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 مقدمه

-آموزي هاللكانون دانشآموزی، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، های دانشنامه شورای هماهنگی تشکلبه استناد آیین

آموزی و سازمان های اسالمی دانشآموزی، اتحادیه انجمنتشکل فعال در مدارس است که در کنار بسیج دانش 4یکی از  احمر

د تحول بنیادین آموزش و و با توجه به سناحمر المللی صلیب سرخ و هاللاصول و اهداف نهضت بین در راستایآموزی دانش

 نماید.آموزان تالش میپردازد و در ترویج فرهنگ بشردوستی میان دانشمی به فعالیتپرورش 
 

 تعاریف-8ماده 

 سازمان جوانان جعیت هالل احمر .8-8 

اجرای  راستای درسازمانی است که  شود نامیده می «سازمان» نامه به اختصار که در این آیین احمر هالل سازمان جوانان جمعیت

  «اداره امور جوانان جمعیت»مجلس شورای اسالمی جهت 8/2/7337مصوب مورخه  ،احمر اساسنامه جمعیت هالل  3ماده از 7بند

 یاد می شود. "سازمان"در این آیین نامه به منظور اختصار از سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با عنوان . تشکیل شده است

 استان ها ان جعیت هالل احمرجوان معاونت امور.8-2

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

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

 نماید. استان فعالیت میهمان احمر  جمعیت هالل

 وزارت آموزش وپرورش پرورشی  و فرهنگی .معاونت8-9

ها دبیر  این معاونت در استان هایزیرمجموعه و در سطح کشوری آموزی های دانش این معاونت دبیر شورای هماهنگی تشکل

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

پرورشی معاونت "در این آیین نامه به منظور اختصار از معاونت مذکور، تحت عنوان  د.نبا هماهنگی تشکل مربوطه برعهده دار

 شود.ییاد م "

 آموزي هالل احمردانش كانون.8-4

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

 تسکین آالم بشری، صلح وتالش برای جهت که مبتنی بر اصول بشردوستانه دولتی  غیر غیرسیاسی و، داوطلبانهآموزی،  دانش

ها و ، کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار در میان ملتها مین احترام انسانأتتفاهم،  دوستی و

نامه به منظور  در قالب ضوابط این آئین هاگونه تبعیض میان آنها بدون در نظر گرفتن هیچحمایت از زندگی و سالمت انسان

  پردازد. به فعالیت می تشکیل و در مدارس احمر هاللجوانان جمعیت  تحقق اهداف سازمان

 .عضویت8-5              

هرکس از زن و مرد »باشد که به استناد آن  احمر می ( اساسنامه جمعیت هالل3عضویت در سازمان جوانان مطابق با ماده )

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

 رسه )مركز آموزشی(مدیر مد. 8-6

دریافت نموده و مسئولیت کلیه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مربوطه، گردد که ابالغ مدیریت را به فردی اطالق می

 احمر در آموزی هالل ها از جمله کانون دانش آموزان و نظارت بر عملکرد و فعالیت کلیه تشکل امور مربوط به کادر اجرایی و دانش

 مدارس را برعهده دارد.
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 . مربی هالل احمر8-7

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

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

ابالغ مربی داوطلب را از رییس  ،شهرستان معرفی و بعد از تکمیل فرم مربوطه احمرجمعیت هاللمربی، توسط مدیر مدرسه به 

 نماید.  احمر شهرستان دریافت می ت هاللجمعی

 عضو. 8-1

 احمر، خود را نسبت به آنها متعهد دانسته وبا آگاهی از اصول و اهداف جمعیت هالل آموز داوطلبی است که دانش ،عضو

احمر در جهت  آموزی هالل های دانش المنفعه در قالب کانون دوستانه، امدادی و عام آمادگی خود را برای انجام خدمات بشر

 .نماید های گروهی مشارکت می تحقق اهداف سازمان اعالم داشته و خدمات سودمند خود را ارایه و در فعالیت

 دبیر كانون .  8-3

عرفی احمر شهرستان مهالل جهت دریافت ابالغ دبیری به جمعیتحد آموزشی تعیین و توسط مدیر وادبیر فردی است که 

