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 تعاریف-1ماده 

 :جعیت هالل احمرسازمان جوانان  .1-1 

اساسنامه   3ماده از 7اجرای بند در .شود نامیده می «سازمان» نامه به اختصار که در این آیین احمر هالل سازمان جوانان جمعیت

 . تشکیل شده است  «اداره امور جوانان جمعیت»مجلس شورای اسالمی جهت 8/2/7337احمر مصوب مورخه  جمعیت هالل

 :جوانان جعیت هالل احمر معاونت امور.1-2

  5-22های سنی  رده اعضا درهای مرتبط با  ها و فعالیت ی برنامه استان مجری کلیهدر  احمر جوانان جمعیت هالل معاونت امور

احمر زیر نظر مدیرعامل  های ابالغی از سوی سازمان جوانان هالل ها و دستورالعمل نامه سال بوده و مطابق مصوبات، بخش

 .نماید احمر استان فعالیت می لجمعیت هال

 :معاونت پرورشي وزارت آموزش وپرورش.1-3

ها دبیر شورای هماهنگی  های این معاونت در استان کلآموزی، اداره های دانش این معاونت دبیر شورای هماهنگی تشکل

آموزی را با هماهنگی  دانشهای  آموزی استان و معاونان پرورشی مدارس، مسئولیت پیشبرد اهداف تشکل های دانش تشکل

 .تشکل مربوطه برعهده دارد

 :دانش آموزي هالل احمر كانون.1-4

نهادی است  شود، نامیده می «کانون»نامه به اختصار  احمر که در این آیین آموزی سازمان جوانان جمعیت هالل کانون دانش

مین احترام أتتفاهم،  دوستی و تسکین آالم بشری، صلح وتالش برای جهت دولتی که  غیر غیرسیاسی و، داوطلبانهآموزی،  دانش

ها ها و حمایت از زندگی و سالمت انسان، کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار در میان ملتها انسان

جوانان جمعیت  سازماننامه به منظور تحقق اهداف  در قالب ضوابط این آئین هاگونه تبعیض میان آنبدون در نظر گرفتن هیچ

  .پردازد در مدارس به فعالیت می تشکیل شده و احمر هالل

 :عضویت.1-5              

هرکس از زن و مرد »باشد که به استناد آن  احمر می اساسنامه جمعیت هالل( 3)عضویت در سازمان جوانان مطابق با ماده 

 .تواند عضو جمعیت گردد کوچک و بزرگ بدون مالحظات سیاسی، مذهبی، نژادی می

 

 آموزي هالل احمر اهداف و وظایف كانون دانش-2ماده 

 :اهداف. 2-1

 انجام خدمات امدادی، اجتماعی وبرای آموزان به منظور آماده ساختن آنان  تربیت دانشو  سازماندهی، آموزش ،جذب -

 مترقبه  غیر المنفعه مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و عام

های مختلف جامعه  کمک به وفاق و همدلی بین آنان با گروه آموزان و نیکوکاری بین دانش جویی و تقویت حس مشارکت -

 دیده به ویژه افراد نیازمند و آسیب

 های مربوط به سازمان فعالیت ها و گیری تصمیم ها، سازی آموزان در تصمیم توسعه مشارکت دانش -

 پژوهشی های آموزشی و احمر از طریق برنامه های انسانی جمعیت هالل شناساندن وظایف و هدف کوشش در جهت تبیین و -

 های مطلوب فردی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان متناسب با سن آنان ایجاد رفتار -

 احمر پس از فراغت از تحصیل آموزان با هالل استمرار همکاری دانش سازی مناسب در جهت تداوم و بستر -

تالش برای تسکین آالم بشری و ، در بین اعضا تفاهم در جامعه و صلح و فضای مناسب در جهت تحکیم دوستی، ایجاد -

 های بشردوستانه  ها در راستای فعالیت ها، حمایت از زندگی و سالمت انسان تأمین احترام انسان
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 :وظایف.2-2

 جوانان های سازمان آموزان داوطلب مطابق با برنامه عضوگیری از بین دانش -

 برگزاری انتخابات به منظور انتخاب اعضای شورای اجرایی تشکیل مجمع عمومی اعضا و -

 المنفعه عام آموزش اعضا به منظور ایجاد آمادگی در آنان جهت ارایه خدمات امدادی و -

 احمر های جمعیت هالل معرفی فعالیت نهادها از طریق شناساندن اهداف و جلب همکاری مردم و -

 های سازمان جوانان پذیر در چارچوب اهداف و برنامه اجتماعی به اعضای آسیب ارایه خدمات -

 در راستای اهداف سازمان جوانان مناسبتیو  اجتماعی، های فرهنگی فعالیت ها و اجرای برنامه -

 مربیان مدارس و واحدهای آموزشی در راستای اهداف سازمانی جلب مشارکت اولیاء و -

 .توجه به مقاطع دبستان و دبیرستان متفاوت استوظایف کانون با   :7تبصره

 

