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  تعاريف) : 1(ماده 

  سازمان جوانان جمعيت هالل احمر 

اساسـنامه جمعيـت هـالل     3از مـاده   7شود ، در اجراي بنـد   نامه به اختصار سازمان ناميده مي سازمان جوانان جمعيت هالل احمر كه در اين آئين  
  .مجلس شوراي اسالمي جهت اداره امور جوانان جمعيت تشكيل شده است 8/2/1367احمر، مصوب 

  

  داوطلبعضو تعريف 

ضمن عضويت در يكي از كانونهاي سازمان جوانان و ملزم نمودن خود بـه پرداخـت حـق عضـويت سـاليانه،      ، جوان داوطلبي است كه داوطلبعضو    
المنفعه در جهت تحقق اهداف جمعيت اعالم داشته و خدمات خـود را از روي ميـل و    ادي و عامآمادگي خود را براي انجام خدمات بشردوستانه ، امد

  . نمايد هاي جمعي مشاركت مي ده و در فعاليتورغبت بدون هيچ گونه چشم داشتي و با اين اعتقاد كه براي اجتماع سودمند است ارائه نم

  

  كانون دانشجويي هالل احمر 

اصـول   نهادي اسـت غيرسياسـي و غيردولتـي كـه در جهـت     كه در اين آئين نامه به اختصار كانون ناميده مي شود ، مر كانون دانشجويي هالل اح   
دوستي و همچنين حمايـت از  صلح و كوشش براي برقراري   ها، بشري، تأمين احترام انسان تالش براي تسكين آالم هفتگانه و اهداف چهارگانه شامل

به منظور تحقق اهداف سـازمان  ،  دگي و توانمندي براي امداد و نجات و كمكهاي اوليه در حوادث به مردم آسيب ديدهآماو زندگي انسانها سالمت و 
مندي بهينه  ريزي جهت عضوپذيري و بهره ها با برنامه در اين كانون. شود و موسسات آموزش عالي كشور تشكيل مي ها جوانان هالل احمر در دانشگاه

هـالل   هاي فرهنگي، امدادي، بشردوستانه و تحقيقات علمي همسو با اهداف جمعيـت  بستر مناسبي براي انجام فعاليت، جوياناز توان و ظرفيت دانش
  .شود نامه به اختصار واحد آموزشي به كار برده مي مراكز آموزش عالي در اين آئين .گردد ايجاد ميكه در اساسنامه آن تصريح شده است،  احمر

  
  

  و وظايفاهداف ) : 2(ماده 

  اهداف كانون

و تربيت دانشجويان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه بـه ويـژه هنگـام بـروز     ، سازماندهي جذب ) 1
  حوادث طبيعي و غير مترقبه

  و دانشگاه ازمانتوسعه مشاركت دانشجويان ، در تصميم سازيها ، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به س) 2
  جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي و انسانياخالقي كمك به امر سالمت ) 3
  بستر سازي مناسب در جهت تداوم و استمرار همكاري دانشجويان داوطلب با هالل احمر پس از فراغت از تحصيل) 4
در جهت سياسـتهاي   يق برنامه هاي آموزشي و پژوهشيكوشش در جهت تبيين و شناساندن وظائف و هدفهاي انساني جمعيت هالل احمر از طر) 5

  كلي پژوهشي و آموزشي كشور و جمعيت
م همكاري داوطلبانه در فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشجويان و نيز برنامه هاي خدمات بهداشتي و درمـاني بـراي دانشـجويان دانشـگاههاي علـو     ) 6

  پزشكي
نوعدوستي در بين دانشجويان با انجام برنامه هاي بشردوسـتانه و عـام المنفعـه و امـدادي و بسـط      تالش در جهت تقويت روحيه انسان دوستي و ) 7

  .خودگذشتگي ، صلح و دوستي با استفاده از ظرفيت دانشگاهها انديشه هايي همچون مهرورزي ، خدمت به ديگران ، نيكوكاري ، ايثار و از
  يگاه رفيع انسان در عالم هستي بر اساس بينش توحيديجا نتقويت تفكر ديني و هدايت گرايش فطري و تبيي) 8
تالش و كوشش در جهت پرورش روحيه ي تعبد آگاهانه و تقويت ايمان و تحكيم عمل صالح و قداست بخشيدن به شـيوه هـاي زنـدگي در پرتـو     ) 9

  هدايت معنوي و اداي فرايض ديني در بين اعضاء
مجاهده در كسب كمال و رفع مالل بر مبناي اتكال به خدا ، اعتماد بـه نفـس ، توفيـق عبـادت و      اغتنام فرصت جواني در مسير كوتاه زندگي و) 10

  تحصيل سعادت
  همدلي و همنوايي در تحقق امر تاءليف قلوب و تحكيم اخوت در بين اعضاء ي سلم و صفا ، صداقت و صميمت، حيهتقويت و پرورش رو) 11
  ت طيب و معقول ي اعضاء در مسير تحقق حيا تقويت اراده) 12
اهتمام به پرورش استعدادها ، استكمال روحي و استحصال گنجينه هاي عقلي و ذخاير وجودي و تقويت بنيه ي علمـي و تسـهيل امـر رشـد و     ) 13

  معرفت اعضاء
هـاي   سـيره و روش اسـوه  ي شناخت و معرفت اعضاء نسبت به الگوي خانواده سالم و مطلوب در معارف اسالمي بر اساس قرآن ،  ي دامنه توسعه) 14

  متعالي جهت آماده نمودن جوانان به زندگي اجتماعي



 

صلح و صفاي جهاني و تاءمين آرامش انسانها و تضمين سالمت روانها و اجتناب تالش براي گرايش اعضاء به صالح و اصالح اجتماعي و برقراري ) 15
  و پرهيز از خشونت

ت ، رحمت و شفقت ، رفق و ماليمت و تعارف و تعاطف نسبت بـه يكـديگر و پرهيـز از تنـدي و     تالش در جهت فراگيري آئين دوستي و مصاحب) 16
  خشونت و اجتناب از كينه و خصومت در بين جوانان

ي شور و نشاط و اميد و حركت در بين اعضاء بر اساس تبليغ و تعميم فرهنگ كار و ابتكار ، فضيلت اشتغال و قداست كسب حالل  تقويت روحيه) 17
  تالش معاشو 

ملي و ابتهاج روحي و اتحاد جمعي در عمران و آبادي ميهن اسالمي با دستهاي توانا و انديشه ي پوياي جوانان پرشور ايراني و استعانت از غيرت ) 18
  نصرت الهي

در كسـب توفيـق   داومت ي خدمت و همكاري ، احسان و فداكاري و ايثار و از خودگذشتگي نسبت به همنوعـان و مجاهـدت و مـ    تقويت روحيه) 19
  خدمت خلق و اداي شكر نعمت خالق

  طلبي  ي جوانمردي و فتوت ، شهامت و شجاعت و پرورش حس حق تقويت روحيه پرورش جسمي و توانمندي و چاالكي همراه با )20
  

  وظائف كانون

  عضوگيري از بين دانشجويان داوطلب با انجام فراخوان در طي سال) الف
خـدمات   ،، ورزشـي هاي امدادي، اجتماعي، فرهنگي موزش و بكارگيري دانشجويان و آماده نمودن آنان براي شركت در فعاليتريزي جهت آ برنامه) ب

  المنفعه سازمان عام
  هاي سازمان  ي خدمات اجتماعي و فرهنگي به دانشجويان در چارچوب اهداف و برنامه ارائه) ج
  هداف و معرفي فعاليتهاي جمعيت هالل احمرجلب همكاري مردم و نهادها از طريق شناساندن ا) د
  به منظور تبيين هدفها و برنامه هاي سازمان با ساير نهادها برنامه ريزي و اجراي طرح هاي مشترك علمي و پژوهشي) ه
  و عام المنفعه اجتماعي ،برنامه هاي فرهنگي  اجرايدر بين دانشجويان با داوطلبانه ترويج روحيه ي كار و تالش ) و
دانشجويان در گسترش فرهنگ صلح ،  و تخصص استعداد ،ستفاده ي مطلوب از توانائي ارنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي براي ب) ز

  تفاهم و ديگر ارزشها و مفاهيم واالي انساني و الهي
  

  اركان كانون :  )3(ماده 

 اركان كانون 

  مجمع عمومي كانون •
 شوراي اجرائي كانون •

  ارتهيئت نظ •
   

   مجمع عمومي كانون

اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با رأي اكثريـت نسـبي اعضـاي    نصف به عالوه يك اين مجمع متشكل از اعضاي كانون است كه با حضور حداقل    
ه و مشغول به تحصـيل  مالك دو سوم اعضاء در لحظه برگزاري مجمع ، اعضائي است كه داراي پرونده عضويت در كانون بود. حاضر معتبر خواهد بود
  .در همان دانشگاه باشند

  

  عموميوظائف مجمع 

  از طريق انتخابات )اصلي و علي البدل( اعضاي شوراي اجرائيانتخاب ) الف
  كانون كه توسط دبير و يا يكي از اعضاي شورا ارائه مي گردد دوره اياستماع گزارش ) ب
  هاكانون و ارائه طريق در خصوص فعاليتبررسي عملكرد ) ج

نيمـه اول  (سالروز تاءسيس سازمان جوانان در  لجلسه اوتوصيه مي شود . دو بار تشكيل جلسه دهدحداقل مجمع عمومي بايستي هر سال  : تبصره
  .احمر باشد) نيمه دوم ارديبهشت(هفته هالل و جلسه دوم در ) آبان ماه

  

  شوراي اجرايي 

  . شوند انتخاب مي مجمع عموميسال توسط  دومدت  اعضاي اصلي كه براي نفر از 5است متشكل از جمعي    



 

شـركت ننماينـد از   شـورا  در صورتي كه اعضاي شوراي اجرايي بدون عذر موجه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غيـر متـوالي در جلسـات     : 1تبصره 
  .ورا انتخاب مي نمايدرا براي عضويت در ش اولين عضو علي البدل در اين صورت دبير ،. شورا محروم خواهند شددر عضويت 

هـاي   جـذب و سـازماندهي، آمـوزش و پـژوهش، امـداد و فعاليـت      (هر يك از اعضا شوراي اجرايي موظفند مسئوليت يكـي از واحـدهاي    : 2تبصره 
شـوراي اجرايـي و   ديگـر اعضـاي   پذيرفته و درخصوص عملكردشان در قبـال  با پيشنهاد دبير كانون را ) بشردوستانه، فرهنگي و اجتماعي

  . پاسخگو باشندو دبير  هيئت نظارت
  .صادر و تحويل آنان مي گردد معاون امور جوانان استانحكم مسئوليت اعضاي شوراي اجرائي پس از برگزاري و تائيد انتخابات ، توسط  :3تبصره 

  

  وظايف شوراي اجرايي

 و تنظيم صورتجلسات ور دبير كانونعضو با حض 3حضور حداقل  در هر ماه يك بار و باحداقل برگزاري جلسات رسمي ) الف

 اجراء تقويم ابالغي سازمان و پيش بيني برنامه هاي ابتكاري) ب

 انجام امور جاري كانون با تقسيم مسئوليت بين اعضاي شورا ) ج

 ها و جلسات سازمان ريزي جهت حضور فعال در برنامه و جمعيت و برنامه واحد آموزشيهمكاري با مسئولين ) د

  ريزي در جهت تشكيل جلسات مجمع عمومي  زارش عملكرد كانون به منظور ارايه به مجمع عمومي و مسئولين ذيربط و برنامهتهيه گ) ـه
  

  

  هيئت نظارت

  : اين هيات متشكل از سه نفر شامل   
 ) بعنوان رئيس هيئت نظارت ( معاون دانشجوئي ، يا معاون فرهنگي، يا مدير فرهنگي واحد آموزشي  -1

 الل احمر ، رئيس شعبه ه -2

 .مسئول مركز امور جوانان شعبه هالل احمر  -3

  

  وظائف هيئت نظارت

  نظارت بر فعاليتهاي كانون و تهيه گزارش از نحوه ي عملكرد كانون و تسليم آن به مسئولين جمعيت و دانشگاه) الف
  بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش ارائه شده شوراي اجرائي به مجمع عمومي) ب
  صالحديد ، شركت در جلسه شوراي اجرائي كانون بدون حق راءي در صورت) ج
  پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي به صورت فوق العاده ) د
  نظارت بر انتخابات شوراي اجرائي كانون و تائيد صالحيت كانديداهاي عضويت در شورا) ـه
  )از بين خود(معرفي دو نفر توسط شوراي اجرائي انتخاب دبير كانون از بين اعضاي راه يافته به شوراي اجرائي پس از ) و

، ملزم به انتخاب دبير از بين دو نفـر فـرد معرفـي    ) قبل از انتخابات(هيئت نظارت با توجه به تاييد صالحيت قبلي اعضاي شوراي اجرائي  : 1 تبصره
  .شده از سوي شوراي كانون مي باشد و نمي تواند درخواست معرفي دو نفر ديگر را بنمايد

هيئت نظارت مي تواند با برگزاري جلسه مصاحبه يا دريافت برنامه هاي دو نفر فرد معرفي شده از سوي شورا ، نسبت به انتخاب دبيـر از   : 2تبصره 
  . بين آن دو اقدام نمايد

  .هيئت نظارت حق دخالت در امور اجرائي كانون را ندارد : 3تبصره 
  

    

  

  

  

  



 

  

  شوراي اجرايي

  

  مجمع عمومي

  

 دبير كانون 

  

 مسئول فرهنگي و اجتماعي 

  

هاي عام المنفعه و  مسئول فعاليت

 بشردوستانه 

 

  

 مسئول آموزش و امداد

  

  جانشين دبير 

  

 سئول جذب و سازماندهي م

 گروه تسكين آالم بشري

 گروه تأمين احترام انسانها

  گروه حمايت از زندگي و 

 سالمت انسانها

 گروه صلح و دوستي و تفاهم

  ونساختار تشكيالتي كان) : 4(ماده   

  

  :  باشد داراي اركان و نمودار تشكيالتي ذيل مي كانون ساختار تشكيالتي
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دبير كانون 

فردي است كه در طي انتخابات با رأي مجمع عمومي ، عضو شوراي اجرائي شده و سپس شوراي اجرائي منتخب دو نفر از بين خود را بـه هيئـت      
هيئت نظارت كانون يك نفر از آن دو را بعنوان دبير تعيين مي نمايد و پس از معرفي توسط رئـيس جمعيـت هـالل احمـر     نظارت كانون پيشنهاد و  

  . شهرستان به معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان ، توسط معاون امور جوانان استان ابالغ دبيري وي صادر مي گردد
  

  وظايف دبير كانون 

  نامه كانون  ل اساسنامه و آييننظارت بر حسن اجراي كام - ١
  ايجاد هماهنگي و ارتباط بين رئيس شعبه جمعيت هالل احمر، مسئولين واحد آموزشي و شوراي اجرايي كانون - ٢
  اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرايي به عنوان مسئول اجرايي كانون  - ٣
  ه به اعضاي شورا و ساير دانشجويان به منظور جلب مشاركت و عضوگيري هاي داوطلبانه و بشردوستان تالش براي ترويج و انتقال فرهنگ فعاليت - ٤
  تعيين زمان جلسات شورا ، تشكيل جلسات و حضور فعال در آنان  - ٥
) عملكردي و مـالي (اهتمام به تشكيل جلسات مجمع عمومي با همكاري اعضاي شوراي اجرايي با هماهنگي مسئولين ذيربط و ارائه ي گزارش  - ٦

 به مجمع



 

  هاي كشوري سازمان جوانان با هماهنگي رئيس جمعيت شهرستان و معاون امور جوانان استان  برنامه شركت در - ٧
  حفظ و مراقبت از كليه اموال كانون و استفاده از امكانات و اموال كانون در چارچوب ضوابط و قوانين جمعيت هالل احمر و واحد آموزشي - ٨
  امه و پيگيري براي حصول آن طبق ضوابط مالي جمعيتاطمينان از تأمين منابع مالي قبل از اجراي برن - ٩
دريافت اعتبار تنخواه مالي از مسئولين جمعيت و دانشگاه و هزينه آن با هماهنگي شوراي اجرايي و معاون امور دانشـجويي واحـد آموزشـي در     - ١٠