  شود. می

 

 شوراي اجرایی. 8-81
 نفر عضو در سطوح کانونی، شهرستانی و استانی4نفر شامل دبیر کانون و  5جمعی است متشکل از 

 . مجمع عمومی8-88

 3/2 باشد که با هدف ساماندهی اعضا با حضور واحد آموزشی می احمردر هر آموزی هالل اعضای کانون دانش کلیه متشکل از

 خواهد بود. جلسه معتبر در ی اکثریت نسبی اعضای حاضرأتصمیمات آن با تصویب ر یابد و اعضا رسمیت می)دو سوم( 

 . مجمع مدیران و مربیان 8-82

های  ها و فعالیت ها و تنظیم برنامه برای تهیه طرحبه منظور ایجاد همکاری و وحدت رویه بین مربیان و استفاده از تجارب آنان 

تشکیل احمر شهرستان   آموزی هالل دانش های  کانون« مجمع مربیان»سالیانه سازمان و تبادل نظر درباره پیشرفت امور جاری 

 شود. می

 

 مجمع شهرستانی. 8-89

 با حضور های شهرستانکانونباشد که با هدف ساماندهی  می شهرستاندر هر  احمر آموزی هالل کانون دانش دبیرانمتشکل از 

جهت اجرا در جلسه  در ی اکثریت نسبی اعضای حاضرأتصمیمات آن با تصویب ر یابد و اعضا رسمیت می)دو سوم(  3/2

احمر شهرستان بار در محل جمعیت هالل 5حداقل  تحصیلی سال هر مجمع شهرستانی در .خواهد بود معتبرسطح شهرستان 

نفر  4کیل خواهد شد. اولین جلسه مجمع در آذرماه و به منظور تعیین اعضای شورای اجرایی شهرستان )شامل یک نفر دبیر و تش

 پذیرد.عضو( از طریق انتخابات صورت می

 پس از تعیین اعضای شورا صورتجلسه انتخابات جهت معرفی اعضای شورای اجرایی شهرستان به استان ارسال خواهد شد.

آموزی از وظایف مجمع است که راهبری آن با های دانشتصمیمات الزم جهت تسهیل در روند اجرایی فعالیت کانوناتخاذ 

 باشد.می آن اعضای شورا و دبیر

 نفر خواهد بود. 5کانون، تعداد اعضای شورای اجرایی کمتر از  5های دارای کمتر از . در شهرستان7-7-73
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 جمع استانیم. 8-84

باشد که  می استاناحمر هر  آموزی هالل دانشهای  کانونمجمع شهرستانی  از اعضای شورای اجراییتعدادی و  دبیرانمتشکل از 

ی اکثریت أتصمیمات آن با تصویب ر یابد و اعضا رسمیت می)دو سوم(  3/2 با حضور های استانکانونبا هدف ساماندهی 

بار  2حداقل  تحصیلی  سال هر مجمع استانی در  خواهد بود. معتبرجهت اجرا در سطح استان جلسه  در نسبی اعضای حاضر

ماه و به منظور تعیین اعضای شورای اجرایی بهمن احمر استان تشکیل خواهد شد. اولین جلسه مجمع در در محل جمعیت هالل

شورا صورتجلسه انتخابات پس از تعیین اعضای  پذیرد.نفر عضو( از طریق انتخابات صورت می 4)شامل یک نفر دبیر و  استان

اتخاذ تصمیمات الزم جهت تسهیل  ارسال خواهد شد. ستاد سازمان جوانان کشوربه  استانجهت معرفی اعضای شورای اجرایی 

 آن از وظایف مجمع است که راهبری آن با اعضای شورا و دبیر در سطح استان آموزیهای دانشدر روند اجرایی فعالیت کانون

 باشد.می

 52تا  27های دارای شهرستاناز  دبیر مجمع شهرستانی،، کانون 22تا 7های دارای مجمع استانی از شهرستان در .8-8-84

دبیر و دونفر از اعضای  ،کانون 52های دارای بیش از شهرستان از دبیر و یک نفر از اعضای شورای اجرایی و ،کانون

 شورای اجرایی عضو خواهند شد.