 :تشكیل كانون -3ماده 
 مدرسشه آمشوزان   از دانشش  نفر 71شود که حداقل  میمدرسه یا مراکز آموزشی تشکیل  درخواست مدیربا  مدارس کانون در

را برای  هاسایر تشکلبایست مکانی اختصاصی یا مشترك با میکننده  درخواستمدارس  .داوطلب عضویت در کانون باشند

 .دنگرفته باشهای کانون در نظر انجام فعالیت

 :مراحل تشكیل كانون. 3-1

  معاونت پرورشی های اجرایی مربوطه توسط سازمان و نامه تعداد کانون و آئین سهمیهابالغ  .7

 آموزی پرورش شهرستان جهت فراخوان تشکیل کانون دانش اداره آموزش و هماهنگی جمعیت و .2

 شهرستان احمر هاللجمعیت پرورش به  درخواست کتبی مدارس از طرف آموزش وارایه  .3

 ( پرورش استان کل آموزش و با همکاری اداره)مراکز آموزشی واجد شرایط  انتخاب مدارس و .1

ارسال رونوشت به مدیرکل آموزش و  رییس شعبه و با امضای شهرستانمجوز تشکیل کانون از سوی جمعیت  .5

  پرورش استان

احمر شهرستان جهت فراگیری  مجرب و متعهد مدرسه به جمعیت هالل، داوطلب ز مربیانیکی امدیر و معرفی  .3

احمر شهرستان و ارسال رییس جمعیت هاللتوسط آنان ابالغ صدور های الزم به منظور هدایت کانون و  آموزش

  رونوشت به مدیرکل آموزش و پرورش استان

احمر شهرستان با  جمعیت هالل توسطمنابع آموزشی مرتبط  کتب و م هویتی وآموزی به اقال کانون دانش تجهیز .7

 شهرستانآموزش و پرورش هماهنگی اداره 

جانشین وی،  تعیین دبیر و تشکیل مجمع عمومی، برگزاری انتخابات اعضای شورای اجرایی ونام متقاضیان،  ثبت .8

 صدور کارت عضویت  آموزان واجد شرایط و تشکیل پرونده برای دانش

 برگزاری آیین افتتاحیه کانون .2

 های کانونها و فعالیتهای الزم، برگزاری آزمون، شرکت در برنامه ارائه آموزش  .71
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 «آموزي فرآیند تشكیل كانون دانش» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش احمر شهرستان وت هاللدرخواست کتبی مدارس توسط مدیر مدرسه به جمعی

 انتخاب مدارس واجد شرایط

 احمر شهرستان احمرازسوی جمعیت هاللصدور ابالغ مدیر و مربی داوطلب هالل

 فراخوان ثبت نام، عضوگیری، تشکیل پرونده  

 تجهیز کانون مربیمدیر و آموزش 

 صدورکارت عضویت

 تشکیل مجمع عمومی

 اجرایی تشکیل شورای

 آیین افتتاحیه

 

 تعیین دبیر و جانشین

با هماهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش  ها به استان توسط سازمان اختصاص سهمیه تعداد کانون

 شهرستان

 آموزش، برگزاری آزمون برای اعضا و شرکت در برنامه های بشردوستانه و امدادی
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 اركان كانون-4ماده 

 :ارکان کانون عبارتند از

 مجمع عمومی*

 شورای اجرایی*

 دبیر کانون*

 :مجمع عمومي. 4-1

برگزاری انتخابات  باشد که با هدف ساماندهی اعضا و احمردر هر واحد آموزشی می آموزی هالل متشکل از اعضای کانون دانش

ی اکثریت نسبی أتصمیمات آن با تصویب ر یابد و اعضا رسمیت می( دو سوم) 3/2 شود و با حضور شورای اجرایی تشکیل می

 .خواهد بود جلسه معتبر در اعضای حاضر

 .دگرد می برگزار احمرهالل داوطلب توسط مربیابتدای سال تحصیلی در  عمومیمجمع ولین جلسه ا :1تبصره

احمر به جمعیت هاللرابط و عالقمند یک نفر را به عنوان مربی  ن داوطلب توانمندمدارس از بین مربیان یا معلما مدیر :2تبصره

 .گردداحمر ابالغ میوحکم آنان توسط رییس جمعیت هالل نمایدمیاحمر شهرستان معرفی هالل
 :وظایف مجمع عمومي.4-1-1

 البدل اعضای علی انتخاب اعضای اصلی شورای اجرایی کانون و -

 .گردد یا اعضای شورا ارایه می استماع گزارش کانون که توسط دبیر و -

 ها  در خصوص فعالیت راهکارکانون و ارایه  بررسی عملکرد -

 .رسانی تشکیل گردد تواند برای اتخاذ تصمیمات الزم درمواقع اضطراری جهت کمک مجمع عمومی می: 3تبصره 

 :شوراي اجرایي. 1-2 
 از طریق برگزاری انتخاباتیکسال البدل که برای مدت  دو نفر اعضای علی نفر از اعضای اصلی و 5جمعی است متشکل از 

