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  تعاريف-1ماده 

  :سازمان جوانان جعيت هالل احمر .1-1 

اساسنامه   3ماده از 7اجراي بند در .شود ناميده مي »سازمان« نامه به اختصار كه در اين آيين احمر هالل سازمان جوانان جمعيت

  . تشكيل شده است  »اداره امور جوانان جمعيت«مجلس شوراي اسالمي جهت 8/2/1367احمر مصوب مورخه  جمعيت هالل

  :جوانان جعيت هالل احمر معاونت امور.1-2

  5-29هاي سني  رده اعضا درهاي مرتبط با  ها و فعاليت ي برنامه استان مجري كليهدر  احمر هاللجوانان جمعيت  معاونت امور

احمر زير نظر مديرعامل  هاي ابالغي از سوي سازمان جوانان هالل ها و دستورالعمل نامه سال بوده و مطابق مصوبات، بخش

  .نمايد احمر استان فعاليت مي جمعيت هالل

  :وزارت آموزش وپرورشمعاونت پرورشي .1-3

ها دبير شوراي هماهنگي  هاي اين معاونت در استان كلآموزي، اداره هاي دانش اين معاونت دبير شوراي هماهنگي تشكل

آموزي را با هماهنگي  هاي دانش آموزي استان و معاونان پرورشي مدارس، مسئوليت پيشبرد اهداف تشكل هاي دانش تشكل

  .تشكل مربوطه برعهده دارد

  :دانش آموزي هالل احمر كانون.1-4

نهادي است  شود، ناميده مي »كانون«نامه به اختصار  احمر كه در اين آيين آموزي سازمان جوانان جمعيت هالل كانون دانش

مين احترام أتتفاهم،  دوستي و تسكين آالم بشري، صلح وتالش براي جهت دولتي كه  غير غيرسياسي و، داوطلبانهآموزي،  دانش

ها ها و حمايت از زندگي و سالمت انسان، كوشش در جهت برقراري دوستي و تفاهم متقابل و صلح پايدار در ميان ملتها انسان

جوانان جمعيت  نامه به منظور تحقق اهداف سازمان در قالب ضوابط اين آئين هاگونه تبعيض ميان آنبدون در نظر گرفتن هيچ

   .پردازد به فعاليت مي در مدارس تشكيل شده و احمر هالل

  :عضويت.1-5              

هركس از زن و مرد «باشد كه به استناد آن  احمر مي اساسنامه جمعيت هالل) 6(عضويت در سازمان جوانان مطابق با ماده 

  .تواند عضو جمعيت گردد كوچك و بزرگ بدون مالحظات سياسي، مذهبي، نژادي مي

  

  آموزي هالل احمر دانشاهداف و وظايف كانون -2ماده 

  :اهداف. 2-1

 انجام خدمات امدادي، اجتماعي وبراي آموزان به منظور آماده ساختن آنان  تربيت دانشو  سازماندهي، آموزش ،جذب -

  مترقبه  غير المنفعه مورد نياز جامعه به ويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و عام

هاي مختلف جامعه  كمك به وفاق و همدلي بين آنان با گروه و آموزان نيكوكاري بين دانش جويي و تقويت حس مشاركت -

  ديده به ويژه افراد نيازمند و آسيب

  هاي مربوط به سازمان فعاليت ها و گيري تصميم ها، سازي آموزان در تصميم توسعه مشاركت دانش -

 پژوهشي هاي آموزشي و برنامهاحمر از طريق  هاي انساني جمعيت هالل شناساندن وظايف و هدف كوشش در جهت تبيين و -

  هاي مطلوب فردي و اجتماعي در كودكان و نوجوانان متناسب با سن آنان ايجاد رفتار -

 احمر پس از فراغت از تحصيل آموزان با هالل استمرار همكاري دانش سازي مناسب در جهت تداوم و بستر -

تالش براي تسكين آالم بشري و ، ر بين اعضاد تفاهم در جامعه و صلح و ايجاد فضاي مناسب در جهت تحكيم دوستي، -

  هاي بشردوستانه  ها در راستاي فعاليت ها، حمايت از زندگي و سالمت انسان تأمين احترام انسان
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  :وظايف.2-2

  هاي سازمان جوانان آموزان داوطلب مطابق با برنامه عضوگيري از بين دانش -

  منظور انتخاب اعضاي شوراي اجراييبرگزاري انتخابات به  تشكيل مجمع عمومي اعضا و -

  المنفعه عام آموزش اعضا به منظور ايجاد آمادگي در آنان جهت ارايه خدمات امدادي و -

  احمر هاي جمعيت هالل معرفي فعاليت نهادها از طريق شناساندن اهداف و جلب همكاري مردم و -

  هاي سازمان جوانان پذير در چارچوب اهداف و برنامه ارايه خدمات اجتماعي به اعضاي آسيب -

 در راستاي اهداف سازمان جوانان مناسبتيو  اجتماعي، هاي فرهنگي فعاليت ها و اجراي برنامه -

 مربيان مدارس و واحدهاي آموزشي در راستاي اهداف سازماني جلب مشاركت اولياء و -

  .توجه به مقاطع دبستان و دبيرستان متفاوت استوظايف كانون با   :1تبصره

  