  هاي مصوب  قالب برنامه
  بر حسن اجراي آنها هاي مختلف شوراي اجرائي كانون و نظارت ها و فعاليت پيگيري برنامه - ١١
هاي مصوب از مسئولين جمعيت جهـت اجـرا در    هاي ابتكاري كانون به جمعيت هالل احمر جهت تصويب و دريافت برنامه ها و برنامه ارائه طرح - ١٢

  كانون واحد آموزشي 
  ها هاي آن در اجراي برنامه تالش براي حضور در شوراي فرهنگي واحد آموزشي و جذب كمك - ١٣
 ها  در جهت اجراي بهتر برنامه...) امام جمعه، فرماندار و (دلسوز و فرهيخته، روحانيت متعهد ، مسئولين شهر  ارتباط با اساتيد - ١٤

  هاي كانوني به جمعيت هالل احمر شهرستان و معاونت دانشجويي واحد آموزشي به صورت دوره اي ارائه گزارش فعاليت - ١٥
معاونت امور جوانان، معاونت دانشجويي ، معاونت فرهنگي ،   نون به سازمان جوانان،هاي كا هماهنگي و پاسخگويي در قبال حسن اجراي فعاليت - ١٦

 شوراي اجرايي و مجمع عمومي

 پاسخگوئي به هيئت نظارت كانون در قبال فعاليتهاي كانون - ١٧

 مسئوليت در قبال فعاليت هاي كانون  - ١٨

  

  جانشين دبير 

پس از انتخاب دبير ، با حفظ سمت در شوراي اجرائـي ، بعنـوان جانشـين دبيـر كـانون      نفر دوم معرفي شده به هيئت نظارت براي تصدي دبيري ،   
ها نهايت همكاري با دبير كانون را داشـته   معرفي مي شود تا در صورت عدم حضور دبير ، وظايف محوله را به انجام رساند و همچنين در اجراي برنامه

  .اداري كانون را برعهده داردامور  -3مالي ، و  -2، برنامه ريزي  -1:جانشين دبير سه وظيفه عمده . باشد
  

  روظائف جانشين دبي

  ايجاد بستر مناسب جهت تسهيل در امر برقراري ارتباط بين اعضاء شورا -1
  تهيه صورتجلسات و مصوبات شوراي كانون و پيگيري اجراي آن -2
  نگهداري و تنظيم حساب ها و دفاتر مالي كانون -3
  زارش هاي وضعيت مالي و ارائه آنهاتهيه و تنظيم گ -4
  ليست برداري و ثبت كليه اموال و امكانات موجود در كانون -5

  

  مسئول جذب و سازماندهي 

  فراخوان عضويت طي دو مرحله از سال با هماهنگي دبير) الف
  گيري  تعيين برنامه زمانبندي هميشگي جهت عضو ) ب
 متقاضي  هاي عضويت و ارائه به افراد دريافت فرم ) ج

نويسي شـده مـورد تاءكيـد     بصورت برنامه(هاي اجرايي و ارزيابي آنان و درج در پرونده  تهيه پرونده داوطلبي براي هر نفر و همچنين ثبت فعاليت ) د
  و همچنين پيگيري و ثبت پرداخت حق عضويت اعضاء )است 

  و پيگيري ارتقاء عضويت طبق ضوابطكارت  نام آنها و ارائه مدارك جهت صدور تحويل مدارك متقاضيان و ثبت ) ـه
  و تالش در جهت ارتقاء عضويت اعضاي كانونهاي صادر شده به متقاضيان  توزيع كارتصدور كد عضويت و  ) و
  مسئول مركز امور جوانان شعبهبا هماهنگي  شعبه داوطلبان امورسال به  29معرفي اعضاء باالي  ) ز

 نشجويان نخبه و برگزيده در كانون هالل احمرتالش براي جذب و سازماندهي دا ) ح

 هماهنگي و همكاري با ساير اعضاي شوراي كانون  ) ط

 انجام ساير امور محوله از سوي دبير كانون  ) ي

  

   آموزش و امدادمسئول 

  : انجام كليه امور آموزشي مربوط به كانون ، شامل ) الف
  وزشي شركت نمايندهاي آم بايست در دوره تهيه ليست نفراتي كه مي -1



 

  هاي آموزشي   ريزي جهت زمانبندي دوره برنامه -2
  هاي آموزشي و اطالع به اعضاء  هماهنگي جهت تهيه مكان برگزاري دوره -3
  هماهنگي با دبير كانون براي درخواست مربي از طريق شعبه جمعيت هالل احمر  -4
جهـت   دوره هاي آموزشي مصوب و مورد نيـاز كـانون        و برگزاري ها  بع آموزشي دورههماهنگي با دبير كانون و مراكز مربوطه جهت تأمين منا -5

  واحد آموزشياعضاء ، دانشجويان و يا كاركنان 
  هماهنگي با دبير كانون جهت دريافت گواهينامه آموزشي از جمعيت هالل احمر  -6
 كانوننظارت بر مطالب آموزشي در وبالگ ) ب

  ها و فرهيخته دانشگاه جهت سخنراني در همايش دعوت از اساتيد متعهد) ج
  ... هاي ابتكاري و  مقاالت پژوهشي، مسابقات كتابخواني، طرح: جمله  از  هايي اعالم فراخوان برنامه) د
  ها  جهت رفع نقايص و بهبود برنامه... هاي كانون و  فعاليت ها و برنامه  درخصوص ازاعضاء نظرسنجي) ـه
  هاي آموزشي به دبير كانون  زشي اعضاء و ارائه آنها در قالب اولويتبررسي نيازهاي آمو) و
 هاي آموزشي  رساني مورد نياز براي دوره تهيه فهرست كتب،نشريات و مجاري اطالع و  كردن روز  به) ز

  در كانونهاي آن  تهيه آرشيوي از كتب و نشريات  هالل احمر به منظور آشنايي بيشتر اعضاء با هالل احمر و فعاليت) ح

  هاي امدادي جهت تشكيل تيم شعبهبه  هاي امدادي قبول شده در دوره ءمعرفي اعضا) ط
  هماهنگي جهت برگزاري و يا حضور فعال اعضاء در مانورهاي امدادي ) ي
  زديدگان از حوادث در صورت اعالم نيا هاي اوليه به مصدومان و آسيب هماهنگي جهت حضور اعضاء به منظور ارائه كمك) ك
 ديد مسئولين شعبه هاي ويژه امدادي جهت پوشش مراسم ها با صالح تشكيل تيم) ل

  همكاري و هماهنگي با ساير اعضاي شوراي كانون ) م
  انجام ساير امور محوله از سوي دبير كانون) ن
  

   مسئول فرهنگي و اجتماعي

 ضاء با استفاده از ابزار هنري و فرهنگي جمعيت هالل احمر در بين اعو اهداف چهارگانه ترويج هفت اصل اساسي ) الف

 هاي جمعيت هالل احمر شعبه  دستاوردهاي كانون در قالب تصوير، نمايشگاه فعاليت  ريزي و اقدام جهت برگزاري نمايشگاه برنامه) ب

  واحد آموزشيهاي كانون در سطح  تبليغات وسيع برنامه) ج

  هاي اجرا شده در كانون و گزارش به دبير كانون و مسئولين مربوطه ها و برنامه تتهيه نشريه تجربي و يا اعالم اخبار از فعالي) د
 ايجاد و پوشش مطالب در وبالگ كانون) ـه

   مرتبط با اهداف جمعيت ملي و مذهبي  هاي مناسبتي فرهنگي ، هماهنگي در اجراي برنامه) و
 ... سياحتي و  هماهنگي در برگزاري اردوهاي علمي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي و) ز

   بين دانشجويانترويج روحيه همبستگي، سازگاري و اتفاق جمعي در ) ح
  هماهنگي جهت بازديد از آثار تاريخي و فرهنگي ) ط
  ريزي و نظارت بر اجراي مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي  برنامه) ي
از طريـق ارائـه بروشـورهاي مـرتبط در بـين      ... جوانـان از خـانواده و   فـرار    تالش براي رفع معضالت اجتماعي جوانان و جامعه از قبيـل اعتيـاد،  ) ك

 و تشكيل كارگاهها و كالسهاي آموزشيدانشجويان 

  هاي فرهنگي و ورزشي  در همايش  هماهنگي جهت حضور اعضاء) ل
  كانون  اعضاي شورايهماهنگي و همكاري با ساير ) م
  انجام ساير امور محوله از سوي دبير كانون ) ن

  

  بشردوستانه  عام المنفعه و هاي  ول فعاليتمسئ

  و اعانات طبق ضوابطهاي مردمي  كمك  آوري و توزيع ديدگان از طريق جمع رساني به آسيب هماهنگي جهت كمك) الف
   دانشجويانشناسايي روستاهاي محروم و هماهنگي جهت حضور ) ب
، ديدار از خانواده شهداء و غبارروبي مزار شهداء، سـالمندان، جانبـازان، ايتـام    : (  هاي بشردوستانه از قبيل هماهنگي جهت حضور اعضاء در برنامه) ج

 ... ) و حضور در مراكز نگهداري معلولين و سالمندان و ارائه ي خدمت به آنان 

  تالش در جهت حفظ محيط زيست با اجراي برنامه هاي متنوع ) د
  ت روحيه ي بشردوستي و نوعدوستي در بين اعضاءاجراي برنامه هاي متنوع و ابتكاري با هدف تقوي )ـه



 

  هماهنگي و همكاري با ساير اعضاي شوراي كانون ) و
  انجام ساير امور محوله از سوي دبير كانون ) ز

وسـط  بطـور جداگانـه ت  ... هاي مربوط به فعاليت اعضاء درخصوص جذب و سازماندهي، آموزش و امداد ، فرهنگي و اجتماعي و  دستورالعمل :تبصره 
  . سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد

  

  

   گروههاي چهارگانه كانون

مسئول جذب و سازماندهي كانون ، پس از ثبت نام داوطلبان و طي مراحل عضويت و جذب ، نسبت به سازماندهي اعضـاء در گروههـاي ده نفـره       
  .اقدام مي نمايد

ن به انتخاب دبير بعنوان سرگروه و يك نفر به انتخـاب سـرگروه بعنـوان جانشـين گـروه      هر گروه شامل ده نفر عضو عادي يا فعال كه يك نفر از آنا  
  .انتخاب مي گردد

  . سرگروههاي چهارگانه بدون حق راءي ، در جلسات شوراي كانون دعوت مي شوند : 1 تبصره
به اين صورت كه . نظور سازماندهي اعضاء الزامي استدر صورت افزايش تعداد اعضاء بيش از چهارگروه ، راه اندازي گروههاي موازي به م : 2تبصره 

  ...تسكين آالم بشري و  3گروه  -تسكين آالم بشري 2گروه  -تسكين آالم بشري 1گروه 
  .سرگروه مي تواند اعضاي گروه خود را از بين داوطلبان انتخاب نمايد : 3تبصره 
به اين صورت كه سرگروه و اعضاي گروه بايد از يك جنسـيت  . ممنوع مي باشد طختلگروهها تك جنسيتي بوده و راه اندازي گروههاي م:  4تبصره 

  .انتخاب شوند
شوراي كانون ترتيبي اتخاذ نمايند تا در اجراي برنامه ها ، اعضاي گروهها با هدف بكارگيري آنان و انجام كارگروهي مشاركت داده شده و  : 5 هتبصر

  .ورا به گروهها واگذار شودوظائف اجراي برنامه هاي كانون با نظارت ش
  

  گروههاي چهارگانه  شرح وظايف عمومي

  : دو وظيفه ي اصلي  
  دادي در حوادث طبيعي و غيرمترقبه ، وآمادگي براي مقابله با سوانح و ارائه خدمات ام -1
 ، بشردوستانه و ارتقاء فرهنگي اعضاء خدمات عام المنفعهارائه   -2

  .گردد روهها محسوب ميعمومي همه اعضاي متشكل در گ ي وظيفه 
  

  :عبارت است ازايف امدادي تمامي گروهها وظ

  ارائه كمكهاي اوليه به مصدومان و آسيب ديدگان از حوادث -1
  )تيم هاي امداد و نجات(گرفتن آموزشهاي امدادي الزم  شركت فعال در عمليات امداد و نجات با آمادگي قبلي از طريق فرا  -2
  گان از طريق جمع آوري و توزيع كمكهاي مردمي با حضور در مناطق آسيب ديدهكمك رساني به آسيب ديد -3
  حضور فعال در مانورهاي امدادي جمعيت -4
  در صورت اعالم نياز )تيم هاي امداد و نجات(ملي و بين المللي محلي ، منطقه اي آمادگي براي امدادرساني در عرصه هاي  -5
  

  گروههاي چهارگانه شرح وظايف اختصاصي

ارائه خدمات عام المنفعه يكي از دو وظيفه اساسي سازمان جوانان است كه اعضاي متشكل در گروههاي چهارگانه بـا توجـه بـه اهـداف جمعيـت و        
  :باشند داراي وظايف اختصاصي به شرح ذيل مي، تحت عنوان گروه مربوطه 

  
  گروه تسكين آالم بشري  ) الف

  .و حمايتي مرتبط با نيازمندان، آسيب ديدگان و بيماران خاصشناسايي و ارتباط با مراكز خدماتي  -1
  )... شامل افراد بي بضاعت، بيماران، ايتام و (شناسايي افراد يا خانواده هاي آسيب پذير در زمينه هاي مختلف  -2
  و معلولين  يضانارايه خدمات اجتماعي در جهت تسكين آالم بشري آوارگان، پناهندگان، مر -3
  وشهاي زندگي مسئوالنه به جوانان در قبال دردها، مصائب، رنجها و مشكالت مردممعرفي ر -4
  ...تالش براي رفع معضالت اجتماعي جوانان و جامعه از قبيل اعتياد، فرار جوانان از خانواده و  -5



 

  ن انسانياءخدمات اجتماعي با رعايت حرمت و شالتفات به حساسيتهاي روحي و رواني نيازمندان در زمان ارايه  -6
  جواناناصول تعاون و نيكوكاري بين  ي اشاعه -7
  

  گروه تأمين احترام انسانها) ب

  ن انساني افراد، بدون هيچگونه تبعيض اعم از رنگ، نژاد، جنس، زبان، سن و غيرهحفظ حرمت و شاء -1
  ريم خانواده هاي آنانبزرگداشت خاطره فداكاريها و ايثارگري شهدا، جانبازان، آزادگان و امدادگران و تك  -2
  عنوي آنانبرقراري ارتباط با دانشمندان، فرزانگان، اقشار و صنوف خدمتگزار و افراد نيكوكار و خير به منظور تقديروتكريم از ارزشهاي انساني و م  -3
و بهره گيري )  اسوه هاي حسنههارت و اهل بيت عصمت و ط (سي به الگوهاي متعالي پذيري در رفتار و منش انساني و تاءتشويق جوانان به الگو  -4

  آنان در ايجاد فضاي معنوي و انساني در جامعه ي نوراني سيرهاز 
  معرفي الگوهاي مناسب زندگي در لحظات غم و شادي، شكست و پيروزي، بيماري و سالمت و سختي و آساني  -5
  با تكيه بر آموزه هاي ديني مين احترام انسانهاشايسته در جهت تاء تبليغ صفات پسنديده و اخالق  -6
  معرفي شيوه هاي حفظ حرمت، حقوق و وظايف افراد نسبت به يكديگر  -7
  
  گروه حمايت از زندگي و سالمت انسانها) ج

  كمك به امر بهداشت جسمي و رواني جوانان و جامعه  -1
  حوادثدر زمان  كمك به امر بهداشت اردوگاههاي آوارگان و مناطق آسيب ديده از حوادث  -2
  تالش در جهت توسعه فضاهاي سبز و كمك به امر درختكاري  -3
  تالش در جهت حفظ محيط زيست  -4
  اشاعه ورزش خصوصاً ورزش همگاني  -5
  ايدز، هپاتيت و بيماريهاي خاص: كمك به امر پيشگيري از بيماريهاي واگيردار مانند  -6
ه شغلي و معرفي مشاغل و حرف گوناگون براي اعضا در جهت ايجـاد شـور و نشـاط بـراي     كمك به معرفي شيوه هاي كسب و كار با ارايه مشاور  -7

