

 و جان از محافظت آن هدف و بكاهد آن از يا و كرده پيشگيري جا هر در ها انسان آالم از خود المللي بين و ملي ظرفيت در كوشد مي

 .دهد مي ترويج ها ملت ميان در پايدار صلح و همكاري دوستي، متقابل، درك نهضت،. اوست كرامت تضمين و بشر سالمتي

 Impartiality غرضي بي. 2

 را ها آن رنج افراد، نياز به توجه با تا كند-  مي تالش و ندارد سياسي يا مذهبي عقيده و نژاد مليت، به نسبت گيري جهت هيچگونه نهضت: پيام

 .دهد قرار اولويت در را تر حياتي و حاد موارد كار اين انجام در و بخشد التيام

 Neutrality طرفي بي. 3

 در هيچگاه عمومي اعتماد حفظ براي و كند نمي جانبداري خصومت طرف هيچ از سياسي و جنگي هاي كشمكش ها، درگيري در نهضت: پيام

 .شود نمي وارد ايدئولوژيكي يا مذهبي نژادي، سياسي، تضادهاي



 Independence استقالل و وابستگي عدم. 4

 همواره بايست مي باشد، مي خود كشور قوانين چارچوب در بشردوستانه هاي فعاليت در دولت معين آنكه ضمن ملي جمعيت هر: پيام

 .كند عمل نهضت اصول طبق و حفظ را خود استقالل

 Voluntary service داوطلبانه خدمات. 5

 و پاداش تنها مردم خشنودي و خداوند رضايت. بود نخواهد آن مشوق سودآوري شرايطي هيچ در و است داوطلبانه نهضت در خدمت: پيام

 .است خدمت اين سود

 Unity يگانگي و وحدت. 6

 عموم استفاده براي آن هاي سازمان و جمعيت اين. باشد داشته وجود تواند مي احمر هالل يا سرخ صليب جمعيت يك تنها هركشور در: پيام

 .دهد انجام خود سرزمين سراسر در را خود بشردوستانه هاي فعاليت بايد و است مردم

 Universality شمولي جهان. 7

 كمك در مشتركي وظايف و ها مسئوليت و برخوردارند برابر جايگاهي از المللي بين نهضت در احمر هالل و سرخ صليب هاي جمعيت همه: پيام

 .است گسترش قابل دنيا سراسر در ها آن هاي فعاليت و اهداف و دارند يكديگر به

  

 احمر هالل جمعيت و جهاني  سرخ صليب چهارگانه اهداف

  بشري آالم تسكين براي تالش •

 ها انسان احترام تامين •

 ها انسان سالمت و زندگي از حمايت •

 ها ملت ميان پايدار صلح و متقابل تفاهم و دوستي برقراري جهت در كوشش •

 