  :تشكيل كانون - 3ماده 
 مدرسـه آمـوزان   از دانـش  نفر 14شود كه حداقل  ميمدرسه يا مراكز آموزشي تشكيل  درخواست مديربا  مدارس كانون در

را براي  هابايست مكاني اختصاصي يا مشترك با ساير تشكلميكننده  درخواستمدارس  .داوطلب عضويت در كانون باشند

  .دنباش گرفتههاي كانون در نظر انجام فعاليت

  :مراحل تشكيل كانون. 1- 3

  معاونت پرورشي هاي اجرايي مربوطه توسط سازمان و نامه تعداد كانون و آئين سهميهابالغ  .1

 آموزي پرورش شهرستان جهت فراخوان تشكيل كانون دانش اداره آموزش و هماهنگي جمعيت و .2

 شهرستان احمر هاللجمعيت پرورش به  ارايه درخواست كتبي مدارس از طرف آموزش و .3

 ) پرورش استان كل آموزش و با همكاري اداره(مراكز آموزشي واجد شرايط  انتخاب مدارس و .4

ارسال رونوشت به مديركل آموزش و  رييس شعبه و با امضاي شهرستانمجوز تشكيل كانون از سوي جمعيت  .5

  پرورش استان

احمر شهرستان جهت فراگيري  مجرب و متعهد مدرسه به جمعيت هالل، داوطلب ز مربيانيكي امدير و معرفي  .6

احمر شهرستان و ارسال رييس جمعيت هاللتوسط آنان ابالغ صدور هاي الزم به منظور هدايت كانون و  آموزش

  رونوشت به مديركل آموزش و پرورش استان

احمر شهرستان با  جمعيت هالل توسطمنابع آموزشي مرتبط  كتب و آموزي به اقالم هويتي و كانون دانش تجهيز .7

 شهرستانآموزش و پرورش هماهنگي اداره 

جانشين وي،  تعيين دبير و تشكيل مجمع عمومي، برگزاري انتخابات اعضاي شوراي اجرايي ونام متقاضيان،  ثبت .8

 صدور كارت عضويت  آموزان واجد شرايط و تشكيل پرونده براي دانش

 ن افتتاحيه كانونبرگزاري آيي .9

 هاي كانونها و فعاليتهاي الزم، برگزاري آزمون، شركت در برنامه ارائه آموزش  .10
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 اداره كل آموزش و پرورش احمر شهرستان وت هاللدرخواست كتبي مدارس توسط مدير مدرسه به جمعي

 انتخاب مدارس واجد شرايط

 احمر شهرستان احمرازسوي جمعيت هاللابالغ مدير و مربي داوطلب هاللصدور 

 فراخوان ثبت نام، عضوگيري، تشكيل پرونده  

 تجهيز كانون مربيمدير و آموزش 

 صدوركارت عضويت

 تشكيل مجمع عمومي

 اجرايي تشكيل شوراي

 آيين افتتاحيه

 تعيين دبير و جانشين

با هماهنگي معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش  ها به استان توسط سازمان اختصاص سهميه تعداد كانون

 آموزش، برگزاري آزمون براي اعضا و شركت در برنامه هاي بشردوستانه و امدادي
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  اركان كانون-4ماده 

  :كانون عبارتند ازاركان 

  مجمع عمومي*

  شوراي اجرايي*

  دبير كانون*

  :مجمع عمومي. 4-1

برگزاري انتخابات  باشد كه با هدف ساماندهي اعضا و احمردر هر واحد آموزشي مي آموزي هالل متشكل از اعضاي كانون دانش

ي اكثريت نسبي أتصميمات آن با تصويب ر يابد و اعضا رسميت مي) دو سوم( 3/2 شود و با حضور شوراي اجرايي تشكيل مي

  .خواهد بود جلسه معتبر در اعضاي حاضر

  .دگرد مي برگزار احمرهالل داوطلب توسط مربيابتداي سال تحصيلي در  عموميمجمع ولين جلسه ا :1تبصره

احمر به جمعيت هاللرابط و عالقمند يك نفر را به عنوان مربي  ن داوطلب توانمندمدارس از بين مربيان يا معلما مدير :2تبصره

  .گردداحمر ابالغ ميوحكم آنان توسط رييس جمعيت هالل نمايدمياحمر شهرستان معرفي هالل
  :وظايف مجمع عمومي.4-1-1

  البدل اعضاي علي انتخاب اعضاي اصلي شوراي اجرايي كانون و -

  .گردد يا اعضاي شورا ارايه مي استماع گزارش كانون كه توسط دبير و -

  ها  در خصوص فعاليت راهكاركانون و ارايه  بررسي عملكرد -

  .رساني تشكيل گردد تواند براي اتخاذ تصميمات الزم درمواقع اضطراري جهت كمك مجمع عمومي مي: 3تبصره 

  :شوراي اجرايي. 4-2 
 از طريق برگزاري انتخاباتيكسال البدل كه براي مدت  دو نفر اعضاي علي نفر از اعضاي اصلي و 5جمعي است متشكل از 