  تالش و سازندگي مفيد
  
   گروه صلح و دوستي و تفاهم) د

  )عقد اخوت( تالش براي ايجاد وفاق و همدلي بين افراد، اقوام، گروههاي مختلف با برگزاري مراسم پيمان دوستي و برادري  -1
در  ستانه و صميمانه بين جوانان عضو و همساالن آنان در داخل و خارج كشور بـه منظـور تعمـيم و تقويـت روحيـه سـلم و صـفا       ايجاد رابطه دو  -2

  راستاي اهداف جمعيت
ارتباط با گروههاي مدافع صلح جهاني براي تقويت همدلي و همنوايي و همراهي در جهت همزيستي و حيات مسالمت آميز و حفظ و حراست از   -3

  با هماهنگي جمعيت و امنيت جهانيصلح 
  معرفي آثار سوء تعصبات جاهالنه و كينه توزانه و اختالف و كدورتهاي قومي، قبيلگي و تالش براي حل آنها  -4
  و غيره ها ترويج فرهنگ صلح و دوستي در جامعه از طرق گوناگون مانند برنامه هاي ورزشي، برگزاري همايشها، راهپيمايي  -5
  همبستگي، سازگاري و اتفاق جمعي در جامعهمهرورزي ، مهرباني ، وحيه ترويج ر  -6
  شناسايي و استفاده از ميراث فرهنگي ايران و جهان در جهت صلح و دوستي و تفاهم  -7
  

  

  شرايط احراز و نحوه تشكيل كانون) : 5(ماده 

  
... و ، غيرانتفـاعي  اي، موسسـات علمـي و كـاربردي     لوم پزشكي، فني و حرفـه ، پيام نور، عاسالمي اعم از دولتي، آزاد و دانشكده ها كليه دانشگاهها   
  . زير اقدام نمايندشرايط توانند نسبت به تشكيل كانون طبق  مي
 مي باشدنفر  100حداقل  مركز آموزشيمشغول به تحصيل در دانشجويان حد نصاب  - ١

 جهت عضويت در كانون  ي داوطلبدانشجو 40حداقل داشتن  - ٢

بـراي  ) ... از قبيـل ميـز، صـندلي، كمـد، تلفـن و       و تجهيزات ادارييا فضاي مناسب براي كانون اتاق ( دادن امكانات مورد نياز  قراردر اختيار  - ٣
 واحد آموزشي يا هالل احمررئيس توسط هاي كانون  هاي كانون به منظور متمركز نمودن فعاليت فعاليت

   شهرستان جمعيت هالل احمررئيس به  آموزشي واحدئيس ركانون توسط اندازي  درخواست راهاعالم  - ٤



 

دانشگاه مربوطه توسط شعبه جمعيت هالل احمر شهرستان و درخواست از معـاون امـور جوانـان اسـتان جهـت      تأييد محل كانون در بازديد و  - ٥
 مربوطه  واحد آموزشياندازي كانون دانشجويي در  راه

در صـورت عـدم   . راه انـدازي كـانون اقـدام نمايـد          ز مي بايست نسبت به اعالم نظـر  شعبه هالل احمر شهرستان حداكثر ظرف ده رو : 1 تبصره
  .اعالم گردد واحد آموزشي متقاضيموافقت ، مي بايست مراتب كتباَ با ذكر دالئل عدم موافقت به 

  : دالئل عدم موافقت راه اندازي كانون توسط شعبه عبارتند از:  2تبصره 
  دانشگاه يا دانشكدهوجود كانون قبلي در همان  -1
 عدم حد نصاب تعداد دانشجويان -2

   واحد آموزشيعدم واگذاري اتاق و تجهيزات اوليه توسط  -3

  بررسي معاون امور جوانان استان و سپس درخواست موافقت از مدير عامل جمعيت هالل احمر استان  - ٦

 .، نظر خود را اعالم نمايدواحد آموزشيواست شعبه و معاونت امور جوانان استان بايد ظرف يك هفته از تاريخ دريافت درخ : تبصره

  جهت تأسيس كانونسازمان  رئيسدرخواست مديرعامل جمعيت هالل احمر استان از  - ٧

، شعبه و معاونت امور جوانـان اسـتان ، نظـر خـود را اعـالم      واحد آموزشيمديرعامل استان بايد ظرف يك هفته از تاريخ دريافت درخواست  : تبصره
 .نمايد

 حداكثر ظرف ده روزمربوطه و موافقت رياست سازمان جوانان  واحد آموزشيازديد نماينده سازمان از ب - ٨

 صدور پروانه تأسيس كانون از سوي سازمان جوانان  - ٩

 .ن مي باشدسازمان جوانان پس از صدور پروانه تاءسيس كانون ، ملزم به پيش بيني اعتبار و بودجه مورد نياز كانون در اعتبارات ساليانه استا  - ١٠

( مجـوز موقـت    -1: سازمان مي تواند پس از بررسي درخواست ها و بازديد از دانشگاه به دو صورت مجوز فعاليت و راه اندازي صادر نمايـد  :1تبصره 
 مجوز دائم -2، ) ماهه جهت برآورد فعاليت كانون 6صدور توسط مدير عامل استان با اعتبار حداكثر 

ممنوع ... راه اندازي كانون در ساير مراكز مثل آزمايشگاه ، خوابگاه و تشكيل گردد و  يا دانشكده بايست در محل دانشگاه ميها  كليه كانون : 2تبصره 
   .لكن راه اندازي دفتر وابسته به كانون در محل خوابگاه جهت هماهنگي برنامه ها با موافقت واحد آموزشي بالمانع است .است

هاي يك دانشگاه در  ليكن در صورت استقرار دانشكده. تنها مجوز تأسيس يك كانون داده خواهد شدمركز آموزش عالي يا در هر دانشگاه  : 3تبصره 
  . باشد ميالذكر  با توجه به شرايط فوقتشكيل كانون بصورت مستقل از مركز ،  يا در يك شهر ولي مجزا از هم شهرهاي مجزا و دور از هم

  
  

  

  ي شوراي اجرايي و دبيركانونيكانديدا براياحراز شرايط : ) 6(ماده 

  

 التزام عملي به اصل واليت مطلقه فقيه - ١

  المللي صليب سرخ و هالل احمر و اساسنامه جمعيت  پذيرش اصول بنيادين نهضت بين - ٢
 نامه اجرايي كانون دانشجويي هالل احمر  آشنايي با اساسنامه و آيين - ٣

 و انقالبيهاي اسالمي  به ارزشتقيد  - ٤

  به فسادعدم اشتهار  - ٥
  كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ، كارداني ، اشتغال به تحصيل در دانشگاه مربوطه در مقطع  - ٦
 )ساير شاخه ها( يا شعبه سابقه عضويت در كانون ماه 3حداقل داشتن  - ٧

 . باشد شرط سابقه عضويت در بدو تأسيس كانون منتفي مي :تبصره 

  واحد درسي در مقاطع كارداني و كارشناسي ارشد 30رشناسي و در مقطع كاواحد درسي  60ماندن حداقل  باقي - ٨
 )متناسب با وظائف كانون(برخورداري از سالمت كافي  - ٩

 اسالمي مقدس عدم وابستگي فكري و تشكيالتي به احزاب و تشكلهاي سياسي مخالف نظام - ١٠

 مرواحد آموزشي و شعبه هالل احمديريت  ،توانائي برقراري ارتباط مناسب با دانشجويان  - ١١

 باطي دانشگاهضو عدم سابقه محكوميت قطعي در كميته ان نداشتن سوء سابقه - ١٢

 تائيد صالحيت توسط هيئت نظارت بر كانون - ١٣

  
  



 

  

  انتخاب شوراي اجرايي و دبير كانون مراحل ) :7(ماده 
  

 تعيين كميته اجرايي انتخابات كانون  :مرحله اول 

 رايي فعلي از بين اعضاي با سابقه كانون سه نفر را كه نامزد عضويت در شوراي اجرايي نباشـند اعضاي شوراي اج ،به منظور اجراي صحيح انتخابات   
تعيـين   ز از بين آنان بعنـوان رئـيس كميتـه   و يك نفر ني»  كميته اجرايي برگزاري انتخابات «، به عنوان و خود نيز در حال حاضر عضو شورا نباشند 

  .نمايند مي
  . داده خواهد شد پايانكميته اين به كار  ،تشكيل شوراي اجرايي جديد انتخابات وبرگزاري پس از    
  

  يف كميته اجرايي وظا

نام از نامزدهاي  صدور اطالعيه ثبتاعالم روند برگزاري انتخابات به واحد آموزشي و شعبه هالل احمر و كسب مجوز و موافقت مسئولين مربوطه و  -1
  . و محل مراجعه براي ثبت نام  نام كر مدت زمان ثبتكانون مربوطه با ذشوراي اجرايي در سطح 

حداقل مدت زمان ثبت نـام  . مراحل ثبت نام دو روز قبل از ارائه اسامي به هيئت نظارت پايان مي پذيرد و پس از آن ثبت نام صورت نخواهد پذيرفت
  .كليه ي اعضاي كانون رسانده شودچهار روز بوده و بايد با استفاده از تمامي امكانات و فضاسازي مناسب ، به اطالع 

  به داوطلبان عضويت در شوراي اجرايي و دريافت آن پس از تكميل ثبت نام ارايه فرم مخصوص -2
  هاي نامزدها به هيأت نظارت جهت تأييد صالحيت آنان  ارسال فرم -3
 دعوت از اعضا جهت حضور در جلسه مجمع عمومي براي برگزاري انتخابات-4

شروع  روز قبل از 12بديهي است . شود كه با تكميل فرم عضويت بعنوان عضو كانون شناخته شده باشند ي كانون به افرادي اطالق مياعضا :تبصره  
برگـزاري   -تبليغـات  -بررسي تائيـد صـالحيت   -ثبت نام( تا پايان برگزاري انتخابات و تعيين شوراي اجرائي  ثبت نام براي عضويت در شوراي اجرائي

  .مي باشد        و غيرقانوني  هيچگونه ثبت نام جديدي صورت نخواهد پذيرفت) تخاباتمجمع و ان
  انتخابات با همكاري مسئولين ذيربط ابزار مورد نيازتهيه لوازم و  -5
  ، تهيه صورتجلسه و اعالم نتايج انتخابات شمارش آراء -6
 تحويل تعرفه انتخاباتيبراي  تنظيم ليست اعضاي كانون با هماهنگي شوراي اجرايي فعلي -7

مي باشند حـق شـركت در انتخابـات را     واحد آموزشيتحصيل در همان  زمان برگزاري انتخابات مشغولفقط دانشجويان عضو كانون كه در  :تبصره 
  .دارند

  رايه ليست نامزدهاي شوراي اجرايي به ترتيب حروف الفبا و به صورت خوانا به مجمع عمومي ا -8
  ولين جلسه مجمع عمومي به اعضا با ذكر زمان، تاريخ و مكان آن ، يك هفته قبل از تشكيل جلسه و برگزاري انتخاباتاعالم تشكيل ا -9

جمعيت هالل احمر جهت حضور در جلسـه  رئيس شعبه و  و يا نماينده معرفي شده از جانب وي واحد آموزشيرئيس دبير فعلي كانون از   :1تبصره 
  . نمايد عوت ميمجمع عمومي به عنوان ناظر د

مركز امور جوانان شعبه پس از طي مراحل قانوني و دريافت پروانه تاءسيس كانون ، راءسـاَ و   مسئولدر صورت تازه تاءسيس بودن كانون ، : 2تبصره
لبـان عضـويت در   نسبت به توزيع فرم عضويت در كانون در ظرف يك هفته اقدام و رئيس شعبه هالل احمـر از بـين داوط   واحد آموزشيبا هماهنگي 

  .كانون ، سه نفر را بعنوان اعضاي كميته اجرائي انتخاب مي نمايد
  

 ثبت نام داوطلبين شوراي اجرايي : مرحله دوم 

 مخصوصنسبت به تكميل فرم  نام و ثبت ، كميته اجرايي با مراجعه بهتوانند  مي ،اند داوطلباني كه شرايط احراز كانديداتوري داشته، در مرحله بعد    
  . در شوراي اجرايي اقدام نمايندداوطلبان عضويت 

  .محدوديتي براي عضويت چندباره در شوراي اجرائي كانون وجود ندارد :  1تبصره
  .در صورتي كه تعداد متقاضيان كانديداتوري به حد نصاب نرسيد ، نسبت به تمديد مدت زمان ثبت نام اقدام مي گردد : 2تبصره

  

  ت نظارت ت توسط هيئتأييد صالحي:  مرحله سوم

ت نظارت ارائه نموده تا نسبت به بررسي صالحيت داوطلبـان اقـدام   به هيئمذكور را هاي  كميته اجرايي، فرم داوطلبين، نام پس از تكميل فرم ثبت   
   .نمايند



 

بديهي . ه كميته اجرائي اعالم نمايدموظف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت ليست اسامي داوطلبان، نظر قطعي خود را بت نظارت هيئ  
  .با ذكر دالئل به وي ابالغ خواهد شد با برگزاري جلسه خصوصياست در صورت رد صالحيت فرد يا افرادي از بين كانديداها ، مراتب 

  .ت نظارت بعد از يك هفته ، به منزله تائيد صالحيت داوطلبان مي باشدعدم اعالم نظر قطعي هيئ: 1صرهتب
. مراتب اعتراض خود را كتباً به هيئت اعالم نمايندروز از اعالم نظر ،  3ت نظارت بر انتخابات مي توانند حداكثر ظرف عترضين به نظر هيئم :2تبصره

  . روز و بررسي مدارك و استماع دفاعيات كانديداهاي رد صالحيت شده ، نظر قطعي و نهائي خود را اعالم مي دارد 3ت نيز پس از هيئ
  

  تعيين زمان انتخابات : رم مرحله چها

هـا بـه    ريـزي كـانون   ، برنامه1326آبان سال  14هاي جوانان كشور و سالروز تأسيس آن در  نظر به سابقه و قدمت سازمان جوانان در عرصه فعاليت   
  . گردد فراهمآبان و يا نيمه اول آبان ماه  14المقدور امكان برگزاري انتخابات در روز  نحوي باشد كه حتي

  
  تبليغات : مرحله پنجم 

و روز  3به مـدت   حداكثر توانند و با هماهنگي كميته اجرايي و مسئولين مربوطه ميت نظارت توسط هيئنامزدهاي انتخابات پس از تأييد صالحيت   
شوراي اجرايي را به اطالع اعضا هدف از عضويت در ، ساعت قبل از برگزاري انتخابات تبليغات انتخاباتي داشته باشند و ضمن معرفي خود  24تا  فقط

  . برسانند
  .در انجام تبليغات انتخاباتي توجه به ارزشهاي اسالمي ، آداب و رسوم محلي مورد تاءكيد مي باشد  :1 تبصره
  .مي شود      پيشنهاد... برگزاري جلسات معرفي ، چاپ تراكت و زندگي نامه ، ارسال پيامك و   : 2 تبصره

  
  مجمع و برگزاري انتخابات تشكيل : مرحله ششم 

  .مسئوليت اداره جلسه و برگزاري انتخابات را بعهده دارد ، همراهي كميته اجرايي انتخابات بادبير فعلي كانون    
  .در صورت غيبت دبير و يا تازه تاءسيس بودن كانون ، مسئول مركز امور جوانان شعبه مسئوليت جلسه را برعهده خواهد داشت : تبصره

   .باشد مينامه كانون، انتخابات اعضاي شوراي اجرايي از اختيارات مجمع عمومي كانون  بق با آيينمطا   
جلسه اول مجمع عمومي كانون جهت انتخابات با حضور نصف بعالوه يك اعضاي مجمع رسميت يافته و تشكيل خواهـد شـد و چنانچـه در جلسـه       