 .شوند توسط مجمع عمومی انتخاب می
 :نحوه انتخابات شوراي اجرایي.1-2-7

ضمن بررسی  درمجمع عمومی حضور یافته و( آبانماه هر سال 71 اًترجیح)آموزی موظفند یکبار در سال اعضای کانون دانش

نفر اعضای شورای اجرایی از بین کاندیداها با  5ارائه شده، نسبت به انتخاب  های فعالیت وضعیت عضویت، نوع خدمات و

 .حداکثر آراء کسب شده به مدت یک سال اقدام نمایند

اند، به انتخاب مدیر مدرسه یکی به عنوان دبیر و دیگری به عنوان جانشین  از بین دونفر اول که حائز اکثریت آرا شده :1تبصره

 .شود صادر می شهرستانمدیر مدرسه و مسئول امور جوانان توسط آنان حکم  انتخاب شده و
 :هاي اعضاي شوراي اجرایيویژگي.4-2-2

 به انجام خدمات داوطلبانه  مند عالقه -

 و موفق در زمینه علمی مورد وثوق اولیاء مدرسه   -

 کافی برای انجام امور محوله  اختصاص زمان -

 پذیر  انعطاف برقراری ارتباط مؤثر وقدرت دارای پذیر، با اخالق،  مسئولیت -

 :وظایف شوراي اجرایي. 4-2-3

 اجرای مصوبات مجمع عمومی -

  احمرتقویم اجرایی به مربی هالل های پیشنهادی کانون منطبق با تهیه و ارائه برنامه -

 آموزان داوطلب دانشریزی برای عضوگیری از بین  برنامه -
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 بین اعضای شوراانجام امور جاری کانون با تقسیم مسئولیت  -

 جلسات سازمان جوانان ها و در برنامه فعال اعضاریزی جهت حضور  همکاری با مسئوالن مدرسه و برنامه -

 مسئوالن مربوطه تصویب گزارش عملکرد کانون به منظور ارایه به مجمع عمومی و تهیه و -

 سازمان جوانانهای جمعیت و  آموزان و افراد غیر عضو با فعالیت آشنا نمودن سایر دانش -

خواهد  یا جانشین وی عضو که یک نفر آنها دبیر 3جلسات رسمی شورای اجرایی هر یک ماه یکبار و با حضور حداقل  :5تبصره

توانند  ی میأالبدل بدون حق ر اعضای علی. با تصویب اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود هابود تشکیل و تصمیمات آن

                                                                                                       . درجلسات رسمی شورا حاضر شوند

در هر واحد  انتخابات شورای اجرایی جدید اندازی اولیه، تجدید فعالیت کانون و به منظور راه احمرهاللداوطلب مربی  :3تبصره

آموزان داوطلب را که  برگزاری انتخابات مجمع عمومی در اولین جلسه، سه نفراز دانشآموزشی و نیز نظارت بر عضوگیری و 

نامزد انتخابات برای عضویت در شورای اجرایی نباشند، به عنوان کمیته اجرایی برگزاری انتخابات تعیین و با نظارت مدیر 

پایان داده شورای سه نفره رای اجرایی به کار پس از انجام انتخابات و تشکیل شو که پردازدمیمدرسه به انجام انتخابات 

 .                            شود می

اما در صورت تخطی جمعی اعضای شورای  دگرد شود، مشمول انحالل نمی کانون در واحدهای آموزشی که تشکیل می :7تبصره

رئیس  تأیید اد مدیر واحد آموزشی مربوطه واجرایی و مغایرت تصمیمات آنان با اساسنامه سازمان و مقررات مدرسه، به پیشنه

 احمر در شهرستان، شورای اجرایی تا برگزاری انتخابات مجدد مجمع عمومی تعطیل و با پیشنهاد مربی  شعبه جمعیت هالل

رئیس شعبه جمعیت یک نفر از اعضای مجمع عمومی به عنوان دبیر موقت تعیین و معرفی  تأییدمدیر مدرسه و  یااحمر هالل

 . شود می

 دبیر كانون . 1-3

مدیر واحد آموزشی جهت دریافت  تأییداعضای اصلی شورای اجرایی تعیین شده و پس از  دبیر فردی است که از بین دو نفر

 . بود خواهد نفر دوم بعنوان جانشین دبیر .شود یعرفی ماحمر شهرستان مهالل ابالغ دبیری به جمعیت
 :وظایف دبیر. 1-3-7

 اجرای مصوبات شورای اجرایی به عنوان مسئول اجرایی کانون -

 ها های مختلف کانون و نظارت بر حسن اجرای آن ها و فعالیت پیگیری برنامه -

 ها و اعضا ارتباط مستمر با سرگروه ها و ایجاد هماهنگی بین فعالیت گروه سازماندهی اعضا وعضو گیری و  -

 ها تعیین زمان جلسات شورا، تشکیل جلسات و حضور فعال در آن -

 اهتمام به تشکیل جلسات مجمع عمومی با هماهنگی اعضای شورای اجرایی و با همکاری مربی -