  .شوند توسط مجمع عمومي انتخاب مي
  :نحوه انتخابات شوراي اجرايي.4-2-1

ضمن بررسي  درمجمع عمومي حضور يافته و) آبانماه هر سال 14 اًترجيح(آموزي موظفند يكبار در سال اعضاي كانون دانش

نفر اعضاي شوراي اجرايي از بين كانديداها با  5ارائه شده، نسبت به انتخاب  هاي فعاليت وضعيت عضويت، نوع خدمات و

  .حداكثر آراء كسب شده به مدت يك سال اقدام نمايند

اند، به انتخاب مدير مدرسه يكي به عنوان دبير و ديگري به عنوان جانشين  از بين دونفر اول كه حائز اكثريت آرا شده :4تبصره

  .شود صادر مي شهرستانمدير مدرسه و مسئول امور جوانان توسط ن آناحكم  انتخاب شده و
  :هاي اعضاي شوراي اجراييويژگي.4-2-2

 به انجام خدمات داوطلبانه  مند عالقه -

 و موفق در زمينه علمي مورد وثوق اولياء مدرسه   -

 كافي براي انجام امور محوله  اختصاص زمان -

 پذير  انعطاف برقراري ارتباط مؤثر وقدرت داراي پذير، با اخالق،  مسئوليت -

  :وظايف شوراي اجرايي. 4-2-3
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  اجراي مصوبات مجمع عمومي -

  احمرتقويم اجرايي به مربي هالل هاي پيشنهادي كانون منطبق با تهيه و ارائه برنامه -

 آموزان داوطلب دانشريزي براي عضوگيري از بين  برنامه -

  بين اعضاي شوراانجام امور جاري كانون با تقسيم مسئوليت  -

  جلسات سازمان جوانان ها و در برنامه فعال اعضاريزي جهت حضور  همكاري با مسئوالن مدرسه و برنامه -

  مسئوالن مربوطه تصويب گزارش عملكرد كانون به منظور ارايه به مجمع عمومي و تهيه و -

  سازمان جوانانهاي جمعيت و  آموزان و افراد غير عضو با فعاليت آشنا نمودن ساير دانش -

خواهد  يا جانشين وي عضو كه يك نفر آنها دبير 3جلسات رسمي شوراي اجرايي هر يك ماه يكبار و با حضور حداقل  :5تبصره

توانند  ي ميأالبدل بدون حق ر اعضاي علي. با تصويب اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود هابود تشكيل و تصميمات آن

                                                                                                        . درجلسات رسمي شورا حاضر شوند

در هر واحد  انتخابات شوراي اجرايي جديد اندازي اوليه، تجديد فعاليت كانون و به منظور راه احمرهاللداوطلب مربي  :6تبصره

آموزان داوطلب را كه  برگزاري انتخابات مجمع عمومي در اولين جلسه، سه نفراز دانشآموزشي و نيز نظارت بر عضوگيري و 

نامزد انتخابات براي عضويت در شوراي اجرايي نباشند، به عنوان كميته اجرايي برگزاري انتخابات تعيين و با نظارت مدير 

پايان داده شوراي سه نفره راي اجرايي به كار پس از انجام انتخابات و تشكيل شو كه پردازدميمدرسه به انجام انتخابات 

  .                            شود مي

اما در صورت تخطي جمعي اعضاي شوراي  دگرد شود، مشمول انحالل نمي كانون در واحدهاي آموزشي كه تشكيل مي :7تبصره

رئيس  تأييد اد مدير واحد آموزشي مربوطه واجرايي و مغايرت تصميمات آنان با اساسنامه سازمان و مقررات مدرسه، به پيشنه

 احمر در شهرستان، شوراي اجرايي تا برگزاري انتخابات مجدد مجمع عمومي تعطيل و با پيشنهاد مربي  شعبه جمعيت هالل

رئيس شعبه جمعيت يك نفر از اعضاي مجمع عمومي به عنوان دبير موقت تعيين و معرفي  تأييدمدير مدرسه و  يااحمر هالل

  . شود مي

  دبير كانون . 4-3

مدير واحد آموزشي جهت دريافت  تأييداعضاي اصلي شوراي اجرايي تعيين شده و پس از  دبير فردي است كه از بين دو نفر

  . بود خواهد نفر دوم بعنوان جانشين دبير .شود يعرفي ماحمر شهرستان مهالل ابالغ دبيري به جمعيت
  :وظايف دبير. 1- 4-3

  اجراي مصوبات شوراي اجرايي به عنوان مسئول اجرايي كانون -

  ها هاي مختلف كانون و نظارت بر حسن اجراي آن ها و فعاليت پيگيري برنامه -

  ها و اعضا ارتباط مستمر با سرگروه ها و ايجاد هماهنگي بين فعاليت گروه سازماندهي اعضا وعضو گيري و  -

  ها تعيين زمان جلسات شورا، تشكيل جلسات و حضور فعال در آن -

  اهتمام به تشكيل جلسات مجمع عمومي با هماهنگي اعضاي شوراي اجرايي و با همكاري مربي -