كننده رسميت يافتـه و   كه حداكثر سه روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد شركت تعداد اعضا به حد نصاب الزم نرسد، جلسه دوم، اول
  . شود انتخابات برگزار مي

  .جلسه دوم مي تواند نيم ساعت بعد از پايان جلسه اول و با حضور افراد حاضر در مجمع به هر تعداد ، برگزار شود :تبصره 
درخصوص آشنايي بيشتر اعضا با جمعيت هالل احمر، سازمان جوانان و ساختار تشكيالتي كانون  عبه هالل احمررئيس شقبل از برگزاري انتخابات    

   .گردد المنفعه و بشردوستانه سخنراني نموده و سپس انتخابات برگزار مي هاي امدادي، عام و فعاليت
دعوت از كانديداها و اختصاص زمان و شرائط يكسان ، امكـان معرفـي   هيئت نظارت مي تواند قبل از شروع راءي گيري در مجمع عمومي با  :تبصره 

  . ها و اهداف آنان را به صورت حضوري فراهم آورد برنامه
  

  گيري  نحوه رأي: مرحله هفتم 

 .صندوق راءي توسط اعضاي هيئت نظارت بازبيني و مهر و موم خواهد شد - ١

تحويـل  يـك بـرگ تعرفـه    پس از احراز هويت ، شده باشد و به هنگام ورود به جلسه  بيني تعرفه انتخاباتي بايستي از قبل پيش صندوق رأي و  - ٢
  .گذاشته شده و وي تحويل تعرفه را با امضاء تائيد نمايدگردد و در جلوي اسم فرد تحويل گيرنده عالمت  عضو

د و حق نيابت يا وكالت از طـرف ديگـري را   انداز هر رأي دهنده فقط يك برگه راي از كميته اجرايي دريافت و پس از تكميل داخل صندوق مي - ٣
  . ندارد

  . برگه رأي بنويسد در نامزدهاي مورد عالقه خودرا از نفر 5اسامي  حداكثر دهنده حق دارد هر رأي - ٤
نـام اول    5نام نوشته باشـد ، بـه ترتيـب از ابتـدا      5چنانچه داوطلب بيش از  .شود نفر خوانده نمي 5آراي تكراري در برگه رأي و آراي بيش از  - ٥

  .شود قرائت مي
  . بايست به طور كامل و خوانا در برگه رأي نوشته شود اسامي نامزدها مي - ٦
  . شود مي  عنوان آرا باطله محسوب اسامي نامزدها به از رأي داراي مطالبي غير برگه رأي سفيد و برگه - ٧
  
  

  



 

  شمارش آراء : مرحله هشتم  

به شمارش آرا پرداخته و نتيجه را به اطالع اعضا  يا نماينده آن ت نظارتحضور هيئگيري با  هلت رأيپس از پايان مكميته اجرايي انتخابات اعضاي   
  . رسانند مي
 2نفر اصـلي و   5(. البدل شورا خواهند بود باالترين راي را داشته باشند به عنوان اعضاي علي كه ديگردو نفر نفر اول بعنوان اعضاي اصلي شورا و  5  

  )بدلنفر عضو علي ال
   .پس از پايان شمارش آراء ، صورتجلسه تعداد آراء تنظيم و به امضاي كميته اجرائي و هيئت نظارت مي رسد : 1 تبصره
يـا قـرار   ) يعني عضـويت در شـوراي كـانون   (در صورت وجود تعداد راءي يكسان براي عضويت اصلي يا علي البدل در شورا ، مالك برتري  : 2تبصره

  .مي باشددانشجو بدل اول ، معدل باالتر در آخرين ترم تحصيلي گرفتن بعنوان علي ال
پـس از پايـان شـمارش آراء    ...) فرم تحويل تعرفه ، تعرفه ها ، صندوق راي ، فـرم صورتجلسـه و   (كليه اسناد و مدارك برگزاري انتخابات  : 2تبصره 

  .يس شعبه هالل احمر مي گرددماه تحويل رئ 4توسط هيئت نظارت پلمپ شده و براي نگهداري حداقل به مدت 
  

  انتخاب دبير : مرحله نهم 

خـود   بيننفر از  2تشكيل جلسه داده و ،  روز از برگزاري انتخابات و اعالم نتايج 3حداكثر ظرف نامه اجرايي  شوراي اجرايي منتخب مطابق با آيين   
و هيئت نظارت حداكثر ظرف سه روز يك نفر از بين دو نفـر را بعنـوان    معرفي كرده هيئت نظارتطي نامه به و  انتخاب دبير پيشنهاديرا به عنوان 

و  اسـتان  معـاون امـور جوانـان   به طي نامه اي  رئيس شعبه سپس . دبير و نفر دوم را بعنوان جانشين دبير به شوراي اجرائي كانون معرفي مي نمايد
  .كم مي نمايددرخواست صدور ح) با ذكر مسئوليت(معرفي دبير و اعضاي شوراي اجرائي 

   .اقدام مي نمايد، حكم مسئوليت برابر معرفي رئيس شعبه و تحويل معاون امور جوانان استان نيز حداكثر ظرف يك هفته نسبت به صدور   
  .نفر اولي اطالق مي شد كه بعنوان عضو اصلي كانون انتخاب شده اند ، نه اعضاي علي البدل 5از اين پس شوراي اجرائي به  : 1 تبصره

مشـخص  جهـت صـدور حكـم    ، وي مسئوليت و شرح وظائف هريـك از اعضـاي شـورا را     انتخاب دبير كانون توسط هيئت نظارتپس از  : 2تبصره 
  . نمايد مي

  .نمونه احكام به صورت يكسان از سوي سازمان ارسال مي شود .مدت زمان حكم دبير كانون دو ساله مي باشد : 3 تبصره
  

  ارسال گزارش  بندي و عمج: مرحله دهم 

و گـزارش   مربوطـه و برگزاري انتخابات هر كانون را مطابق فرم  مربوطهجمعيت هالل احمر شهرستان الزم است نتيجه فراخوان عضويت را در فرم   
  . مايداستان ارسال ن معاونت امور جوانانبندي به  آوري و پس از جمع هاي تابعه جمع از كانون فرم مربوطهسازماندهي اعضا را مطابق 

هـاي   م  جمعيت استان نيز پس از دريافت گزارش تمامي شعب تابعه، گزارش اقدامات انجـام شـده در اسـتان را بـه تفكيـك فـر      معاونت امور جوانان   
   . نمايد مي ارسالسازمان مربوطه به معاونت دانشجويي و جوانان 

بـه    وراي قبلي حداكثر تا سه ماه پس از پايان مدت قانوني احكام ، مي تواننددر صورت عدم برگزاري انتخابات جديد به دالئل مختلف ، ش :  تبصره
  .بديهي است فعاليت بيش از سه ماه از انقضاء مدت مسئوليت اعضاي شوراي اجرائي غيرقانوني است. كار خود ادامه دهد

  
  

  عزل يا انصراف دبير) : 8(ماده 

  عزل دبير 

دبير از موارد اساسنامه كانون و يا سلب شرائط احراز دبيري ، تشكيل جلسه داده و پـس از بررسـي مـوارد    هيئت نظارت بر كانون در صورت تخلف    
ثر يـك هفتـه پـس از    حداك معاون امور جوانان. استان اعالم مي نمايند معاون امور جوانانتخلف و در صورت تصويب عدم كفايت دبير ، موضوع را به 

زمـان  . ر را تائيد و تا برگزاري انتخابات ، سرپرست كانون را از بين اعضـاي شـوراي اجرائـي معرفـي مـي نمايـد      ت نظارت ، عزل دبيدريافت نامه هيئ
  . به عبارتي سرپرست كانون بيش از دو ماه نمي تواند در اين مسئوليت باقي بماند. برگزاري انتخابات جديد حداكثر دو ماه مي باشد

انتخاب دبير ، با اكثريت قاطع راءي به عدم كفايت دبيـر دهنـد ، جلسـه ي مشـترك هيئـت نظـارت و       در صورتي كه اعضاي شوراي كانون پس از   
استان جهت  معاون امور جوانانآراء ، نسبت به معرفي دبير به  آوري  شوراي اجرائي كانون برگزار و هيئت نظارت پس از استماع نظرات شورا و جمع

  . فسخ حكم مسئوليت اقدام مي نمايند
  .مي باشد عزل دبير توسط شوراي اجرائي كانون ، منوط به نظر مثبت اعضاي هيئت نظارت :  تبصره

  

  



 

  انصراف دبير

جلسـه   ت نظـارت بـا تشـكيل   ي مسئوليت، مراتب را كتباً به هيئت نظارت اعالم و هيئـ  در صورت انصراف دبير در هر مقطع زماني از دوره دو ساله  
، جهت دبيري كانون و سير مراحل  )از بين شورا( يك نفر را با راءي اكثريت شوراي كانون) ت و شوراي كانونت نظارمشترك بين هيئ(شوراي كانون 

 اضـافه در اين صورت اولين عضو علي البدل بعنوان عضو اصلي شوراي كانون ، به عضويت شوراي كـانون  . قانوني جهت صدور حكم معرفي مي نمايند
   .شود مي

  .ر بخواهد از دبيري انصراف دهد اما تمايل داشته باشد همچنان عضو شورا باقي بماند ، منعي نخواهد داشتدر صورتي كه دبي : تبصره
  
  

  )مقررات انضباطي(نظارت : ) 9(ماده 

  :تعريف) الف

  :باشد مقررات انضباطي كانون هاي دانشجويي داراي دو جنبه حقيقي و حقوقي مي  
باشد در چارچوب آئين نامه كميته انضباطي دانشگاه صرف نظر از عضويت آنـان   شخصيت حقيقي آنان مي آن دسته از تخلفات اعضا كه مرتبط با  -1

  .شود در كانون هاي دانشجويي رسيدگي مي
باشد، تخلفاتي است كه از بعد شخصيت حقوقي اعضا اعـم از دبيـر، اعضـاي شـوراي      تخلفات حقوقي اعضاء كه موضوع مورد نظر در اين ماده مي  -2

  .شدبا ت نظارت كانون ها قابل رسيدگي ميباشد و توسط هيئ اي كانون مطرح ميايي و اعضاجر
  

  تخلفاتنحوه رسيدگي به ) ب

  : باشد به دو طريق قابل رسيدگي مي تخلفات
  اعضاء تخلفاترسيدگي به  -1

ف محسوب شـده و چگـونگي امـر و تشـخيص آن بـه      اساس مصاديقي كه در اين ماده ذكر شده تخل تخطي از مفاد اساسنامه و آيين نامه كانون بر   
باشد، شوراي اجرايي در اين خصوص و نيز مواردي از تخلفات اعضا كه از طريق معـاون دانشـجويي و يـا معـاون امـور       عهده شوراي اجرايي كانون مي

مراتـب  ، دارد تـا پـس از تأييـد آنـان      عالم ميانظارت ت ، بررسي و نظر خود را به هيئدارد، در جلسه رسمي شورا  جوانان جمعيت استان دريافت مي
  .بصورت شفاهي توسط دبير كانون به عضو اعالم شود

  
  مصاديق تخلفات اعضاء

  تخطي از اساسنامه و آئين نامه كانون هاي دانشجويي و مفاد توافق نامه بين جمعيت و وزارت خانه هاي مربوطه  -1
  امه جمعيت و مفاد سوگندنامه عضويتتخطي از اصول هفتگانه نهضت، اهداف و اساسن  -2
ايجاد اخالل در روند برگزاري گردهمايي ها، تخلف در انتخابات كانون، مسـابقات، اردوهـا و   : عدم توجه به قوانين و مقررات سازمان جوانان شامل  -3

  كالس هاي آموزشي و فعاليت هاي بشردوستانه
  تجهيزات امدادي، لوازم اداري، اموال: بي توجهي و ايجاد ضرر و زيان در امانت از قبيل  -4
  كانون انجام فعاليت هاي سياسي در محيط كانون در قالب شخصيت حقوقي عضو  -5
  
  :شوراي اجرايي و دبير كانون تخلفاترسيدگي به  -2

،  ي كه در اين ماده ذكر شـده اسـت  اساس مصاديق بر ، در صورت تخطي جمعي شوراي اجرايي و يا دبير كانون از مفاد اساسنامه و آيين نامه كانون  
توسـط  ، گردد و در صورت اثبات تخلف و ارائه گزارش از نحوه عملكرد شوراي اجرايي و يا دبيـر كـانون    ت نظارت كانون بررسي ميمراتب توسط هيئ

  :ستان، به شرح ذيل اقدام خواهد شدا هالل احمر هيأت مذكور به معاون امور جوانان
عضو اولين شوراي اجرايي بر كنار شده و  استان ، عضو خاطيمعاون امور جوانان  پس از اعالم هيئت نظارت و تائيد ، اييدرخصوص شوراي اجر) الف

  .شود معرفي مي بعنوان عضو اصلي شورا علي البدل
اعضـاي شـوراي اجرايـي بـه     عزل و يـك نفـر ديگـر از     معاون امور جوانانتوسط دبيركانون ، پس از اعالم هيئت نظارت ، درخصوص دبير كانون ) ب

  .شود استان معرفي مي معاون امور جوانانپيشنهاد آن شورا به عنوان دبير كانون به 
  .تواند از يك گروه تحقيق استفاده نمايد ت نظارت ميداليل و تهيه و تكميل اطالعات،  هيئبه منظور تسريع در جمع آوري  : 1 تبصره

  .گردد كانون تشكيل ميشوراي ، جمعيت و واحد آموزشيخواست كتبي ت نظارت در صورت درجلسات هيئ : 2تبصره 
ترجيحاً دبيـر  (تي متشكل از نماينده كانونهاي دانشجويي استان ر در مورد احكام صادره از سوي هيئت نظارت كانون، هيئبراي تجديد نظ : 3تبصره 

  .نمايد در سطح استان تشكيل و اتخاذ تصميم ميمعيت استان و مسئول دفتر حراست ج، و معاون امور جوانان جمعيت استان )منتخب استان



 

 نظر ت تجديدهيئ. أي به وي درخواست تجديد نظر نمايدروز از تاريخ ابالغ ر 20تا  عزل شده هرگاه عضو يا شوراي اجرايي و يا دبير كانون:  4تبصره 
بـديهي اسـت در صـورتيكه بـه حكـم      . الغ قطعي و الزم االجرا استت تجديد نظر از تاريخ ابآراء هيئ. مكلف به رسيدگي استظرف مدت يك هفته 

  .جرا استقطعي و الزم اال، روز از تاريخ ابالغ  20صادره اعتراضي صورت نگيرد حكم پس از 
 خصوص شوراي اجرايي و دبير كانون از طريق تشكيل جلسـه رسـمي شـورا و بـه صـورت حضـوري بـوده كـه         نحوه ابالغ رأي صادره در : 5تبصره 

  .صورتجلسه خواهد شد
  
  )مجازاتها(تنبيهات ) ج

  اخطار كتبي) 1
  تنزل عضويت) 2
  تعليق فعاليت) 3
  محروميت از عضويت به مدت حداقل يك ترم تحصيلي تا يك سال) 4
  سال 2محروميت از عضويت به مدت ) 5
  در كانون خاتمه عضويت) 6

  .باشند كليه مجازاتهاي اين بند قابل تجديد نظر مي:  تبصره

  

  حق عضويت: ) 10(ماده 

  
سـقف و نحـوه ي   . حق عضويت مبلغي است كه عضو به منظور مشاركت در فعاليتهاي امدادي و عام المنفعه به سازمان جوانان پرداخت مي نمايـد   

  .پرداخت حق عضويت مطابق با اعالم سازمان جوانان مي باشد

  

  كارت عضويت: ) 11(ماده 

  
در كارت عضويت ، مشخصات فـردي و ميـزان    .شود در سازمان جوانان است كه متناسب با رده عضويت صادر مي كارت عضويت نشانگر هويت عضو  

  .فعاليت عضو مشخص مي باشد
  .مراحل ارتقاء عضويت و شرائط دريافت كارت ، تابع ضوابطي است كه توسط سازمان جوانان اعالم خواهد شد:  تبصره

  