 ارائه به مربی  های اجراشده درکانون و برنامه ها و تدوین گزارش از فعالیت تهیه و -

 ابتکاری با مشارکت اعضاو طرح های  ها انجام دیگر فعالیت  -

 .بایست با هماهنگی واحد آموزشی صورت پذیرد های کانون می برنامه ها و کلیه فعالیت :8تبصره

کانون در ...( ای ومنطقه ملی،های طرح اردوها، مسابقات،) ها تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه روش :2تبصره

قالب در  ها نیزها قرار خواهد گرفت و تجهیز کانونو در اختیار استانبینی  احمر پیش سازمان جوانان هاللتوسط آموزی  دانش

اونت بین سازمان جوانان و مع ما نامه اجرایی فی آموزشی تهیه و مطابق شیوهکتب علمی و وسایل کمک اقالم هویتی، منابع،

 . پرورش در اختیار کانون قرار داده خواهد شد پرورشی آموزش و
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 وظایف كادر اجرایي -5ماده 

 جمعیت هالل احمر 5-1
 وظایف سازمان جوانان .5-1-1

 دستیآموزی منطبق بر اسناد باالهای کانون دانشبرنامه ها وها، دستورالعملنامهتدوین آئین تهیه و -

آموزش و پرورش در راستای نهادینه کردن اهداف و اصول جمعیت  همکاری مستمر با معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت -

 احمر در مدارسهالل

 ها تهیه اقالم هویتی و فعالیتی کانون -

 هاکانون فعالیتی ابالغ سهمیه -

 صدور کارت عضویت  -

 ها در سراسر کشورنظارت بر فعالیت کانون -

 اردوهای کشوری ا وهبرگزاری گردهمایی -

 تقدیر از مدیران و مربیان برتر داوطلب  -

 (معاونت امورجوانان)استان وظایف جمعیت هالل احمر.  5-1-2

 هانظارت بر عملکرد کانون -

 دارای کانونمدارس های ارسالی از سازمان به دستورالعمل ها وابالغ بخشنامه -

 های کانون به سازمان جوانانارسال گزارش فعالیت دریافت و -

 هااعضای فعال در کانون برگزاری اردوهای مختلفنظارت بر  -

 هانظارت بر توزیع مناسب اقالم هویتی به کانون -
 شهرستان وظایف جمعیت هالل احمر. 5-1-3

 صدور و ابالغ حکم تشکیل کانون در مدرسه -

 احمرصدور و ابالغ حکم مدیر و مربی داوطلب هالل -

 صدور و ابالغ حکم دبیر کانون -

 جزوات آموزشی مرتبط  بروشور و اقالم هویتی وتجهیز کانون به  -

 استان داوطلب تأسیس کانون به واجد شرایط ومعرفی مدارس  -

 (مربیان مجمع مدیران و) ستان جهت برگزاری جلسات مشتركشهرپرورش  هماهنگی با آموزش و -

 اعضا های آموزشی مشترك برای مربیان وهمکاری در خصوص برگزاری دوره -

 مربیان برگزاری مجمع مدیران وهمکاری در  -

 توزیع مناسب اقالم هویتی  -

 برای اعضاعضویت کارت  نظارت بر صدور -

 تفریحی ، امدادی و، فرهنگیآموزشی یهمکاری در برگزاری اردوها  -

 آموزی شهرستان به استان جهت ارائه به سازمانهای دانشتهیه و ارائه گزارش توصیفی و مصور فعالیت کانون -

 

 وزارت آموزش وپرورش . 5-2
 :معاونت پرورشي وزارت آموزش وپرورش.5-2-1

 هانامهتفاهمانعقاد همکاری با سازمان جهت  -
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 همکاری در تهیه و تدوین محتوای آموزشی  -

 ها، مناطق آموزش و پرورش و مدارسها بین شهرستانتعداد کانون ابالغ سهمیه جذب اعضا و -

  اردوهای مشترك صدور مجوز مشارکت در -

 :اداره كل آموزش  و پرورش استان. 5-2-2

 هادر سطح شهرستان فرهنگیوپرورشیهای مصوب از سوی معاونت دستورالعمل ها وبخشنامهبهینه اجرای نظارت بر  -

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

 هاهای کانونها و فعالیتآموزش و پرورش شهرستان در خصوص برنامه گزارش گیری از ادارات -

 ها و اردوهای استانی مشترك همکاری در برگزاری برنامه -

 آموزی های دانشسازی کانونجلب مشارکت مدیران و مربیان داوطلب به منظور ایجاد و فعال -

 نگی وزارت آموزش و پرورش معرفی مدیران و مربیان داوطلب نمونه به معاونت پرورشی و فره -

 :مدیر مدارس.5-2-3

آموزان و  گردد که ابالغ مدیریت را دریافت نموده و مسئولیت کلیه امور مربوط به کادر اجرایی و دانش به فردی اطالق می

 .احمر در مدارس را برعهده دارد آموزی هالل ها از جمله کانون دانش نظارت بر عملکرد و فعالیت کلیه تشکل
 :وظایف مدیر. 5-2-3-1