  ارائه به مربي  هاي اجراشده دركانون و برنامه ها و تدوين گزارش از فعاليت تهيه و -

  ابتكاري با مشاركت اعضاو طرح هاي  ها انجام ديگر فعاليت  -

  .بايست با هماهنگي واحد آموزشي صورت پذيرد هاي كانون مي برنامه ها و كليه فعاليت :8تبصره
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كانون در ...) اي ومنطقه ملي،هاي طرح اردوها، مسابقات،( ها تأمين اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامه روش :9تبصره

قالب در  ها نيزها قرار خواهد گرفت و تجهيز كانونو در اختيار استانبيني  احمر پيش سازمان جوانان هاللتوسط آموزي  دانش

اونت بين سازمان جوانان و مع ما نامه اجرايي في آموزشي تهيه و مطابق شيوهكتب علمي و وسايل كمك اقالم هويتي، منابع،

  . پرورش در اختيار كانون قرار داده خواهد شد پرورشي آموزش و

  

  وظايف كادر اجرايي - 5ماده 

  جمعيت هالل احمر 1- 5

  وظايف سازمان جوانان .1- 5-1

 دستيآموزي منطبق بر اسناد باالهاي كانون دانشبرنامه ها وها، دستورالعملنامهتدوين آئين تهيه و -

آموزش و پرورش در راستاي نهادينه كردن اهداف و اصول جمعيت  همكاري مستمر با معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت -

 احمر در مدارسهالل

 ها تهيه اقالم هويتي و فعاليتي كانون -

 هاكانون فعاليتي ابالغ سهميه -

 صدور كارت عضويت  -

 ها در سراسر كشورنظارت بر فعاليت كانون -

 اردوهاي كشوري ا وهبرگزاري گردهمايي -

 بيان برتر داوطلب تقدير از مديران و مر -

  )معاونت امورجوانان(استان وظايف جمعيت هالل احمر.  2- 5-1

 هانظارت بر عملكرد كانون -

 داراي كانونمدارس هاي ارسالي از سازمان به دستورالعمل ها وابالغ بخشنامه -

 هاي كانون به سازمان جوانانارسال گزارش فعاليت دريافت و -

 هااعضاي فعال در كانون نظارت بر برگزاري اردوهاي مختلف -

  هانظارت بر توزيع مناسب اقالم هويتي به كانون -
  شهرستان وظايف جمعيت هالل احمر. 3- 5-1

 صدور و ابالغ حكم تشكيل كانون در مدرسه -

 احمرصدور و ابالغ حكم مدير و مربي داوطلب هالل -

 صدور و ابالغ حكم دبير كانون -

 جزوات آموزشي مرتبط  بروشور و تجهيز كانون به اقالم هويتي و -

 استان داوطلب تأسيس كانون به واجد شرايط ومعرفي مدارس  -

 )مربيان مجمع مديران و( ستان جهت برگزاري جلسات مشتركشهرپرورش  هماهنگي با آموزش و -

 اعضا هاي آموزشي مشترك براي مربيان وهمكاري در خصوص برگزاري دوره -

 مربيان همكاري در برگزاري مجمع مديران و -

 توزيع مناسب اقالم هويتي  -

 براي اعضاعضويت كارت  نظارت بر صدور -
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 تفريحي ، امدادي و، فرهنگيآموزشي يهمكاري در برگزاري اردوها  -

 آموزي شهرستان به استان جهت ارائه به سازمانهاي دانشتهيه و ارائه گزارش توصيفي و مصور فعاليت كانون -

  

  وزارت آموزش وپرورش . 2- 5

  :پرورشي وزارت آموزش وپرورشمعاونت .1- 5-2

 هانامهتفاهمانعقاد همكاري با سازمان جهت  -

 همكاري در تهيه و تدوين محتواي آموزشي  -

 ها، مناطق آموزش و پرورش و مدارسها بين شهرستانتعداد كانون ابالغ سهميه جذب اعضا و -

  اردوهاي مشترك صدور مجوز مشاركت در -

  :استاناداره كل آموزش  و پرورش . 2- 5-2

 هادر سطح شهرستان فرهنگيوپرورشيهاي مصوب از سوي معاونت دستورالعمل ها وبخشنامهبهينه اجراي نظارت بر  -

 نامهبه منظور تحقق اهداف و برنامه هاي مندرج در تفاهم استان همكاري مستمر  با معاونت امور جوانان -

 هاهاي كانونها و فعاليتبرنامهگزارش گيري از ادارات آموزش و پرورش شهرستان در خصوص  -

 ها و اردوهاي استاني مشترك همكاري در برگزاري برنامه -

 آموزي هاي دانشسازي كانونجلب مشاركت مديران و مربيان داوطلب به منظور ايجاد و فعال -

 معرفي مديران و مربيان داوطلب نمونه به معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش  -

  :مدير مدارس.3- 5-2

آموزان و  گردد كه ابالغ مديريت را دريافت نموده و مسئوليت كليه امور مربوط به كادر اجرايي و دانش به فردي اطالق مي

  .احمر در مدارس را برعهده دارد آموزي هالل ها از جمله كانون دانش نظارت بر عملكرد و فعاليت كليه تشكل
  :وظايف مدير. 3-1- 5-2