  ه دريافت كارت عضويتنحو

و احـراز شـرايط الزم بـراي عضـويت عـادي بـا قرائـت سـوگندنامه          سازماني انون پس از سازماندهي در گروههاي مربوطه و كسب تعاليماعضاي ك   
  .شوند كنند و سپس مفتخر به دريافت كارت عضويت مي عضويت، وفاداري خود را براي تالش در تحقق هدفهاي سازمان اعالم مي

  

   مدت اعتبار كارت

ماه بدون دليل موجـه   6هر عضو در صورتي كه بيش از . گردد اراي يكسال اعتبار بوده كه هر ساله پس از تأييد مسئوالن تمديد ميكارت عضويت د  
  .شود ارتباط خود را با سازمان قطع نمايد و يا به هر دليل عضويت او در سازمان لغو گردد، كارت او از درجه اعتبار ساقط مي

  

 

  تارتقاء عضوي: ) 12(ماده 

  .ارتقاء عضويت اعضاء و تبديل كارت آنان تابع ضوابطي است كه از سوي سازمان اعالم خواهد شد  

  . شود نامه مسكوت مانده است حسب مورد توسط سازمان جوانان تهيه و ابالغ مي گردد مواردي كه در اين آيين در پايان يادآوري مي: تذكر 
  
  
  
  

  



 

  هاي صليب سرخ و هالل احمر المللي جمعيت هفت اصل اساسي نهضت بين

  

  Humanity      انسانيت
  .جمعيت هالل احمر براي نجات جان و سالمت همه انسانها تالش مي كند* 
  )213/بقره( ومنْ أَحياها فََكأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا* 

  .هر كس جان يك نفر را نجات دهد مثل اين است كه جان همه انسانها را نجات داده است
  

  Voluntary service  خدمات داوطلبانه

  جمعيت هالل احمر براي كمك به انسانها و نجات جان آنان پاداش و حقوقي دريافت نميكند* 
 *نُكمم لَا ُنرِيد اللَّه هجول ُكمما ُنطْعا إِنَّملَا شُكُورزَاء و9/انسان( ج(  

  .ما فقط براي رضاي خدا به شما غذا مي دهيم و پاداش و اجري نمي خواهيم
  

  Universality     جهانشمولي
  .جمعيت هاي هالل احمر همه جهان در زمان حادثه به هم كمك مي كنند* 
  .در نيكوكاري و تقوي كمك كنيد، به يكديگر ) 2/مائده( تَعاونُواْ علَى اْلبرِّ والتَّقْوى* 

  

  Unity    يگانگي

  .هر كشور فقط يك جمعيت هالل احمر مي تواند داشته باشد* 
  )103/آل عمران( واعتَصمواْ بِحبلِ الّله جميعا والَ تََفرَّقُواْ* 

  .همگي به ريسمان خداوند چنگ بزنيد و به راههاي متفرق نرويد
  

 Independence  استقالل

  .جمعيت هالل احمر ايران مستقل و وابسته به هيچ كشوري نيست وكامالً مردمي مي باشد* 
  )35/نور(  شَجرَةٍ مبارَكةٍ زيتُونةٍ لَّا َشرْقيةٍ ولَا َغرِْبيةٍ* 

  .درخت مبارك زيتون كه نه شرقي و نه غربي است
  

  Impartiality   بي غرضي
  .دثه بدون توجه به نژاد و مليت به همه انسانهاي صدمه ديده كمك مي كندجمعيت هالل احمر در زمان حا* 

  .، مردم امت واحد هستند) 213/بقره( كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً
  

 Neutrality    بي طرفي

  .جمعيت هالل احمر در دعواهاي قومي و نژادي، بصورت بي طرف فقط به مجروحين و آسيب ديدگان كمك مي كند* 
  .، و اين چنين شما را امت ميانه قرار داديم) 143/بقره( وَكذَلك جعْلنَاُكم أُمةً وسطًا* 
  
    

  

  

  

  

  

  

  



 

  سياستها و استراتژي هاي نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر

  در رابطه با جوانان 

احمر درباره جوانان در هشتمين نشست مجمع عمومي فدراسيون سياستها و استراتژيهاي فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هالل    
مورد تأكيـد قـرار    1999اين سياستها و استراتژيها مجدداً در دوازدهمين نشست مجمع عمومي فدراسيون در سال . به تصويب رسيد 1991در سال 

  .گرفت كه در ذيل بيان شده است

  

  :سياستها 

  .كنند دي ايفا ميجوانان در ترويج خدمات نهضت، نقش كلي* 
آنهـا بارهـا و بارهـا در عمليـات     . روند كه در طي سالها در فعاليتهاي نهضت، مشاركت داشته اند جوانان از داوطلبان استثنايي و خوبي به شمار مي* 

راي تعيين نيازهاي جوانان و ساير جوانان، بهترين موقعيت را ب. امدادي و خدمات رساني فوري و برنامه هاي توسعه، تمام تالششان را به كار بسته اند
آنان قادرند راهها و وسايل دستيابي جوانان به نيازهايشان را درك نمايند و بر اعتبار كاري كه نهضت براي گروههاي متعدد . افراد جامعه، دارا هستند

  .افزايند دهد، مي انجام مي
بـراي آن كـه نهضـت، در بسـياري از     . شوند يك گروه هدف مهم محسوب مي جوانان چه به عنوان اعضاي نهضت و چه به عنوان بخشي از جامعه،* 

همچنـين  . مخاطبان اصلي بسياري از برنامه هاي بهداشتي جوانان هسـتند . برنامه هايش موفق شود، نيازمند آن است كه مستقيماً با جوانان كار كند
  .ندباش جوانان بيشتر در معرض تهديدات، حوادث، توسعه نيافتگي و جنگ مي

  .امروز جوانان در رهبري و اداره نهضت نقش دارند* 
كنند، نه تنها تجاربشان را بـه   وقتي كه جوانان به طور كامل در تصميم گيري ها و رهبري نهضت، در مورد خودشان و ساير امور نهضت شركت مي   

  .گردند ا ميگيرند بلكه با آرمان گرايي و خالقيتي كه خاص آنهاست موجب رشد ساير اعض كار مي
  .جوانان امروز، نهضت فردا را هدايت خواهند كرد* 
گيرند و در كنار اعضاي مسن تر در برنامـه هـاي خـدمات رسـاني،      در بسياري از جمعيتهاي ملي اعضاي جوان سابق، نقش مديريت را به عهده مي   

  .كنند فوريت ها و مديريت نهضت كار مي
  .جوانان نيازمند حمايت هستند* 
اگر ما توان بالقوه و عظـيم آنـان را در نهضـت دريـابيم،     . وانان ممكن است گاهي به واسطه موقعيت اجتماعي شان، به حاشيه جامعه رانده شوندج   

  .بايستي با برنامه ها و ايجاد تشكيالت خاص آنان، حمايتشان كنيم
  

  :استراتژي ها

  .برنامه جوانان صليب سرخ و هالل احمر بايد وظيفه اي را انجام دهندبا پذيرش سياستهاي گفته شده هر يك از مشاركت كنندگان در 
  

  :اعضاي جوان بايد -1

  .پيام نهضت را ترويج كنند و زمينه ي انجام خدمات صليب سرخ و هالل احمر را براي دوستان خود و ساير افراد جامعه فراهم آورند) الف
  .ديگران را جذب نهضت كرده و عضوگيري نمايند) ب
  .هايشان آگاه سازند نهضت را از نيازها، عاليق و توانايي) ج
  .شان مناطقي را كه نيازمند خدمات صليب سرخ و هالل احمر هستند، معين نمايند به كمك دوستان و افراد خانواده) د

  .براي پذيرفتن مسئوليت در نهضت آماده شوند) هـ

  :مديران جوانان بايد -2

  .ازهاي خود و جامعه شان را بشناسندبه جوانان كمك كنند تا ني) الف
  .آموزشها، وسايل و انگيزه هاي الزم را براي مواجه با اين نيازها، براي آنان فراهم آورند) ب
  .جوانان را براي پذيرش نقش مديريت در گروه، تشويق نمايند) ج
  .زند تا در كنار آنان فعاليت نمايندهمچون حلقه اي واسط، جوانان را به ساير اعضاي نهضت، در سطوح مختلف، مرتبط سا) د

  .محيط و فضا را به گونه اي كنند تا جوانان بتوانند به طور كامل در برنامه ها و فعاليتهاي نهضت مشاركت نمايند) هـ

  :نمايندگان جوانان بايد -3

  .يت پذيرفته و پيشقدم گردندبا پيشبرد يا مشاركت در پيشبرد سياستها و برنامه هاي مربوط به جوانان، در نهضت مسئول) الف
  .با مشاركت در پيشبرد سياستها و برنامه هاي نهضت، در مديريت جمعيت ملي شركت نمايند) ب



 

  

  :جمعيت هاي ملي -4

  :براي آن كه جوانان و مديرانشان بتوانند به آنچه گفته شد دست يابند، هر يك از جمعيت هاي ملي بايد
كنـد، از   تشكيالتي نظير بخش جوانان، سرويس جوانان يا مسئول جوانان كه زير نظر جمعيت ملـي فعاليـت مـي    با فراهم آوردن وسايل و ايجاد) الف

  .جوانان حمايت نمايند
  .گيرد، با اعضاي جوانشان كار كنند براي توسعه سياستي ملي كه اساس همه ي كارهاي آنها در زمينه جوانان قرار مي) ب
تواناييهاي اعضا را چه در نهضت و چه در جامعه، تجزيه و تحليل كنند و اطالعات حاصل را براي موارد زير به كار  همراه اعضاي جوانشان، نيازها و) ج

  :گيرند
  درگير ساختن جوانان در هر يك از برنامه هاي جمعيت -
  .آورد طراحي برنامه هاي آموزشي و پرورشي براي جوانان كه زمينه ي پيوستن آنها را به جمعيت ملي فراهم مي -

  .شوند مطمئن شوند كه جوانان در همه سطوح در تصميم گيريها شركت داده مي) د
تواند از طريق شركت دادن آنان در تشكيالتي نظير كميته هاي ويژه جوانان، شاخه جوانان كميته ها و كميته هاي ملي جوانان تحقق  اين مورد مي   

  .ختصاصي و گروههاي كاري و از اين قبيل، نماينده اي از جوانان را شركت دادتوان در بحثهاي موجود و كميته هاي ا يابد يا مي
رتهاي برنامه آموزشي رهبري را براي تربيت رهبران، هم براي اعضاي جوانان و هم براي رهبران بزرگسال اجرا نمايند تا مطمئن شوند كه آنان مها) هـ

  .الزم را براي اجراي سياستهاي نهضت كسب كرده اند
در تمام سطوح، همه اعضاي جمعيت را تشويق نمايند كه جوانان را در كارهايشان مشاركت دهند و همچنـين آنـان را در مهارتهـا و دانـش خـود      ) و

  .سهيم سازند
ريق آن ، جوانـان  با جمعيت هاي ساير كشورها ارتباط برقرار كنند تا از منابع و تجارب يكديگر بهره مند شوند و تشكيالتي را فراهم سازند كه از ط) ز

ـ     ه بتوانند همكاران خود را در ساير جمعيتها، در كشورهاي ديگر، مالقات كنند تا دوستي بين المللي را كه روح نهضت است بـه طـور واقعـي تجرب
  .نمايند

  .تا جايي كه ممكن است، تالش كنند زنان جوان را به ايفاي نقش فعاالنه تر، خصوصاً در رهبري نهضت تشويق نمايند) ح
  

  ساير سازمانهاي جوانان -5

مند شويم و پيـام صـليب سـرخ و هـالل احمـر را بـه        توانيم از دانش و تجربه آنها بهره از طريق همكاري با ساير سازمانها و شبكه هاي جوانان، مي   
  .اساس هرگونه همكاري بايستي بر پايه هدف مشترك و منطبق بر اصول نهضت باشد. جوانان ديگر برسانيم

  

  :ارزشيابي -6

نـان  براي اطمينان يافتن از تداوم و پيشرفت سياستهاي نهضت درباره ي جوانان، بايستي در همه سطوح نهضت، ارزشيابي انجام شود و بـه ويـژه جوا  
  .بنابراين مسئوليت ارزشيابي برعهده خود جوانان، جمعيتهاي ملي و فدراسيون است. بايد در اين فرآيند ارزشيابي درگير شوند

  .شود اجرا مي  ي ارزشيابي برنامه ها اكنون توسط خود اعضاء از سراسر كشور طراحي و جالب است بدانيد در سازمان جوانان هالل احمر سامانه  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



 

  اهداف جمعيت هالل احمر

  

  :به طور خالصه اهداف جمعيت هالل احمر به شرح زير مي باشد

  :تالش براي تسكين آالم بشري* 

  :از قبيل
  جمع آوري اعانات و كمكهاي مردمي براي آسيب ديدگان در حوادث و جنگها -
  ...)پول ، وسائل و (قرض دادن به ديگران  -
  ...كمك به آسيب ديدگان و مجروحان حوادث طبيعي ، جنگها ، تصادفات و  -
  مالقات بيماران در بيمارستان و اهداء گل و شيريني به آنان -
  ندان و محرومانكمك به ايتام و نيازم -
  كمك به معلولين و نابينايان و جانبازان و سالمندان -
  صدقه دادن -
  به مناطق محروم و روستائيو كاروان نيكوكاري اردوهاي بشردوستي  -
  

  :تأمين احترام و كرامت انساني* 

  :از قبيل
  احترام به پدر و مادر و بزرگ ترها -
  تهمت زدن ، غيبت كردن،  عدم گفتن دروغ -
  صداقت و راستگوئي -
  )بوق نزدن بيجا -خط كشي عابر پياده رد شدن     از روي پل يا  -رد نشدن از چراغ قرمز(رعايت قوانين و انضباط اجتماعي و حقوق ديگران  -
  پيشي گرفتن در سالم كردن -
  وجدان كاري،  درستكاري،  امانت داري -
  در غم و اندوه و شادي ديگران شريك بودن -
  م فروشي و گران فروشيعدم ك -
  محبت و مهرباني به ديگران -
  ناسزا و فحش ندادن و با ادب صحبت كردن -
  آبرو و حيثيت ديگران را حفظ نمودن -
  به همه ي مردم و روزگار با نگاه مثبت نگريستن -
  هديه دادن به ديگران -
  عدم ريا و ظاهرسازي و خودنمايي -
  ديگرانمسخره نكردن و عيب جويي نكردن از  -
  
  

  :تالش براي صلح و دوستي و تفاهم بين انسانها* 

  :از قبيل
  از بدي ديگران گذشت كردن و در مقابل بدي ، خوبي نمودن -
  با كسي قهر نكردن -
  صله رحم نمودن -
  بين ديگران كه با هم قهر هستند و يا دعوا مي كنند آشتي و صلح برقرار نمودن -
  روحيه ي كار جمعي و مشورتي -
  رويي و خوش رفتاري با ديگران عصباني نشدن و خوش -
  شركت در طرح راهنمايي مسافرين نوروزي و خدمت به مردم -
  



 

  :تاءمين سالمت و زندگي انسان ها* 

 :از قبيل

  ... حفظ محيط زيست بواسطه آشغال نريختن در جوي آب، رودخانه ، جنگل ، پارك و خيابان و  -
  ز طبيعت و گل و چمنزاركاشت نهال و درخت و مراقبت ا -
  سالمت روان از طريق نماز ، دعا ، قرآن و زيارت -
  رعايت اصول بهداشتي و نظافتي -
  رعايت اصول بهداشت تغذيه و بهداشت دهان و دندان   -
  عدم مصرف خودسرانه دارو و لزوم مراجعه به پزشك   -
  دم استفاده از آنهاو ع... آشنايي با مواد اعتيادآور و افيوني مانند سيگار و   -
  هنگام بيماريهاي ويروسي و عفوني نحوه ي مراقبت از خود و ديگران در  -
  پرهيز از اسراف و زياده روي در مصرف -
  حضور در اردو و تمرين زندگي در شرائط سخت -
  )وميداني و آمادگي جسمانيشنا ، كوهنوردي ، د(ورزش و آمادگي بدني و چابكي جهت آمادگي براي خدمت به مردم در زمان حوادث  -
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  سازمان جوانان هالل احمر دورنماي فعاليتهاي