 آموزی  درخواست کتبی برای تأسیس کانون دانش -

 های کانون تهیه مکان و امکانات الزم برای فعالیت -

 احمر معرفی مربی داوطلب همکاری با هالل -

 های کانون نظارت بر کلیه فعالیت -

 احمر و معاونت پرورشیشرکت در جلسات مشترك هالل -

 های کانون  فعالیت و ها سازی مناسب جهت اجرای برنامه بستر -

 : مربي هالل احمر .5-2-1

های کانون را  احمر هدایت فعالیتمند به همکاری با هاللیا دبیران عالقه مربی هالل احمر فرد داوطلبی است که از بین مربیان و

. نماید احمر در واحد آموزشی اقدام می آموزی هالل به عهده گرفته و با همکاری مدیر و اعضا نسبت به تشکیل کانون دانش

معرفی و بعد از تکمیل فرم مربوطه ابالغ مربی داوطلب را از  شهرستانآموزش و پرورش   مربی، توسط مدیر مدرسه به اداره

 . نماید دریافت می شهرستاناحمر  جمعیت هاللرییس 

تواند از بین همکاران فرهنگی داوطلب یک نفر را بعنوان جانشین خود به مدیر مدرسه معرفی نماید تا  احمر میمربی هالل : 7تبصره

 . در غیاب وی امور محوله را انجام دهد

آموزش امداد به  سال پیاپی و در مدارس در دو (های سختآموز آماده در روزدانش)با توجه به اجرای طرح دادرس  :2تبصره

احمر برای تأسیس کانون در مدارس در صورت تمایل اولویت انتخاب مربی هالل داوطلب آموزش و پرورشتعدادی از مربیان 

                                                                        .با آنان خواهد بود
 : وظایف مربي هالل احمر. 5-2-1-7

 مند به عضویت در کانون  ی داوطلب عالقه نظارت بر سازماندهی اعضا -

 تمهید الزم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی  -

 اهتمام الزم در برگزاری انتخابات شورای اجرایی و تشویق اعضا به حضور فعال در انتخابات -
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ها و همراهی  های جمعی نظیر بازدیدها، اردوها، همایش اعضا در فعالیتها و شرکت  هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه -

 های جمعی آنان در برنامه

 احمر های هالل شرکت در جلسات اولیاء و مربیان و تالش جهت شناساندن اهداف و برنامه -

 های کانونبرنامه آموزان جهت آشنایی آنان با اهداف وبرگزاری جلسه با اولیای دانش -

 آموزانهای اولیه برای اولیای دانش های عمومی امداد و کمک دورهبرگزاری  -

 امداد در مدارس احمر جهت برگزاری مانورهماهنگی با هالل -

 های آموزشی برای اعضا مطابق با دستورالعمل های آموزشی سازمان جوانان تشکیل کالس -

 زشی سازمان جواناناحمر مطابق با دستورالعمل آمو های آموزشی مربیان هالل شرکت در کالس -

احمر و دریافت منابع آموزشی، اقالم هویتی و وسایل کمک آموزشی برای  ارتباط مستمر با مراکز و شعب جمعیت هالل -

 استفاده اعضا

 های کانون  تالش در جهت جلب مساعدت افراد و نهادها به منظور اجرای برنامه -

 ئولین ذیربطاحمر و مس دریافت گزارش عملکرد کانون و ارائه به هالل -

 : مجمع مربیان.  5-2-5

های  ها و فعالیت ها و تنظیم برنامه ین مربیان و استفاده از تجارب آنان برای تهیه طرحو وحدت رویه ببه منظور ایجاد همکاری 

ضور افراد احمر شهرستان با ح  آموزی هالل کانون دانش« مجمع مربیان»سالیانه سازمان و تبادل نظر درباره پیشرفت امور جاری 

 :شود ذیل تشکیل می

  در سطح شهرستان احمر واحدهای آموزشی آموزی هالل کانون دانشمدارس دارای  داوطلب مربیانمدیران یا کلیه  -

 شهرستان  احمرهاللجوانان جمعیت   امور رئیس و کارشناسان -

احمر شهرستان و یک نفر نماینده  جمعیت هاللاالختیار از سوی  به منظور تشکیل مجمع مربیان یک نفر نماینده تام :3تبصره

 .داشت  عهده خواهند االختیار از سوی اداره آموزش و پرورش تعیین و انجام امور مربوطه را بر تام

 .بار در سال تشکیل خواهد شد 2جلسات مجمع مربیان  :1تبصره

گزارش جلسات مجمع  آموزی آموزش و پرورشو کارشناس دانشاحمر شهرستان جوانان جمعیت هاللمسئول امور :5تبصره

 .دهندمیاستان قرار مسئوالن ذیربط دردر اختیار  مقام مافوق مربیان را تهیه و با هماهنگی
 : وظایف مجمع مربیان.  5-2-3

 ی وه به معاونت پرورشاحمر و ارائ آموزی هالل های سالیانه کانون دانش تنظیم پیشنهادهای الزم در خصوص برنامه تهیه و -