 آموزي  درخواست كتبي براي تأسيس كانون دانش -

  هاي كانون تهيه مكان و امكانات الزم براي فعاليت -

 احمر معرفي مربي داوطلب همكاري با هالل -

 هاي كانون نظارت بر كليه فعاليت -

 احمر و معاونت پرورشيشركت در جلسات مشترك هالل -

 هاي كانون  فعاليت ها و سازي مناسب جهت اجراي برنامه بستر -

  : مربي هالل احمر .4- 5-2

هاي كانون را  احمر هدايت فعاليتمند به همكاري با هالليا دبيران عالقه مربي هالل احمر فرد داوطلبي است كه از بين مربيان و

. نمايد قدام مياحمر در واحد آموزشي ا آموزي هالل به عهده گرفته و با همكاري مدير و اعضا نسبت به تشكيل كانون دانش

معرفي و بعد از تكميل فرم مربوطه ابالغ مربي داوطلب را از  شهرستانآموزش و پرورش   مربي، توسط مدير مدرسه به اداره

  . نمايد دريافت مي شهرستاناحمر  رييس جمعيت هالل

ن خود به مدير مدرسه معرفي نمايد تا تواند از بين همكاران فرهنگي داوطلب يك نفر را بعنوان جانشي احمر ميمربي هالل : 1تبصره

  . در غياب وي امور محوله را انجام دهد



 احمرآموزي هاللهاي دانشنامه كانونآئين

 

٨ 
 

آموزش امداد به  سال پياپي و در مدارس در دو )آموز آماده در روزهاي سختدانش(با توجه به اجراي طرح دادرس  :2تبصره

احمر براي تأسيس كانون در مدارس در صورت تمايل اولويت انتخاب مربي هالل داوطلب آموزش و پرورشتعدادي از مربيان 

                                                                         .با آنان خواهد بود
  : وظايف مربي هالل احمر. 1- 4- 5-2

  مند به عضويت در كانون  ي داوطلب عالقه نظارت بر سازماندهي اعضا -

  تمهيد الزم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي  -

  اهتمام الزم در برگزاري انتخابات شوراي اجرايي و تشويق اعضا به حضور فعال در انتخابات -

ها و همراهي  هاي جمعي نظير بازديدها، اردوها، همايش ها و شركت اعضا در فعاليت هماهنگي و همكاري در اجراي برنامه -

  هاي جمعي آنان در برنامه

 احمر هاي هالل شناساندن اهداف و برنامهشركت در جلسات اولياء و مربيان و تالش جهت  -

 هاي كانونبرنامه آموزان جهت آشنايي آنان با اهداف وبرگزاري جلسه با اولياي دانش -

 آموزانهاي اوليه براي اولياي دانش هاي عمومي امداد و كمك برگزاري دوره -

  امداد در مدارس احمر جهت برگزاري مانورهماهنگي با هالل -

  آموزشي براي اعضا مطابق با دستورالعمل هاي آموزشي سازمان جوانانهاي  تشكيل كالس -

 احمر مطابق با دستورالعمل آموزشي سازمان جوانان هاي آموزشي مربيان هالل شركت در كالس -

احمر و دريافت منابع آموزشي، اقالم هويتي و وسايل كمك آموزشي براي  ارتباط مستمر با مراكز و شعب جمعيت هالل -

  عضااستفاده ا

  هاي كانون  تالش در جهت جلب مساعدت افراد و نهادها به منظور اجراي برنامه -

 احمر و مسئولين ذيربط دريافت گزارش عملكرد كانون و ارائه به هالل -

  : مجمع مربيان.  5- 5-2

هاي  ها و فعاليت نامهها و تنظيم بر ين مربيان و استفاده از تجارب آنان براي تهيه طرحو وحدت رويه ببه منظور ايجاد همكاري 

احمر شهرستان با حضور افراد   آموزي هالل كانون دانش» مجمع مربيان«ساليانه سازمان و تبادل نظر درباره پيشرفت امور جاري 

  :شود ذيل تشكيل مي

   در سطح شهرستان احمر واحدهاي آموزشي آموزي هالل كانون دانشمدارس داراي  داوطلب مربيانمديران يا كليه  -

  شهرستان  احمرهاللجوانان جمعيت   امور رئيس و كارشناسان -

احمر شهرستان و يك نفر نماينده  االختيار از سوي جمعيت هالل به منظور تشكيل مجمع مربيان يك نفر نماينده تام :3تبصره

  .داشت  عهده خواهند االختيار از سوي اداره آموزش و پرورش تعيين و انجام امور مربوطه را بر تام

  .بار در سال تشكيل خواهد شد 2جلسات مجمع مربيان  :4تبصره

گزارش جلسات مجمع  آموزي آموزش و پرورشو كارشناس دانشاحمر شهرستان جوانان جمعيت هاللمسئول امور :5تبصره

  .دهندمياستان قرار مسئوالن ذيربط دردر اختيار  مقام مافوق مربيان را تهيه و با هماهنگي
  : وظايف مجمع مربيان.  6- 5-2

 ه به معاونت پرورشي واحمر و ارائ آموزي هالل هاي ساليانه كانون دانش تنظيم پيشنهادهاي الزم در خصوص برنامه تهيه و -