 

  )13/كهف(إِنَّهم فْتيةٌ آمنُوا ِبرَبِهم وزِدنَاهم هدى 

  آنان جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم

تحوالت اين سنين بسـيار عميـق و اساسـي اسـت و     . حساس و مملو از فرصتها و تهديدهاي متنوع پيرامون يك جوان است دورانيسنين جواني،     
بنابراين توجه ويژه به دوران بلوغ و تحوالت شگرف زيستي، معنوي و اجتماعي آن در . گيرد هاي جسمي، رواني و عاطفي و اجتماعي را در برمي زمينه

از طرفي جوانان تحت تأثير شديد محيط اجتماعي از جمله قوانين و . رسد ن به سمت سالمت دين مدار ضروري به نظر ميجهت ارتقاي سالمت جوانا
  .باشند مقررات، باورها و هنجارهاي اجتماعي و خانواده، دوستان و سايرين مي

هدف قرارداد تا در صورت مواجهه با مشـكالت پـيش روي    براي رشد و تعالي نسل جوان بايد ابعاد معنوي، جسماني، فكري، عاطفي و اجتماعي را    
  .هاي اجتماع توانمند و آماده ساخت در جامعه، آنها را براي حضوري فعال و مؤثر در عرصه

وزشـي،  توجه اينكه در ايـن زمينـه برنامـه ريـزي آم    . لذا ضروري است تا با برنامه ريزي صحيح و مداخله بموقع باعث غلبه فرصتها برتهديدها شد    
ـه   سال مي باشد تا بـا  6فرهنگي و تربيتي زماني بيشترين اثر پذيري را دارد كه شخصيت انسانها در حال شكل گيري است كه آن كودكي و زير  نهادين

  .در فكر و اعتقادات، سپس در زمان جواني و بزرگسالي در رفتار و عملكرد افراد بروز و ظهور يابدشدن آموزه ها 
ر نيست مگر با طراحي  برنامه هاي جذاب و آموزشهاي غير مستقيم مطابق با سن گروه مخاطب كه نيازهاي رواني و اجتماعي آنها را اين امر مقدو    

  .اين تعليمات نيز بايد توسط افراد عالقه مند، مجرب و كارآزموده ارائه شود تا از همكاري و استقبال جوانان برخوردار باشد. پاسخ دهند
هاي مخاطـب و   بايست راههاي جذب متعدد و متنوع داشته باشد تا بتواند همه گروه احمر مي انان به عنوان مبدأ ورودي جمعيت هاللسازمان جو    

سال را جذب و سازماندهي نموده  29احمر بدون محدوديت جنسيتي، مذهبي، نژادي، اعتقادي در محدوده سني زير  متقاضي ورود به جمعيت هالل
ك پروژه مشخص و معين به همراه تعليمات و آموزه هاي جذاب و متنوع مطابق با گروه سـني مخاطـب منجـر بـه ايجـاد تغييـرات       و با پيش بيني ي

تمامي  نگرش اساسي و مثبت در فكر و اعتقاد و سپس تغيير رفتار در جامعه گردد به طوري كه به عنوان الگو و نمونه به دنيا معرفي گشته و سرمشق
ها بايد با پيش بيني يك سير صـعودي بتوانـد هـر سـال درصـدي از       ريزي اين برنامه. بعاد فردي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي گرددجوانان دنيا در ا

  . ها قرار دهد جوانان را تحت پوشش برنامه
بايسـت خصوصـيات و    گـردد مـي   مـي التحصـيل   گيرد و فارغ قرار مي  هاي سازمان جوانان هالل احمر جواني كه تحت تعليمات و آموزه هاي برنامه    

  :هاي زير در او به حد كمال و اعالء ارتقاء يافته باشد شاخصه
هاي سـازمان جوانـان حضـور متعهدانـه، مسـتمر و       ها و فعاليت جوان داوطلبي كه فقط در جهت رضايت خداوند و بدون اجر و پاداش در برنامه )1

  )داوطلب محوري(پويايي داشته باشد 
با تقويت ايمان ، تقوي و توكل به خداوند در روح و روان، ضمن خودسـازي و پـرورش روحـي و تكميـل فضـايل و كمـاالت       جوان داوطلبي كه  )2

اخالقي همچون محبت و مهرباني، صلح و دوستي، عفو و گذشت، صداقت، انضباط اجتماعي، وفاي به عهد و امانتـداري، عـدم دروغ و غيبـت و    
ساني در چهارچوب ارزشهاي ديني و اسالمي با الگو قرار دادن ائمه معصومين، شـهدا، علمـا، فضـال در    تهمت در جهت تحقق احترام و كرامت ان

انسانها،  انجام فعاليتها و برنامه ها آمادگي الزم را كسب نمايد تا در زمان حادثه با روحيه ايثارگري و فداكاري و از خودگذشتگي در جهت نجات
 )قي و معنويسالمت اخال( موثر و مفيد عمل نمايد

جوان داوطلبي كه جهت ارتقاء همكاري، تعاون و همدلي با ديگران براي رسيدن به اهداف بزرگي همچون خدمت به مردم، مهرورزي، كمك به  )3
پذير جامعه و شناخت فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي در جهت ترويج و تقويت آموزه هاي اجتماعي و  همنوعان به خصوص اقشار نيازمند و آسيب

 )سالمت اجتماعي( كوكاري در جامعه كوشش نمايدني

 جوان داوطلبي كه براي ارتقاي توانمندي، چاالكي و سرزندگي از طريق ورزش و توان افزايي همراه با نشاط و شادابي براي پاسخگويي سـريع و  )4
 )سالمت جسمي( نح به افراد آسيب پذير همت گماردمؤثر در سوا

المنفعـه و بشردوسـتانه بـه صـورت      هـاي عـام   هـا و برنامـه   خود را جهت حضور آگاهانه و با عالقه در فعاليتجوان داوطلبي كه ساعاتي از عمر   )5
داوطلبانه جهت تقويت و تحكيم روحيه نوع دوستي و انسان دوستي در خود و از طرف ديگـر مـؤثر و مفيـد در حفـظ محـيط زيسـت و منـابع        

 )بشر دوستانه             عاليتهاي عام المنفعه و ف( ت رشد و شكوفايي جامعه موثر باشدطبيعي، در جه

هاي اوليه در حد عمومي ارتقاء دهد، بـه   ها و نحوه مديريت و امداد و كمك ارتقاء شناخت و توانمندي خود را در خصوص حوادث و بحرانجوان داوطلبي كه  )6
متخصص اقدامات اوليه را در جهت امداد و نجات خود، خانواده، محله انجام  طوري كه بتواند در زمان حوادث در كمترين زمان ممكن تا زمان رسيدن نيروهاي

 )فعاليتهاي امدادي( دهد 

هاي مربوط بـه خودشـان و توانـايي الزم در آمـوزش      ها و برنامه جوان داوطلبي كه ارتقاء دانش و توانمندي الزم در اداره امور و مديريت فعاليت )7
 )مشاركت اجتماعي(در آينده مديران اليق و قابلي براي جامعه تربيت گردند همساالن را داشته باشد به طوري كه 



 

 
و اصـول هفتگانـه و اهـداف چهارگانـه را     ... وظايف و تشكيالت سـازمانها و   –جوان داوطلبي كه همه ابعاد جمعيت هالل احمر اعم از تاريخچه  )8

هـاي مـورد اشـاره آمـاده      انان با فراگيري آموزشهاي الزم در همـه زمينـه  جوان عضو سازمان جو. شناخته و نسبت به آنها پايبند و متعهد گردد
احمـر در   مندي و توانمندي الزم و گذر از آزمونهاي تخصصي جهت تداوم آموزشها و ادامه همكاري با جمعيت هالل گردد تا در صورت عالقه مي

احمر بـه عنـوان    در واقع سازمان جوانان هالل. اوطلبان گرددسال جذب سازمان د29سنين جواني جذب سازمان امداد و نجات و در سن باالي 
احمر بوده كه در كوتاه مدت نياز سازمان امـداد و نجـات و    منبع عظيمي از نيروهاي جوان آموزش ديده به عنوان كارگزاري براي جمعيت هالل

 .نمايد در درازمدت نياز سازمان داوطلبان را تأمين مي

  

  نان برخي از وظائف سازمان جوا

  در حوزه اجتماعي و عام المنفعه

  

  راه اندازي ، توسعه ، تجهيز و اداره مجموعه هاي ورزشي با هدف غني سازي اوقات فراغت اعضاء در سطح كشور* 
  برگزاري مسابقات و جشنواره هاي ورزشي* 
  تقويت تيم هاي ورزشي سازمان جوانان* 
  جسم و نشاط روح در فعاليتهاي ورزشي و اجراي آن تدوين روشها و شيوه هاي علمي و عملي كسب سالمت* 
  برنامه ريزي براي اعضاء در تخصيص بخشي از اوقات فراغت به سرگرمي هاي سالم و نشاط آور ورزشي* 
  تدوين فرهنگ و اصول و ضوابط ورزش و تبيين ابعاد و جنبه هاي اخالقي آن بر اساس انديشه اسالمي* 
  اعضاء و هدايت انرژي و توانايي آنان در امر تالش ، سازندگي و فعاليتهاي امداديحفظ تحرك و نشاط و نيرومندي * 
  اسوه هاي متعالي  هدايت و جهت دهي اعضاء در تحصيل كماالت و فضايل اخالقي از طريق تاءسي به الگوها و * 
  عضاء اهتمام و برنامه ريزي در خصوص تقويت احساسات ملي و ديني و ارتقاء فرهنگ خودباوري ا* 
زي برنامه ريزي جامع و هدفدار به منظور استفاده مطلوب از ذوق و استعدادهاي هنري جوانان و بكارگيري هنر به مثابه ابزاري در جهت زيباسا* 

  جلوه هاي زندگي و انتقال فرهنگ اسالمي
  ...ب ، انتشار نشريه ، توليد نرم افزار و هدايت ديني اعضاء در زمينه تشخيص و عمل به رفتارهاي پسنديده و مطلوب از طريق چاپ كتا* 
  تالش مستمر در جهت رشد علمي و فرهنگي اعضاء با بهره گيري از كليه روشها و ابزارهاي مفيد و مناسب* 
  هدايت روحيه دوستي ، صميميت و صفاي باطني اعضاء در مسير الهي و معنوي* 
  قويت روحيه ايثارگري در اعضاء و حضور داوطلبانه در حوادث امداديتالش براي راه اندازي دفتر ترويج فرهنگ ايثار جهت ت* 
  تالش براي راه اندازي دفتر ترويج فرهنگ قرآني به منظور آشنا ساختن اعضاء با معارف ناب الهي* 
  راه اندازي باشگاه فرهنگي جوانان هالل با هدف ايجاد شبكه ارتباطي بين اعضاء فعال و منتخب سازمان* 
وحيه خدمت و همكاري ، احسان و فداكاري و ايثار و از خودگذشتگي نسبت به همنوعان و مجاهدت و مداومت در كسب توفيق خدمت تقويت ر* 

  خلق با استفاده از ابزار مختلف فرهنگي
  جمعيت هالل احمراقدامات ملي و حضور در صحنه هاي مختلف اجتماعي همسو با اهداف  برانگيختن حساسيت اعضاء نسبت به سرنوشت جامعه ،* 
جهت دهي به عواطف و احساسات و تربيت استعدادهاي فطري جوانان در مسير هنرورزي و آفرينش هاي هنري از طريق فعال سازي انجمن هاي * 

  فرهنگي ، هنري
  اءبا هدف باال بردن توان علمي و فكري اعض... برگزاري كالسهاي مختلف فني ، حرفه اي ، آموزشي ، هنري ، ديني و * 
المللي  در سطح كانون ، شهرستان ، استان ، منطقه ، كشوري و بين... برگزاري اردوهاي فرهنگي ، مذهبي ، هنري ، امدادي ، تفريحي ، سياحتي و * 

با هدف كسب معرفت و گريز از سستي و رخوت ، ارضاي حس كنجكاوي و روح حقيقت جويي و عبرت آموزي از سرگذشت انسان در گذر زمان 
  تقال آموزشها و مفاهيم امداديو ان

  آشنا ساختن اعضاء با فلسفه تعاون و همكاري دسته جمعي و ارتقاء بينش اجتماعي و فرهنگي آنان بر اساس دين مبين اسالم* 
  برنامه هاي مختلف فرهنگي       تقويت روحيه پذيرش مسئوليت و تعهدپذيري و پرورش استعداد اعضاء از طريق اجراي* 
  آموزي هاي دانش از طريق اداره مجتمع...  هاي فرهنگي ، آموزشي ، اجتماعي و  پشتيباني از نوجوانان و جوانان محروم روستائي در زمينه حمايت و* 
  با هدف تقويت توان امدادي اعضاء...  برگزاري اردوهاي امدادي و ورزشي از قبيل كوهنوردي ، جنگل نوردي ، صحرانوردي ، اقامت در كوير و * 
  به منظور ارتقاء توانمندي اعضاء... برگزاري مسابقات فرهنگي ، اجتماعي ، هنري ، امدادي و  *
  اجراي طرح هاي اجتماعي و عام المنفعه از قبيل راهنمايي مسافرين نوروزي به منظور افزايش مشاركت اعضاء در فعاليتهاي عام المنفعه* 
  ...ل احمر با بهره گيري از برنامه ها و ابزارهاي فرهنگي ، هنري ، تفريحي و آشنا سازي جوانان با اهداف و وظائف جمعيت هال* 



 

  تهيه ، تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي و مذهبي به منظور نگهداري و حفظ اعضاء ، و * 
  .ادهاي فرهنگي با هدف جلب مشاركت در جهت اجراي فعاليتهاي فرهنگيهتعامل و هماهنگي با ساير دستگاهها و ن* 
  

  

  سوگندنامه عضويت

  :كنم من به عنوان عضو سازمان جوانان هالل احمر به خداوند متعال سوگند ياد مي  
  .تا با در پيش گرفتن طريق مهرورزي و نوع دوستي براي تسكين آالم بشري و تأمين احترام انسان ها از هيچ تالشي فروگذار ننمايم

دين مبين اسالم و احترام به اصول اساسي نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر بـا خـداي    من با اطاعت از فرامين خداي مهربان و دستورات
  .و براي برقراري دوستي و تفاهم و صلح پايدار ميان همه ي ملتها بكوشم. بندم ، صداقت و راستي را سرلوحه اعمال خويش قرار دهم خود پيمان مي

  :كنم انساني سوگند ياد ميمن به عنوان عضوي وفادار به ارزشهاي واالي 
كه با تاءسي به فداكاريها و از خودگذشتگي هاي انسانهاي بزرگ و سيره روشن و نوراني اهل بيت عصـمت و طهـارت، از زنـدگي و سـالمت همـه ي      

  .انسانها حمايت نمايم
  .مرا توفيق ده تا به پيماني كه با تو بسته ام در همه ي احوال وفادار بمانم! خداوندا 

  

  ات داوطلبانهخدم

ما فقط براي رضاي خدا شما را اطعام مي كنيم و هيچ پـاداش  : و در دل گويند. و طعام را با آنكه دوستش دارند ، به مستمند و يتيم و اسير دهند    
ر آن روز نگه دارد و بهجـت و  پس خدا آنها را از ش. خود ، از روزي كه سخت و غم بار است هراسانيم   ما از پروردگار . و سپاسي از شما نمي خواهيم

  .... و به پاس آن كه صبر كردند ، بهشت و حرير پاداششان دهد . سرور به آنها ارزاني دارد
  ) 12تا  8سوره انسان ، آيات (

  

  آشنائي با مفاهيم و كليات

در نتيجـه  . اند نيازهاي خود را در جامعه برطرف سـازد تو زيرا هر فرد به تنهايي نمي. در زندگي اجتماعي ، نياز افراد به يكديگر اجتناب ناپذير است   
يكـي از جنبـه هـاي واالي زنـدگي انسـانها، انجـام خـدمات        . كنـد  براي سهولت بخشيدن به رفع نيازهاي افراد، همكاري و تعاون، ضرورت پيـدا مـي  