 احمر شهرستان جمعیت هالل

 ها و ارائه راهکارهای مناسببررسی نقاط قوت و ضعف کانون -

 های جمعی فراهم کردن تسهیالت الزم برای اجرای اردوها، بازدیدها و برنامه -

 های آموزشی مورد نیاز اعضا و مربیانتبادل نظر در خصوص محتوا و سرفصل -

 

 نحوه وشرایط عضویت -3ماده 

 وعض. 6-1

های  المنفعه در قالب کانون امدادی و عام ،دوستانه آموز داوطلبی است که آمادگی خود را برای انجام خدمات بشر دانش عضو

های  ارایه نموده و در فعالیت خود را احمر در جهت تحقق اهداف سازمان اعالم داشته و خدمات سودمند آموزی هالل دانش

                                         .              دنمای مشارکت می گروهی
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 نحوه عضویت.3-2

 نام را تکمیل ویا دبیر کانون در مدرسه فرم ثبت شورای اجرایی و اعضای ،احمرمراجعه به مربی هاللتوانند با  آموزان می دانش

 .احمر درآیند جوانان هالل آموزی سازمان به عضویت کانون دانش ویک هفته نسبت به ارائه مدارك مورد نیاز اقدام  ظرف

  مدت عضویت. 3-3

یابد و اعضا در صورت  سال ادامه می 78تا حداکثر سن  کانون آغاز و انجام مراحل آن در نام و عضویت از زمان شروع ثبت

ادامه ( ریعشای و ییآزاد، روستا ،طالب دانشجویی،)های سازمان جوانان سالگی در سایرکانون 22توانند تا سن  تمایل می

 .آیند احمر درفعالیت داشته و پس از آن نیز به عضویت سازمان داوطلبان جمعیت هالل

 شرایط عضویت.  3-1

 .دارای کانون مشغول به تحصیل باشدواحد آموزشی در آموز  دانش -

 .نموده باشد تکمیلرا  مدرسهکانون  فرم عضویت داوطلبی در -

 احمر جمعیت هالل اصولپایبندی به اهداف و  -

 وظایف عضو . 3-5

 های آموزشی شرکت در برنامه -

 بشردوستانه و امدادیهای گروهی  فعالیت ها و شرکت فعال در برنامه -

 های جمعی                                          حضور منظم درجلسات مجمع عمومی و برنامه مشارکت فعال در برگزاری انتخابات مجمع عمومی و -

 عضویت عادي.6-6

زمان آن برای ارتقا به مرحله بعد تا کسب  شود و ای است از عضویت که با اعالم آمادگی عضو برای فعالیت شروع می مرحله

 .یابد شرایط الزم ادامه می

 عضویت فعال.6-7

 .شود می کسب شرایط خاص حاصل ای برای عضو است که پس از طی دوران عضویت عادی و مرحله

 ویژهعضویت .6-8

    .شود می کسب شرایط خاص حاصل و و فعال برای عضو است که پس از طی دوران عضویت عادیای  مرحله

 ت افتخاريعضوی.6-8

اما در . نماید نظر می با کانون صرف فعال از ادامه همکاری عضو ،ای است که پس از طی دوران یک سال عضویت عادی مرحله

 .را دارد انهارائه خدمات بشردوست وقت تمایل به همکاری وپارهصورت ه ب.( ..وقوع حوادث طبیعی و) های خاص زمان

 . عضو افتخاری امکان کاندیداتوری انتخابات شورای اجرایی را ندارد :1تبصره

آموزی  که در آنجا نیز کانون دانشهرگاه یکی از اعضای کانون یک واحد آموزشی به مدرسه دیگری منتقل شود  :2تبصره

 .شود به عضویت آن کانون پذیرفته میبا حفظ سوابق و رده عضویت باشد، فعال  احمر هالل

 

 ارتقاء عضویت  -7ماده 
 :گردد عضویت با کسب شرایط به ترتیب ذیل حاصل می ارتقاء

 :شرایط ارتقاء و تبدیل عضویت عادي به فعال. 7-7

 آموزش پایه داوطلبی -

 سال از مدت عضویت عادی7سپری شدن حداقل  -

 و امدادی بشردوستانه، برنامه مناسبتی 1شرکت در حداقل  -
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 ربط ن ذییید مسئوالأت -

 حضور در انتخابات مجمع عمومی  -

 های بشردوستانه وامدادی ها وفعالیت حضور فعال در برنامه -

 .شود می، به سابقه عضویت اضافه قبلی طع تحصیلیاسوابق عضویت در مق :7تبصره 

 :عضو ویژه  عضو فعال به شرایط ارتقاء .7-2

 سال از عضویت فعال 2سپری شدن حداقل  -

 گذراندن دوره عمومی مقدماتی -

 کاربردی در راستای اهداف جمعیت ،یا اجرای طرح علمی گری و ارایه حداقل یک خدمت برجسته از قبیل رشادت، ایثار -

های  ها در برنامه تیم ها و هدایت گروه گیری و توانایی در بکار دوستانه استانی و های بشر مستمر در کلیه فعالیت حضور فعال و -