 احمر شهرستان جمعيت هالل

 ها و ارائه راهكارهاي مناسببررسي نقاط قوت و ضعف كانون -
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 هاي جمعي اردوها، بازديدها و برنامهفراهم كردن تسهيالت الزم براي اجراي  -

 هاي آموزشي مورد نياز اعضا و مربيانتبادل نظر در خصوص محتوا و سرفصل -

 

  نحوه وشرايط عضويت - 6ماده 

  وعض. 1- 6

آموزي  هاي دانش المنفعه در قالب كانون امدادي و عام ،دوستانه آموز داوطلبي است كه آمادگي خود را براي انجام خدمات بشر عضو دانش

   .دنماي هاي گروهي مشاركت مي احمر در جهت تحقق اهداف سازمان اعالم داشته و خدمات سودمند خود را ارايه نموده و در فعاليت هالل

  نحوه عضويت.2- 6

 نام را تكميل ويا دبير كانون در مدرسه فرم ثبت شوراي اجرايي و اعضاي ،احمرمراجعه به مربي هاللتوانند با  آموزان مي دانش

  .احمر درآيند آموزي سازمان جوانان هالل به عضويت كانون دانش ويك هفته نسبت به ارائه مدارك مورد نياز اقدام  ظرف

   مدت عضويت. 3- 6

يابد و اعضا در صورت  سال ادامه مي 18سن تا حداكثر  كانون آغاز و انجام مراحل آن در نام و عضويت از زمان شروع ثبت

ادامه ) ريعشاي و ييآزاد، روستا ،طالب دانشجويي،(هاي سازمان جوانان سالگي در سايركانون 29توانند تا سن  تمايل مي

  .آيند احمر درفعاليت داشته و پس از آن نيز به عضويت سازمان داوطلبان جمعيت هالل

  شرايط عضويت.  4- 6

  .داراي كانون مشغول به تحصيل باشدواحد آموزشي در آموز  دانش -

 .نموده باشد تكميلرا  مدرسهكانون  فرم عضويت داوطلبي در -

 احمر جمعيت هالل اصولپايبندي به اهداف و  -

  وظايف عضو . 5- 6

  هاي آموزشي شركت در برنامه -

  بشردوستانه و امداديهاي گروهي  فعاليت ها و شركت فعال در برنامه -

هاي جمعي                                          حضور منظم درجلسات مجمع عمومي و برنامه فعال در برگزاري انتخابات مجمع عمومي ومشاركت  -

  عضويت عادي.6- 6

زمان آن براي ارتقا به مرحله بعد تا كسب  شود و اي است از عضويت كه با اعالم آمادگي عضو براي فعاليت شروع مي مرحله

  .يابد الزم ادامه مي شرايط

  عضويت فعال.7- 6

  .شود مي كسب شرايط خاص حاصل اي براي عضو است كه پس از طي دوران عضويت عادي و مرحله

  ويژهعضويت .8- 6

     .شود مي كسب شرايط خاص حاصل و و فعال اي براي عضو است كه پس از طي دوران عضويت عادي مرحله

  ت افتخاريعضوي.8- 6

اما در . نمايد نظر مي با كانون صرف فعال از ادامه همكاري عضو ،پس از طي دوران يك سال عضويت عادياي است كه  مرحله

  .را دارد انهارائه خدمات بشردوست وقت تمايل به همكاري وصورت پارهه ب.) ..وقوع حوادث طبيعي و( هاي خاص زمان

  . عضو افتخاري امكان كانديداتوري انتخابات شوراي اجرايي را ندارد :1تبصره

آموزي  كه در آنجا نيز كانون دانشهرگاه يكي از اعضاي كانون يك واحد آموزشي به مدرسه ديگري منتقل شود  :2تبصره

  .شود به عضويت آن كانون پذيرفته ميبا حفظ سوابق و رده عضويت باشد، فعال  احمر هالل
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  ارتقاء عضويت  - 7ماده 
  :گردد عضويت با كسب شرايط به ترتيب ذيل حاصل مي ارتقاء

  :شرايط ارتقاء و تبديل عضويت عادي به فعال. 7-1

  آموزش پايه داوطلبي -

  سال از مدت عضويت عادي1سپري شدن حداقل  -

  و امدادي بشردوستانه، برنامه مناسبتي 4شركت در حداقل  -

  ربط ن ذيييد مسئوالأت -

  حضور در انتخابات مجمع عمومي  -

  هاي بشردوستانه وامدادي ها وفعاليت حضور فعال در برنامه -

  .شود مي، به سابقه عضويت اضافه قبلي طع تحصيلياسوابق عضويت در مق :1تبصره 

  :عضو ويژه  عضو فعال به شرايط ارتقاء .7-2

  سال از عضويت فعال 2سپري شدن حداقل  -

  عمومي مقدماتيگذراندن دوره  -

  كاربردي در راستاي اهداف جمعيت ،يا اجراي طرح علمي گري و ارايه حداقل يك خدمت برجسته از قبيل رشادت، ايثار -

  المنفعه  هاي عام ها در برنامه ها و تيم گيري و هدايت گروه دوستانه استاني و توانايي در بكار هاي بشر حضور فعال و مستمر در كليه فعاليت -