در جمعيت هالل احمر خدمت . ت جامعه بكوشندافراد جامعه بايستي با شركت در خدمات داوطلبانه در كاهش مشكالت و معضال. بشردوستانه است
را  »خدمت داوطلبانه«گيرد تا يكي از اصول بنيادين نهضت صليب سرخ و هالل احمر يعني  داوطلبانه وسيله اي است كه فرد يا گروه از آن بهره مي

اين خدمات . فرد به همبستگي با ساير انسانهاست در حقيقت خدمات داوطلبانه يك عمل ارادي و خيرخواهانه است كه بيانگر تمايل هر. محقق سازد
بنـابراين خـدمات   . كند كه تنها نيستند و در هر شرايطي به گروه يا اجتماع تعلـق دارنـد   شوند، اين حس را القاء مي به كساني كه از آن بهره مند مي

شناخت خدمات داوطلبانه از جنبه هاي مختلفي قابـل  . دهد ميبشردوستانه، در هر اجتماعي به انسانها فرصت زندگي و پايداري در برابر مشكالت را 
پردازيم و اين كه بـه چـه نـوع فعـاليتي، فعاليـت       در ابتدا به بيان تعريفي از داوطلب مي. شود بررسي است كه در اين مجال به برخي از آنها اشاره مي

  .شود داوطلبي گفته مي
  

  تعريف داوطلب

ي ايـن   انگيـزه . دهد، در اينجا منظور از داوطلـب، داوطلـب خـدمات بشردوسـتانه اسـت      ميل و رغبت انجام مي داوطلب فردي است كه كاري را با   
  .داوطلبان تمايالت فطري و احساسات پاك و وجدان بيدار بشري آنان است

ارائـه    بـراي   ي شخصـي قـوي،   براساس تعريف فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر، داوطلب كسي است كه با ميل و رغبـت و انگيـزه    
داوطلبي، وسيله اي است كـه فـرد يـا گـروه از آن سـود      «كند  خدمت به همنوع خود و بدون هيچ گونه دستمزد و يا چشم داشتي اعالم آمادگي مي

  ».جويند تا يكي از اصول بنيادين نهضت يعني خدمت داوطلبانه را محقق سازند مي
  :حمر، فعاليتي است كهداوطلبي در نهضت صليب سرخ و هالل ا

  .ي آن اختيار آزاد فرد داوطلب است؛ نه آرزوي كسب منافع مادي يا مالي يا فشار اجتماعي، اقتصادي يا سياسي كه بر او تحميل شده باشد انگيزه -1
  .هدف آن، ارائه خدمات به مردم آسيب پذير يا اجتماعات آنهاست -2
  . هالل احمر سازمان يافته است توسط نمايندگان رسمي جمعيت صليب سرخ يا -3
     
  



 

  :باشيد شما به عنوان يك داوطلب صليب سرخ و هالل احمر موظف مي

  .در راستاي اصول اساسي نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر عمل كرده و به ترويج آن اصول كمك كنيد -1
  .ت از آن خودداري كنيدبه مقررات استفاده از آرم احترام بگذاريد و از استفاده ي نادرس -2
  .در جهت ارائه خدمات در باالترين حد استاندارد تالش و كوشش كنيد -3
  .وظايف خود را بدون هيچگونه تبعيضي از لحاظ مليت، نژاد، جنس، ديدگاههاي سياسي يا عقايد مذهبي انجام دهيد -4
  .به تمام افراد احترام بگذاريد -5
  .خصي آنها توجه داشته باشيددر كمك به ديگران به خصوصيات ش -6
  .افراد را به درك و تفاهم متقابل تشويق كنيد -7
  .به نيازهاي ديگران به روشي بشردوستانه و محبت آميز پاسخ دهيد -8

  

  تعريف عضو

اعالم داشته و خدمات  عضو، جوان داوطلبي است كه آمادگي خود را براي انجام خدمات بشردوستانه، امدادي و عام المنفعه در جهت تحقق اهداف   
اركت خود را از روي ميل و رغبت بدون هيچ گونه چشم داشتي و با اين اعتقاد كه براي اجتماع سودمند است ارائه نموده و در فعاليتهاي جمعي مشـ 

  .نمايد مي
  

  تفاوت داوطلب با عضو

ت ظريفي وجود دارد؛ به اين معني كه داوطلب را افراد حرفـه اي  از نظر فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر ، بين داوطلب و عضو تفاو   
دانند كه از مهارت، دانش و تخصص برخوردار بوده و در جريان حوادث و سوانح به صورت منظم يا مقطعي جمعيت هاي صليب سرخ  و متخصصي مي

ول اساسنامه و مقررات جمعيت هاي صليب سرخ و هـالل احمـر   كنند؛ اما اعضاء كساني هستند كه به صورت مستمر و با قب و هالل احمر را ياري مي
  .كنند به عضويت جمعيت ها درآمده و عالوه بر ارائه خدمات داوطلبانه ، حق عضويت نيز پرداخت مي

  

  ويژگيهاي يك داوطلب

  :شود ه مواردي از آن اشاره ميبايد داراي ويژگيهايي باشد كه در زير ب: هر داوطلب براي آن كه بتواند بيشترين خدمت را ارائه دهد   
  .باشد... خوش خلقي و    ، داوطلب بايد داراي صفاتي مانند احساس مسئوليت، قابل اعتماد بودن، فداكاري، تواضع -1
  .وقت كافي براي ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد -2
  ).ساده پوشي و پاكيزگي(وضع ظاهري مرتب و مناسبي داشته باشد  -3
  .فراد را از لحاظ سطح زندگي و رفتار مقايسه نكندهرگز ا -4
  .خوش بين و عالقمند به پيشرفت ديگران باشد -5
  .داراي پشتكار و جديت در كار باشد -6
  .در انجام خدمات خود اعتماد به نفس كافي داشته باشد -7
  ).اشتغالنه قصد منفعت طلبي، مزدبري و (انگيزه ي خيرخواهانه و بشردوستانه داشته باشد  -8
  

  انواع داوطلب

  :توان از جنبه هاي گوناگون تقسيم بندي نمود داوطلبان را مي   
  :از نظر شكل انجام خدمات داوطلبانه -1

خدمت اين داوطلب بيشتر در مراكز خاص و براساس تجـارب و تـوان   . دهد اين داوطلب خدمتش را به صورت انفرادي انجام مي: داوطلب منفرد) الف
مثل سركشي از سالمندان و يا گذراندن اوقاتي از هفته يا ماه براي ايجاد نشاط و كمك به زندگي بهتر براي سالمندان و معلوالن . گيرد يفرد صورت م

  .بعنوان يك فعاليت داوطلبانه
  ).كاروان نيكوكاري(ي مثل تشكيل گروه براي اردوهاي جهاد. دهد اين داوطلب، خدمت خود را در قالب گروه ارائه مي: داوطلب عضو گروه) ب

  .بيشتر خدمات داوطلبانه در سازمان جوانان به صورت گروهي است: يادآوري
  :از نظر زمان انجام خدمات داوطلبانه -2

داوطلبي است كه به طور مستمر و مداوم، قسمتي از اوقات فراغت خود را به فعاليت در زمينه ي خدمات بشردوستانه اختصاص : داوطلب دائمي) الف
  .كند مثالً دو يا سه روز در هفته و يا يك هفته در ماه فعاليت مي. دهد يم



 

شود و زمـان مشخصـي بـراي     داوطلبي است كه در هنگام بروز حادثه و در مواقع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده مي: داوطلب غيردائمي) ب
  .بهره گيري از آنان وجود ندارد

  

  تعريف خدمات داوطلبانه

  : كند راسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر، خدمت داوطلبانه را اينگونه تعريف ميفد   
دهد، نه به علت عوامـل اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي كـه بـر او        خدمت داوطلبانه، خدمتي است كه فرد داوطلب آن را با ميل و اختيار انجام مي«

  .پذير جامعه است نه كسب منافع ماديتحميل شده و هدف از آن، ارائه خدمات به مردم آسيب 
  

  انواع خدمات داوطلبانه

  :شوند خدمات داوطلبانه به دو نوع تقسيم مي
  :كه خود شامل دو حالت است: خدمت انفرادي -1

  .دهد خدمتي كه داوطلب به تنهايي انجام مي) الف
  .دهد خدمتي كه داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوط انجام مي) ب
  .شود در اين نوع خدمت داوطلبانه، كار در قالب فعاليتهاي گروهي انجام مي: خدمت گروهي -2
  

  اصول خدمات داوطلبانه صليب سرخ

  :اصول كلي -الف

مات صليب سرخ نهضت بشردوستانه اي است متكي به خدمات داوطلبانه، كه يكي از اصول اساسي صليب سرخ است و بايستي با اتكاء به اين خـد   -
  .رسالت خود را تداوم بخشد

شود كه با ميل و خواست قلبي خود بخشي از وقت و استعدادهاي خود را بـه خـدماتي اختصـاص     داوطلب صليب سرخ، به زن يا مردي اطالق مي  -
  .دهد كه توسط صليب سرخ، در جهت خدمت به جامعه برعهده گرفته شده است مي

باشد، با حالت سازنده و مثبـت خـود و همچنـين از طريـق ماهيـت انسـان        همبستگي جهاني انسانها ميخدمات داوطلبانه صليب سرخ كه تجلي   -
  .نمايد دوستانه اقداماتش، به كاهش رنجها، آالم و تسكين ناراحتي ها كمك مي

اوطلبانه به احياء اين فرهنگ ها و باشد و با انجام خدمات د خدمات داوطلبانه صليب سرخ، الهام گرفته از سنن و فرهنگ مناطق مختلف جهان مي  -
  .شود سنن كمك مي

  .داوطلبان صليب سرخ بايستي به هنگام انجام وظيفه، اصول اساسي صليب سرخ را رعايت نمايند  -
  

  :اصول مربوط به انجام خدمات داوطلبانه) ب

  :باشد اصول مربوط به انجام خدمات داوطلبانه صليب سرخ به شرح زير مي
  .گيرد ئه خدمات بر اساس تشخيص صحيح و دقيق نيازها استوار بوده و به طور يكپارچه در اختيار همگان قرار ميترويج و ارا  -
قـي  تصميم به مشاركت جامعه در برنامه ريزي پروژه ها و فعاليتها مطابق با نيازها و مشكالت جامعه به عنوان عامل پيشـرفت و توسـعه جامعـه تل     -

  ).ياري ده تا به خود كمك كنندشعار ديگران را (گردد  مي
  ايجاد و توسعه حس مسئوليت و بشردوستي نسبت به جامعه  -
را توسعه استعداد و شايستگي ساير افراد به طوري كه آنان بتوانند لياقت خود را نشان دهند و كيفيت زندگي را بهبود بخشيده و مشـكالت خـود     -

  .حل نمايند
  

  ضرورت و اهميت خدمات داوطلبانه

  پردازيم و اين كه آيا وجود چنين خدماتي در جامعه ضروري است؟ در اين قسمت به بيان اهميت خدمات داوطلبانه مي   
در پاسخ به اين سوءال مهم بايد گفت كه سازمانهاي رسمي به علت گستردگي حوادث و مشكالت جوامع، بـدون اسـتفاده از نيروهـاي داوطلـب، از       

زيـرا  . دهـد  عالوه بر اين، انجام امور به وسيله ي داوطلبان، هزينه ها را به ميزان قابل توجهي كاهش مي. آيند د بر نميعهده انجام مطلوب وظايف خو
  .قوي تري براي اين نوع كارها دارند ي از طرفي داوطلبان انگيزه. شود استفاده از نيروهاي رسمي مزدبگير باعث افزايش هزينه ها مي

ورهاي در حال رشد محسوس تر است و خدمت داوطلبانه در اين كشورها اهميت بسـزايي دارد زيـرا سـازمانها و مؤسسـات     نياز به داوطلبان در كش  
توانند  يارائه دهنده خدمات اجتماعي، بدون داوطلبان تربيت شده ، فقط قادر به انجام دادن حداقل برنامه هاي خود هستند؛ ولي با كمك داوطلبان م

بنابراين تشويق همـه ي اقشـار جامعـه بـه خصـوص      . نظر كمي و كيفي گسترش دهند و به عده بيشتري از مردم خدمت كنند برنامه هاي خود را از



 

از طرفي، انجام خدمات داوطلبانه براي خود داوطلبان نيز بسيار مفيد اسـت، زيـرا سـبب تقويـت     . جوانان براي انجام خدمات داوطلبانه ضروري است
  .رددگ حس نوعدوستي در آنان مي

اگر چه اعضا نيز نقش مهمي را . امروزه همه ي جمعيتهاي صليب سرخ و هالل احمر، براي هدايت و رهبري فعاليتهاي خود به داوطلبان وابسته اند   
  مات آنهـا كـامالً  كنند كه خد مثالً بسياري از جمعيتهاي ملي، مؤسساتي نظير بيمارستانها را اداره مي. كنند در كمك به سازمان و خدمات آن ايفا مي

  . براساس فعاليتهاي داوطلبانه اعضا بنا شده اند

  

  مبدأ پيدايش امور داوطلبي صليب سرخ

، هانري دونان ، زنان دهكـده را  1859در جنگ سولفورينو در سال . زماني كه صليب سرخ تأسيس شد، فعاليت داوطلبي اصلي ترين مفهوم آن بود   
  .حال مرگ كه روي زمين مانده بودند، بسيج كرد براي كمك به مجروحان و افراد در

  .را نوشت كه چند سال بعد، اين كتاب موجب تأسيس صليب سرخ گرديد» خاطرات سولفورينو«او پس از بازگشت به وطن، كتاب    
كرد تـا در دوران جنـگ بـه مجروحـان      آيا بهتر نيست در دوران صلح ، جوامع را با داوطلبان كامالً آموزش ديده، مشتاق و فداكار تجهيز: او نوشت   

  كمك كنند؟
اي نياز است كه موقعيت شان بـه خـوبي    بلكه به افراد داوطلب، مشتاق، آموزش ديده و باتجربه... براي نيل به اين هدف تنها كمك كردن مهم نيست

آن پس نهضت صليب سرخ و هالل احمـر رشـد    از. توسط فرماندهان و نظاميان در صحنه جنگ شناخته تا موجب تسهيل و حمايت فعاليتشان گردد
كرد، از كشوري به كشور ديگر گسترش پيدا كرد و مردم هر جامعه گرد هم جمع شده و يك جمعيت را تشكيل داده و شـروع بـه جـذب داوطلبـان     

  .كردند
  

  :رود تا از كليه داوطلبان صليب سرخ و هالل احمر انتظار مي

  .ن نهضت جهاني صليب سرخ و هالل احمر منطبق نموده و توزيع آنها را افزايش دهندفعاليتهاي خود را با اصول بنيادي  -
  .به آيين نامه هاي مربوط به استفاده از نشان احترام گذاشته و از سوء استفاده نمودن از آنها پرهيز نمايند  -
  .در جهت افزايش استانداردهاي باالي كيفيت فعاليت نمايند  -
  .ملهاي جمعيت ملي براي داوطلبان، قوانين و يا اصول اخالقي فدراسيون و اصول اساسي خدمات داوطلبانه رفتار نمايندمنطبق با دستورالع  -
  .در مواقع اضطراري و با موافقت جمعيت ملي و با توجه به مهارتها و توانايي هاي خود در صحنه حضور داشته باشند  -
  .ورده نموده و توانايي هاي خود را براي كمك فردي و فعاليت داوطلبانه تقويت نمايندنيازهاي استفاده كنندگان از خدمات را برآ  -
  

  :كليه داوطلبان حق دارند تا

  .طبق آنچه كه در اساسنامه تعريف شده، عضو جمعيت ملي خود شوند -
  .ا ايفا نمايند، بهره مند گردندسازد تا وظايف و يا نقش خود ر از آموزشهاي مناسب و يا پيشرفت هاي شخصي كه آنها را قادر مي -
  .از تجهيزات الزم به منظور انجام وظايف و نقش خود بهره مند گردند -
  .باشد پذيرفته و يا رد نمايند انجام هرگونه فعاليت و يا نقشي را كه در ارتباط با اصول اخالقي و اساس خدمات داوطلبانه مي -