 المنفعه  عام

 در سطح کشوری شرکت در المپیاد آماده -

 های آموزشی مبتنی بر نیاز عضوگذراندن دوره -

 یا استانی عضویت در تیم برگزیده شهرستانی و -

 ها  طرح ها و ارایه راهکارهای نوین اجرایی برای برنامه -

 .المپیاد آماده مربوط به دوره دبیرستان است :2رهتبص

 «آموزشي هاي واحددر ساختار كانون دانش آموزي هالل احمر » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربی مدیرمدرسه

 مجمع عمومی

 شورای اجرایی

 دبیرکانون

 اعضای کانون

های  فعالیت گروه

 بهداشت و سالمت

های فرهنگی،  فعالیتگروه 

 دینی و هنری 

های   فعالیت گروه

 امدادی

های   فعالیت گروه

 بشردوستانه
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  :هاي كانون برنامه -8ماده

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

 دینیپیاده کردن بخشی از الگوی تبلیغ و آموزش عملی معارف و اخالق  -

 های بشردوستانه و امدادی منطبق با اهداف جمعیت زمینه آموزی در تقویت کارایی و اثربخشی کانون دانش -

 های درسیتالش در جهت گنجاندن مفاهیم امدادی و بشردوستانه در محتوای کتاب  -

 احمرمرتبط با اهداف هالل یشناسایی استعدادهای برجسته اعضا  -

  آموزیدر کانون دانش نشاط و معنویت برای اعضا لو از شور ومم تعالی بخش و فضاییایجاد  -

گرایی به جای فردگرایی جهت  همدلی و تقویت روحیه جمع هدفمندی براساس توکل به خدا، تعاون وو  آموزش کارگروهی -

 مداری و تشکیل تیم تفکر مداری، تفکرخالق، تکلیف ،ارائه خدمات داوطلبانه

 اضطراری های انسانی در مواقع عادی و گیری مشارکتی و تکریم ارزش، صراحت، تصمیمی صداقت باالبردن روحیه -

 ، خودباوری براساس خودشناسی و خودآگاهیها ضرورت پرداختن به روش -

 کمک به کادر اجرایی مدرسه جهت انجام خدمات داوطلبانه در مدارس، حسب ضرورت و نیاز اولیاء مدرسه -

 پیشنهادي هاي فعالیتها و  برنامه. 8-2
 :فعالیت هاي امدادي در جهت ارایه خدمات امدادي. 8-2-7

 ناشی از حوادث شایع در مدارسدیدگان  های اولیه به مصدومین و آسیب ارایه کمک* 

  جوانان های امدادی سازمانچادرحضور در  و یا های مردمی آوری و توزیع کمک دیدگان از طریق جمع رسانی به آسیب کمک* 
 : هاي بشردوستانه فعالیت.  8-2-2

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

 های آنان  تکریم خانواده امدادگران و آزادگان و های شهدا، جانبازان، ها وایثارگری بزرگداشت خاطره فداکاری*

تکریم از  خیر به منظور تقدیر و و افراد نیکوکار ار وزصنوف خدمتگ و اقشار فرزانگان، دانشمندان، برقراری ارتباط با*

 معنوی آنان های انسانی و ارزش

ها، راهپیمایی،  برگزاری همایش های ورزشی، برنامه :جامعه از طرق گوناگون مانند دوستی در رویج فرهنگ صلح وت*

 ...های هنری و فعالیت
 : هاي بهداشت وسالمت فعالیت.  8-2-3

 جامعه  جوانان ونوروانی  کمک به امر بهداشت جسمی و*

 کمک به بهداشت مدارس*

 طبیعیزیست و منابعحفظ محیطجهت  تالش در*

 ورزش همگانی  اشاعه ورزش خصوصاً*

 و مصرف دخانیات هاکمک به امر پیشگیری از بیماری*

 آموزان خانواده دانش بازدید و دلجویی از افراد بیمار در*
 : احمر و دیني در راستاي اهداف هالل فرهنگي، هنريهاي  فعالیت.  8-2-1
 برادری  های مختلف با برگزاری مراسم پیمان دوستی و گروه اقوام، همدلی بین افراد، تالش برای ایجاد وفاق و*
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گیری از تجارب آنان  بهره( های حسنه اسوه)الگوهای متعالی سی به أت منش انسانی و و پذیری در رفتار تشویق جوانان به الگو*

 انسانی در جامعه در ایجاد فضای معنوی و

 نیکوکاری بین مردم اشاعه اصول تعاون و*

 

 كارت عضویت -9ماده 

 عضویت صادر جامعو رده عضویت از طریق سامانه که متناسب با نوع فعالیت  نشانگر هویت عضو در سازمان جوانان است،

 .شود می

 :كارت عضویتنحوه دریافت . 2-7

احمر رئیس جمعیت هالل تأیید با ثبت اطالعات خود در سامانه جامع عضویت سازمان جوانان و پس ازاعضای کانون  