  در سطح كشوري شركت در المپياد آماده -

  هاي آموزشي مبتني بر نياز عضوگذراندن دوره -

  يا استاني عضويت در تيم برگزيده شهرستاني و -

  ها  طرح ها و ارايه راهكارهاي نوين اجرايي براي برنامه -

  .المپياد آماده مربوط به دوره دبيرستان است :2تبصره

  »آموزشي هاي واحددر ساختار كانون دانش آموزي هالل احمر « 

  

  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 مربي مديرمدرسه

 مجمع عمومي

 شوراي اجرايي

 دبيركانون

 اعضاي كانون

هاي  فعاليت گروه

 بهداشت و سالمت

هاي فرهنگي،  گروه فعاليت

 ديني و هنري 

هاي   فعاليت گروه

 امدادي

هاي   فعاليت گروه

 بشردوستانه
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   :هاي كانون برنامه -8ماده

  :ها و اقدامات اجرايي دركانون ،  برنامهاهداف. 8-1

  دينيپياده كردن بخشي از الگوي تبليغ و آموزش عملي معارف و اخالق  -

  منطبق با اهداف جمعيت هاي بشردوستانه و امدادي زمينه آموزي در تقويت كارايي و اثربخشي كانون دانش -

  هاي درسيتالش در جهت گنجاندن مفاهيم امدادي و بشردوستانه در محتواي كتاب  -

  احمرمرتبط با اهداف هالل يشناسايي استعدادهاي برجسته اعضا  -

   آموزيدر كانون دانش نشاط و معنويت براي اعضا مملو از شور و تعالي بخش و فضاييايجاد  -

گرايي به جاي فردگرايي جهت  همدلي و تقويت روحيه جمع هدفمندي براساس توكل به خدا، تعاون وو  يآموزش كارگروه -

  مداري و تشكيل تيم تفكر مداري، تفكرخالق، تكليف ،ارائه خدمات داوطلبانه

  ارياضطر هاي انساني در مواقع عادي و گيري مشاركتي و تكريم ارزشي صداقت، صراحت، تصميم باالبردن روحيه -

  ، خودباوري براساس خودشناسي و خودآگاهيها ضرورت پرداختن به روش -

  كمك به كادر اجرايي مدرسه جهت انجام خدمات داوطلبانه در مدارس، حسب ضرورت و نياز اولياء مدرسه -

  پيشنهادي هاي ها و فعاليت برنامه. 8-2

  :فعاليت هاي امدادي در جهت ارايه خدمات امدادي. 1- 8-2

  ناشي از حوادث شايع در مدارسديدگان  هاي اوليه به مصدومين و آسيب كمك ارايه* 

   جوانان هاي امدادي سازمانچادرحضور در  و يا هاي مردمي آوري و توزيع كمك ديدگان از طريق جمع رساني به آسيب كمك* 
  : هاي بشردوستانه فعاليت.  2- 8-2

  ...سن و زبان، جنس، نژاد، تبعيض اعم از رنگ،ن انساني افراد بدون هرگونه أش حفظ حرمت و*

  هاي آنان  تكريم خانواده امدادگران و آزادگان و هاي شهدا، جانبازان، ها وايثارگري بزرگداشت خاطره فداكاري*

تكريم از  خير به منظور تقدير و و افراد نيكوكار ار وزصنوف خدمتگ و اقشار فرزانگان، دانشمندان، برقراري ارتباط با*

  معنوي آنان هاي انساني و ارزش

  ...هاي هنري و ها، راهپيمايي، فعاليت هاي ورزشي، برگزاري همايش برنامه: ترويج فرهنگ صلح و دوستي در جامعه از طرق گوناگون مانند*
  : هاي بهداشت وسالمت فعاليت.  3- 8-2

  جامعه  جوانان ونورواني  كمك به امر بهداشت جسمي و*

  مدارسكمك به بهداشت *

  طبيعيزيست و منابعحفظ محيطجهت  تالش در*

  ورزش همگاني  اشاعه ورزش خصوصاً*

  و مصرف دخانيات هاكمك به امر پيشگيري از بيماري*

  آموزان بازديد و دلجويي از افراد بيمار در خانواده دانش*
  : احمر و ديني در راستاي اهداف هالل فرهنگي، هنريهاي  فعاليت.  4- 8-2
  برادري  هاي مختلف با برگزاري مراسم پيمان دوستي و گروه اقوام، همدلي بين افراد، براي ايجاد وفاق وتالش *

گيري از تجارب آنان  بهره) هاي حسنه اسوه(سي به الگوهاي متعالي أت منش انساني و و پذيري در رفتار تشويق جوانان به الگو*

  انساني در جامعه در ايجاد فضاي معنوي و

  نيكوكاري بين مردم اصول تعاون واشاعه *
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  كارت عضويت - 9ماده 

 عضويت صادر جامعو رده عضويت از طريق سامانه كه متناسب با نوع فعاليت  نشانگر هويت عضو در سازمان جوانان است،

  .شود مي

  :كارت عضويتنحوه دريافت . 9-1

احمر رئيس جمعيت هالل تأييد جوانان و پس ازبا ثبت اطالعات خود در سامانه جامع عضويت سازمان اعضاي كانون  