  

  مسئوليت هاي داوطلبان

به نوع فعاليتي كه انتخاب كرده است و افرادي كه قرار است به آنها كمك كند، در قبال جمعيت ملي هالل احمـر يـا صـليب     هر داوطلب با توجه  -
  .شود به درك بهتر مسئله كمك كند اميد است برخي از مسئوليتهايي كه در زير بيان مي. باشد سرخ مسئول مي

  .كنند كنند در حقيقت نهضت و آرمانهايش را معرفي مي ل احمر كار ميبه ياد داشته باشند زماني كه براي صليب سرخ يا هال  -
  .دبا اصول اخالقي، اصول اساسي و فلسفه خدمات داوطلبانه هالل احمر يا صليب سرخ و نيز چهار معاهده ژنو و دو پروتكل الحاقي آن آشنا شون  -
  .در همه حال متوجه نيازهاي ديگران باشند  -
  .، قبل از هرگونه تصميم گيري در مورد موضوعات صليب سرخ يا هالل احمر با جمعيت ملي خود مشورت كننداگر ترديد دارند   -
  .به ديگران كمك كنند تا بتوانند به خودشان كمك كنند  -
  .آماده پذيرفتن مسئوليتها باشند و سعي كنند هميشه در دسترس باشند  -
  .قع بين باشندي توانايي ها و محدوديت هاي خود وا درباره  -
  .سعي كنند در حد ظرفيت و توانشان كار كنند؛ ليكن در انجام وظايف خود انعطاف و پشتكار داشته باشند  -
  .سعي كنند كار خود را ارزيابي كرده و بازخورد آن را بررسي كنند  -
  .بكوشند با آگاهي كامل از اهداف، آرمانها و خط مشي ها، جمعيت ملي را تقويت كنند  -



 

  .سعي كنند شخصي مثبت و داراي شور و شوق باشند  -
  .با آگاهي از اهميت رفتار متقابل و بهبود بخشيدن به ارتباطات خود با ساير داوطلبان ارتباط كاري مثبتي برقرار كنند  -
  

  ويژگيهاي خدمات داوطلبانه در سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

در كمـك  ) ع(توصيه هاي اهل بيت عصمت و طهارت      تعال و عمل به دستورات دين مبين اسالم و براي قرب الهي و كسب رضايت خداوند م  -1
  .خدمت به مردم انجام مي شود: به ديگران و دستگيري از نيازمندان و در يك كالم 

  .شود افتخاري است، يعني براي خدمت داوطلبانه وجهي دريافت نمي  -2
  .شود يعني در ارائه خدمت، بين افراد تبعيض قائل نمي. و عام المنفعه داردجنبه بشردوستانه، خيرخواهانه   -3
  .شود دنبال نمي... يعني در آن اهداف خاص سياسي، اقتصادي و. بدون هيچگونه تمايالت منفعت طلبانه است  -4
  .كند تفاوت مي... بالياي طبيعي و شرايط و زمان انجام خدمات داوطلبانه بر طبق موقعيت و شرايط مختلف مانند زمان جنگ، صلح،  -5
  .پذيرد اختياري است و بدون هيچگونه تحميل يا فشارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي صورت مي  -6
  .شود در اوقات فراغت داوطلب و به صورت غيررسمي انجام مي  -7

اصـول  (اساس اصول بنيادين صـليب سـرخ و هـالل احمـر     توان گفت كه خدمات داوطلبانه در سازمان جوانان جمعيت هالل احمر بر به طور كلي مي
  .گيرد انجام مي) هفتگانه

  

  داوطلبي در امور خاص

به علل تنوع، گستردگي و پيچيدگي مشكالت و معضالت اجتماعي، براي رفع يا كاهش مشكالت، يك گروه يـا سـازمان خـاص بـا افـراد محـدود،          
و براي اينكه يك سازمان خيريه و عام المنفعه بتواند خدمات قابل توجهي به افراد نيازمند ارائـه دهـد،   از اين ر. تواند كارآيي چنداني داشته باشد نمي

براي انجام اين مهم، آشنايي هر چه بيشتر با سازمانهاي خيريه و عام المنفعه و نوع فعاليتهـاي  . پذيرش افراد داوطلب بخصوص جوانان ضروري است
  .، الزم استآنها براي جوانان داوطلب سازمان

 داوطلبي در امور خاص به اين معنا است كه فرد يا گروهي از اعضاي داوطلـب در مراكـز خـاص از قبيـل بيمارسـتانها، آسايشـگاهها، پرورشـگاهها،         
  :استبنابراين براي يك داوطلب موارد زير الزم . پردازند ها و ساير سازمانها و مؤسسات خيريه به ارائه خدمات داوطلبانه مي انجمن

  .پذيرند آشنايي با سازمانهايي كه خدمات داوطلبانه را مي) الف
  .تواند در مراكز فوق انجام دهد آشنايي با نوع فعاليتي كه هر داوطلب مي) ب
  :توان انجام داد پذيرند و نوع خدمت داوطلبانه اي كه در هر كدام مي معرفي سازمانهايي كه خدمات داوطلبانه را مي -1

  .توانند اين نوع خدمات را بپذيرند، برخي دولتي و بعضي غيردولتي هستند مانهايي كه ميمؤسسات و ساز

  

  آسايشگاهها

آسايشگاهها مكان مناسبي براي انجام . خانواده ها به علل مختلفي مايل يا قادر به نگهداري افراد معلول، پير و داراي ضعف جسماني و رواني نيستند  
نمونـه          خواهد و يكي از كار در اينگونه مراكز، صبر و طاقت، از خودگذشتگي و فداكاري بسيار مي. م المنفعه استدادن خدمات بشردوستانه و عا

آسايشگاهها برحسب نوع مشكل و معلوليت افراد به دو دسته تقسيم و برحسـب سـن و   . شود هاي برجسته ي كار و فعاليت بشردوستانه محسوب مي
  .شوند جنس تفكيك مي

  .اين آسايشگاه وظيفه نگهداري از افراد معلول را برعهده دارد: ايشگاه معلوالنآس -1
  .شوند در اين آسايشگاه سالمندان نگهداري مي: آسايشگاه سالمندان -2
  

  نمونه هايي از نوع خدمت داوطلبانه در آسايشگاهها

تواند در موارد زير با مددكاران و مربيـان همكـاري    آسايشگاه ميهر داوطلب برحسب رغبت و مهارت با هماهنگي مسئوالن در هر يك از بخشهاي    
  :نمايد

  همكاري با مربيان كالسهاي آموزشي -1
  بردن افراد به محيطهاي باز براي هواخوري و گردش دسته جمعي -2
  همكاري در زمينه ي فعاليتهاي ورزشي، حركات بدني و پياده روي -3
  ن معلول در هنگام غذا خوردن و استراحت كمك و همراهي با كودكان و سالمندا -4
  همكاري در انجام مراقبت هاي بهداشتي و كمكهاي اوليه -5
  كمك به مطالعه كتاب و كتابخواني براي افراد بي سواد و ناتوان -6



 

  همكاري در اجراي برنامه هاي تفريحي و نشاط آور براي آنان -7
  

  پرورشگاهها

كودكان و نوجوانان بي سرپرستي است كه به علل مختلف اعضاي خانواده خود را از دست داده اند و خدمت به  پرورشگاهها محل نگهداري نوزادان،  
  .آنان از نمونه هاي بارز خدمت بشردوستانه است

  :شوند اكثر پرورشگاهها به سه بخش زير تقسيم مي
  شيرخوارگاهها يا بخش نوزادان و كودكان تا سن پنج سالگي -1
در آنجا يك پرستار وظيفه مـادري را برعهـده   . شوند واده يا بخش كودكان دبستاني كه در مراكزي به نام شبه خانواده نگهداري ميبخش شبه خان -2

زنـدگي  ) پرستار به صـورت شـيفتي   2با (كند  ساعت تغيير مي 24دارد و كودكان مانند يك خانواده سه يا چهار نفره با يك پرستار مادر كه هر 
  .شوند ن در اين بخش ها تا پايان دوره دبستان نگهداري ميكودكا. كنند مي

در اين كانونها پسران و دختران به صورت جداگانـه  . كنند بخش كانون يا بخش نوجوانان و جواناني كه در دوره راهنمايي و دبيرستان تحصيل مي -3
  .شوند تا در سن جواني به استقالل دست يابند با مهارتهاي زندگي آشنا مي

  

  ونه هايي از نوع خدمت داوطلبانه در پرورشگاههانم

  :تواند همكاري نمايد هر داوطلب برحسب عالقه و مهارت خود با هماهنگي مسئوالن مربوط و مربيان پرورشگاه در موارد زير مي   
  مراقبت و نگهداري از نوزادان و توجه به وضعيت عمومي آنان -1
  كمك به تنظيم خواب و غذاي نوزاد -2
  همكاري در ارائه آموزشهاي مختلف به كودكان و نوجوانان اعم از آموزش مهارتهاي زندگي، آموزشهاي هنري و تقويت دروس -3
  همكاري در بازديدها و گردشهاي دسته جمعي -4
  همكاري در فعاليتهاي گروهي، مسابقات ورزشي و برنامه هاي تفريحي -5
  ائل مختلفهمكاري با مشاور راهنما در هنگام بروز مس -6
  

  مراكز شبانه روزي ويژه نابينايان، ناشنوايان و كم توانان ذهني

كننـد، بـه    بسياري از كودكان و نوجوانان نابينا و ناشنوا كه با خانواده هـاي خـود زنـدگي مـي    . اين مراكز غالباً وابسته به سازمان بهزيستي هستند   
كانات و خدمات تحصيلي، كمك آموزشي، رفاهي و آمـوزش مهارتهـاي زنـدگي و كاريـابي آنهـا      نمايند تا از ام صورت مستمر به اين مراكز مراجعه مي

  .اين مراكز محل مناسبي براي انجام فعاليتها و خدمات داوطلبانه است. استفاده نمايند
  .و كتابخانه هستند) براي افراد تحت پوشش(اين مراكز داراي بخشهاي آموزشي، رفاهي، كاريابي 

  

  از نوع خدمت داوطلبانه در اين مراكزنمونه هايي 

  :تواند همكاري نمايد هر داوطلب براساس عالقه و مهارت خود در اين مراكز، در موارد زير مي
  همكاري با كتابخانه نابينايان براي ضبط كتابهاي درسي و غيردرسي -1
  ي در ارائه لوازم و امكانات مورد نيازهمكاري در انجام خدمات رفاهي براي نابينايان، ناشنوايان و كم توانان ذهن -2
  همكاري در اموري كه مستقيماً با ديدن  و شنيدن در ارتباط است -3
  پردازد، مانند آموزشهاي تقويت ذهن و حافظه همكاري با مربيان در اموري كه به توانبخشي ذهني مي -4
  همكاري با مربيان در كالسهاي ويژه -5
  و شنوايي سنجي و سنجش ذهن و حافظه كودكان  همكاري در بخش بينايي سنجي -6
  آموزش نكات بهداشتي در كالسهاي ويژه -7
  كمك به آنها در انجام امور روزمره خود مانند رفت و آمد و كتابخواني -8
  كمك به مربيان در برگزاري گردشهاي گروهي و تفريحي و فعاليتهاي ورزشي براي معلوالن -9

  .ط آوربرگزاري برنامه هاي نشا -10
  

  نمونه هايي از نوع خدمت داوطلبانه در كميته امداد

  همكاري با طرح اكرام در ارسال دعوت نامه براي حاميان -1
  همكاري در ارسال جزوات و پيك هاي همكالسي -2



 

  همكاري در تصحيح سؤاالت دروس مقاطع تحصيلي -3
  فعاليت در زمينه شناساندن طرح اكرام به جامعه -4
  شناسايي دانش آموزان و دانشجويان بي بضاعت و بي سرپرست همكاري در -5
  

  نمونه هايي از نوع خدمت داوطلبانه در آموزش و پرورش استثنايي

  همكاري در انجام امور دفتري در واحدهاي مختلف -1
  كمك به دانش آموزان معلول در زمينه مراقبت از آنان و رفت و آمد در مواقع مورد نياز  -2
  كهاي اوليه در مواقع لزوم در مدارس استثناييارائه كم -3
  خواندن و نوشتن براي دانش آموزان نابينا به ويژه در جلسه امتحان -4
  براي استفاده دانش آموزان استثنايي ... رابط بين كتابخانه ها، كانونها و فرهنگسراها و -5
  ضبط كتابهاي كمك آموزشي براي دانش آموزان نابينا -6
  

  :ارائه نمايند) دولتي و غيردولتي(توانند خدمات زير را در مراكز خيريه  داوطلبان خدمت، ميبه طور كلي 

  )با هماهنگيهاي الزم(جمع آوري اعانات و كمك هاي مردمي اعم از نقدي و غيرنقدي  -1
  عيادت و دلجويي از بيماران و مددجويان -2
  ي و اختصاصي عوايد آن به مؤسسات خيريهبرگزاري مسابقات ورزشي با هدف جمع آوري كمكهاي مردم -3
  اختصاص ساعاتي از اوقات فراغت افراد داوطلب به شكل انفرادي و گروهي براي انجام امور جاري انجمن ها و مؤسسات خيريه -4
  همراهي، همدلي، مساعدت و مصاحبت با بيماران و مددجويان تحت پوشش -5
  پياده روي، هواخوري و سفرهاي كوتاه گروهي براي ايجاد تنوع بيشتر و تحمل بيماري همراهي نمودن با بيماران در اموري مانند -6
  ...فعاليت در زمينه معرفي اينگونه مراكز حمايتي به جامعه از طريق توزيع بروشور، مجله و -7
  كمك به رفت و آمد افراد معلول در مواقع مورد نياز -8
  در موارد مختلفي كه نياز به همكاري دارندكمك و مساعدت به نابينايان و ناشنوايان  -9

  )متناسب با نوع معلوليت(همكاري با سازمانهاي مربوط در زمينه كاريابي براي معلوالن  -10
تاالسمي، ديابت، كليه، سـرطان و معلوليـت هـاي ديگـر و معرفـي آنـان بـه انجمـن هـا و          : شناسايي خانواده هاي داراي بيماريهاي خاص مانند -11

  خيريه مربوطمؤسسات 
  شناسايي و معرفي خانواده هايي كه داراي فرزندان نابينا، ناشنوا و كم توان ذهني هستند و معرفي آنان به مراكز مربوط -12
  توانند از ايتام نگهداري و يا از آنها پشتيباني مالي نمايند و معرفي آنان به مراكز مربوط شناسايي خانواده هايي كه مي -13
  امه هاي فرهنگي براي انجمن ها و مؤسسات خيريهاجراي برن -14

  

  :مواردي كه داوطلبان براي انجام خدمات داوطلبانه بايستي رعايت نمايند

  .هيچ اقدامي را بدون هماهنگي با مراكز مربوط انجام ندهند -1
  .به قوانين و شرايط آن مركز احترام بگذارند -2
  .ين مراكز درگير نسازندخود را با مسائل و مشكالت حاشيه اي در ا -3
  .ويژگيهاي يك داوطلب خدمت را به طور كلي در محيط اين مراكز رعايت نمايند -4
  .را رعايت كنند... در طول خدمت مواردي مانند حسن اخالق، رفتار و برخورد مناسب و -5
بدينگونه كه . ر قالب گروههاي سازماندهي شده ارائه دهدتواند د در سازمان جوانان جمعيت هالل احمر فرد داوطلب خدمت، فعاليتهاي خود را مي   

نمايند و برحسب نياز يك  پذيرند مراجعه مي افراد يك گروه با هماهنگي قبلي به منظور انجام خدمات داوطلبانه به يكي از سازمانهايي كه داوطلب مي
  � و قوت فعاليتها را بررسي نمايند دهند تا نقاط ضعف گروه ارائه ميافراد داوطلب گزارش فعاليتهاي خود را به . شود يا چند نفر مشغول خدمت مي

 