                                                       .نمایندخود را دریافت میکارت عضویت احمر هاللمعاون امور جوانان  شهرستان و

  :كارت عضویتمدت اعتبار. 2- 2
عضو  هر. گردد متناسب با رده عضویت تمدید می سازماندهی جدید و دارای یکسال اعتبار بوده که هرساله پس از انتخابات و

یا به هر دلیل از عضویت در سازمان حذف  قطع نماید و ماه بدون دلیل موجه ارتباط خودرا با سازمان 3در صورتی که بیش از 

 . شود گردد، کارت او از درجه اعتبار ساقط می

 .ها استفاده نماینددر برنامهاحمر سازمان جوانان هالل از کاورتوانند  پس از دریافت کارت عضویت می اعضاء :7تبصره

 

 نامه عضویت سوگند -11ماده 

دوستی برای  نوع راهگرفتن کنم تا با در پیش احمر به خداوند متعال سوگند یاد میجوانان هاللمن به عنوان عضو سازمان »

 .                                      ننمایم دریغها از هیچ تالشی  مین احترام انسانأت تسکین آالم بشری و

لوحه اعمال خویش  راستی را سر بندم، صداقت و پیمان میاحمر با خدای خود  هالل سرخ و من با احترام به اصول اساسی صلیب

                                      .ها بکوشم صلح پایدار میان همه ملت تفاهم و دوستی و برای برقراری صلح و قرار دهم و

       گذشتگی و از خود ها سی از فداکاریأکنم که با ت های واالی انسانی سوگند یاد می من به عنوان عضوی فعال به ارزش

 . گونه تبعیضی به همه آنان یاری رسانمدر این راه بدون هیچ ها حمایت نمایم و سالمت همه انسان های بزرگ، از زندگی و انسان

 «  .ام در همه احوال وفادار بمانم مرا توفیق ده تا به پیمانی که با تو بسته !خداوندا

 

 لباس  اعضاء-11ماده 

کانون مدارس و واحد  ویژه در کلیه اعضای فعال ولشکل در سازمان جوانان استفاده شده و صورت متحدالباس اعضا به 

 .شوند آموزشی موفق به دریافت لباس می

 

 حق عضویت -12ماده 
برای توسعه  به منظور آماده ساختن اعضاء، احمر جنبه داوطلبانه دارد هاللکه عضویت در سازمان جوانان  با توجه به این

توانند سالیانه مبلغی را که در هر سال از سوی  جوان می المنفعه، داوطلبان نوجوان وعام های امدادی و مشارکت آنان در فعالیت

 .                                                                                              نمایند شود به عنوان حق عضویت پرداخت پرورش ابالغ می آموزش واز طریق  سازمان مشخص و
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مبلغ حق عضویت پرداختی توسط عضو هر ساله متناسب با مقاطع تحصیلی طی بخشنامه مالی جمعیت به شعب جمعیت  :7تبصره

 .ابالغ خواهد شد

 .ها ابالغ خواهد شدنامه اجرایی در فصل بودجه به استانیوهنحوه هزینه حق عضویت طی ش :2تبصره

  

 خدمات رفاهي اعضاء  – 13ماده 

ها و خدمات ارزنده برای اعضا تسهیالتی فراهم  داوطلبانه و به منظور ارج نهادن تالش و فعالیت سازمان در قبال عضویت

و  ها روشسمت عضو به ، نوع فعالیت ،عضویتدرجه  این تسهیالت طبق ضوابط خاص و با توجه به نوع و .آورد می

 .گیرد های مختلف در اختیار عضو قرار می مناسبت

  

 سایر موارد – 14ماده 

 ،نباید با اساسنامه ،شوند تشکیل می نامه آئینمجمع عمومی و شورای اجرایی که بر اساس این  ،ها تصمیمات و مصوبات گروه -7

 .آموزش و پرورش مغایرت داشته باشدوزارت احمر و  هالل های جمعیت ها و دستورالعمل نامه آیین

های بشردوستانه و  بکارگیری در فعالیت ،آموزش ،های مربوط به فعالیت اعضا در خصوص جذب و سازماندهی دستورالعمل -2

 .به طور جداگانه توسط سازمان ابالغ خواهد شد امدادی

 حسب مورد توسط سازمان جوانان جمعیت با هماهنگی معاونت پرورشی ،نامه مسکوت مانده است مواردی که در این آیین -3

 .شود تهیه و ابالغ میوزارت آموزش و پرورش و فرهنگی 

برای فعالیت مشخص شود تا  (هامجزا یا مشترك با سایر تشکل) مدارس الزم است محلی در کلیه واحدهای آموزشی و -1

اولویت تشکیل کانون . متمرکز نمایندآن مکان خود را در های فعالیتاحمر  آموزی هالل اعضا تحت عنوان کانون دانش

 . آموزی برای واحدهایی خواهد بود که مکان مستقلی جهت استقرار آن اختصاص دهند دانش

بوده و تغییرات مورد نیاز در سال تحصیلی از تاریخ ابالغ قابل اجرا  تبصره تصویب،( 22)ماده و ( 71)نامه در  این آیین -5

 .ابالغ خواهد گردید 25-21

  

 

 
 

 