                                                        .نمايندخود را دريافت ميكارت عضويت احمر هاللمعاون امور جوانان  شهرستان و

   :كارت عضويتمدت اعتبار. 2- 9
عضو  هر. گردد متناسب با رده عضويت تمديد مي سازماندهي جديد و داراي يكسال اعتبار بوده كه هرساله پس از انتخابات و

يا به هر دليل از عضويت در سازمان حذف  ماه بدون دليل موجه ارتباط خودرا با سازمان قطع نمايد و 6در صورتي كه بيش از 

  . شود گردد، كارت او از درجه اعتبار ساقط مي

  .ها استفاده نماينددر برنامهاحمر سازمان جوانان هالل از كاوروانند ت پس از دريافت كارت عضويت مي اعضاء :1تبصره

  

  نامه عضويت سوگند -10ماده 

دوستي براي  نوع راهگرفتن كنم تا با در پيش احمر به خداوند متعال سوگند ياد ميمن به عنوان عضو سازمان جوانان هالل«

  .                                      ننمايم دريغها از هيچ تالشي  مين احترام انسانأت تسكين آالم بشري و

لوحه اعمال خويش  راستي را سر بندم، صداقت و احمر با خداي خود پيمان مي هالل سرخ و من با احترام به اصول اساسي صليب

                                       .ها بكوشم صلح پايدار ميان همه ملت تفاهم و دوستي و براي برقراري صلح و قرار دهم و

       گذشتگي و از خود ها سي از فداكاريأكنم كه با ت هاي واالي انساني سوگند ياد مي من به عنوان عضوي فعال به ارزش

  . ري رسانمگونه تبعيضي به همه آنان يادر اين راه بدون هيچ ها حمايت نمايم و سالمت همه انسان هاي بزرگ، از زندگي و انسان

  »  .ام در همه احوال وفادار بمانم مرا توفيق ده تا به پيماني كه با تو بسته !خداوندا

  

  لباس  اعضاء-11ماده 

كانون مدارس و واحد  ويژه در كليه اعضاي فعال ولشكل در سازمان جوانان استفاده شده و لباس اعضا به صورت متحدا

  .شوند آموزشي موفق به دريافت لباس مي

  

  حق عضويت -12ماده 
براي توسعه  به منظور آماده ساختن اعضاء، احمر جنبه داوطلبانه دارد هاللكه عضويت در سازمان جوانان  با توجه به اين

توانند ساليانه مبلغي را كه در هر سال از سوي  جوان مي المنفعه، داوطلبان نوجوان وعام هاي امدادي و مشاركت آنان در فعاليت

.                                                                                              نمايند شود به عنوان حق عضويت پرداخت پرورش ابالغ مي آموزش واز طريق  ص وسازمان مشخ

جمعيت به شعب جمعيت مبلغ حق عضويت پرداختي توسط عضو هر ساله متناسب با مقاطع تحصيلي طي بخشنامه مالي  :1تبصره

  .ابالغ خواهد شد

  .ها ابالغ خواهد شدنامه اجرايي در فصل بودجه به استاننحوه هزينه حق عضويت طي شيوه :2تبصره
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  خدمات رفاهي اعضاء  – 13ماده 

تسهيالتي فراهم ها و خدمات ارزنده براي اعضا  داوطلبانه و به منظور ارج نهادن تالش و فعاليت سازمان در قبال عضويت

و  ها روشسمت عضو به ، نوع فعاليت ،درجه عضويت اين تسهيالت طبق ضوابط خاص و با توجه به نوع و .آورد مي

  .گيرد هاي مختلف در اختيار عضو قرار مي مناسبت

   

  ساير موارد – 14ماده 

 ،نبايد با اساسنامه ،شوند تشكيل مي نامه آئينمجمع عمومي و شوراي اجرايي كه بر اساس اين  ،ها تصميمات و مصوبات گروه - 1

  .آموزش و پرورش مغايرت داشته باشدوزارت احمر و  هاي جمعيت هالل ها و دستورالعمل نامه آيين

هاي بشردوستانه و  بكارگيري در فعاليت ،آموزش ،هاي مربوط به فعاليت اعضا در خصوص جذب و سازماندهي دستورالعمل - 2

  .به طور جداگانه توسط سازمان ابالغ خواهد شد امدادي

 حسب مورد توسط سازمان جوانان جمعيت با هماهنگي معاونت پرورشي ،نامه مسكوت مانده است مواردي كه در اين آيين - 3

  .شود تهيه و ابالغ ميوزارت آموزش و پرورش و فرهنگي 

براي فعاليت مشخص شود تا  )هامشترك با ساير تشكل مجزا يا( مدارس الزم است محلي در كليه واحدهاي آموزشي و - 4

اولويت تشكيل كانون . متمركز نمايندآن مكان خود را در هاي احمر فعاليت آموزي هالل اعضا تحت عنوان كانون دانش

  . آموزي براي واحدهايي خواهد بود كه مكان مستقلي جهت استقرار آن اختصاص دهند دانش

ابالغ  96-97بوده و تغييرات مورد نياز در سال تحصيلي از تاريخ ابالغ قابل اجرا  تبصره تصويب،) 22(ماده و ) 14(نامه در  اين آيين -5

  .خواهد گرديد

   

  

  
 
 