های )ویدئو کنفرانس، شبکه امکان برگزاری مجمع به صورت حضوری، جلسات به صورت مجازیدر صورت عدم  .2-8-84

 طبق قوانین جلسه حضوری برگزار خواهد شد. اجتماعی و...(

 

 كنگره كشوري.8-85

 های سراسر کشوراستاناحمر  آموزی هالل کانون دانشمجمع استانی  دبیران و برخی از اعضای شورای اجراییمتشکل از 

، گردد و طی آن از طریق انتخابات و طبق دستورالعمل مربوطهبار برگزار میسال یک یکباشد. نشست کنگره کشوری  می

 اعضای شورای مرکزی کنگره تعیین خواهند شد.

 توجه به تعداد اعضای مجمع استانی تعیین خواهد شد. باسهمیه هر استان جهت حضور در کنگره کشوری  .8-8-85

 
 

 آموزي هالل احمر اهداف و وظایف كانون دانش-2ماده 

 اهداف. 2-8

 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 وجویی  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 عیت هاللهای انسانی جم شناساندن وظایف و هدف کوشش در جهت تبیین و -

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

 احمر پس از فراغت از تحصیل آموزان با هالل استمرار همکاری دانش سازی مناسب جهت تداوم و بستر -
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تالش برای تسکین آالم بشری و تأمین ، در بین اعضا تفاهم در جامعه و صلح و ایجاد فضای مناسب جهت تحکیم دوستی، -

 بشردوستانه داوطلبانه  های فعالیتبا انجام ها  ها، حمایت از زندگی و سالمت انسان احترام انسان

 آماده سازی دانش آموزان در کمک به کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه -

 

 وظایف.2-2

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

 تشکیل مجمع عمومی اعضا  -

 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 سیبارایه خدمات اجتماعی به اعضای آ -

 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 -

 

 تشكیل كانون -9ماده 
نفر از دانش آموزان ، داوطلب عضویت در آن باشند باا درخواسات    32که حداقل  و واحدهای آموزشی کانون در مدارس

مدیر مدرسه، تشکیل می شود. مدارس درخواست کننده می بایست مکان اختصاصی و یا مشترک با سایر تشکل ها را برای 

 انجام فعالیت های کانون در نظر گرفته باشند.

 

 مراحل تشكیل كانون. 8-9

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

 آموزی شهرستان جهت فراخوان تشکیل کانون دانشآن پرورش  اداره آموزش و وشهرستان مربوطه  هماهنگی جمعیت .2

تمدید اعتبارنامه بدون ارائه در مدارس فعال  .شهرستان احمر هاللجمعیت ارایه درخواست کتبی مدارس به  .3

 شود.پذیرد و اعطا میدرخواست صورت می

 پرورش استان(  کل آموزش و مراکز آموزشی واجد شرایط )با همکاری اداره انتخاب مدارس و .4

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

 شهرستان

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

 درس می باشدترجیح در این خصوص معرفی مربی طرح دا .شهرستان رونوشت به مدیر آموزش و پرورش

آموزان واجد  تشکیل پرونده برای دانش، اعضای شورای اجرایی تعیین دبیر و تشکیل مجمع عمومی،نام متقاضیان،  ثبت .7

 اعالم می شود. که طبق قوانینیصدور کارت عضویت  شرایط و

 برگزاری آیین افتتاحیه کانون .8

 های کانونفعالیتها و های الزم، برگزاری آزمون، شرکت در برنامه ارائه آموزش  .2
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  «آموزي فرآیند تشكیل كانون دانش» 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( پذیرد.می )در مدارس فعال تمدید اعتبارنامه بدون ارائه درخواست صورت درخواست کتبی مدارس به جمعیت هالل احمر شهرستان

 انتخاب مدارس واجد شرایط

 احمر شهرستان هاللاحمرازسوی جمعیت صدور ابالغ مدیر و مربی داوطلب هالل

 فراخوان ثبت نام، عضوگیری، تشکیل پرونده  

 مربیمدیر و آموزش 

 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 و مشارکت در فعالیت ها
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 اركان كانون-4ماده 

 

 ارکان کانون عبارتند از:

 *مجمع عمومی

 *شورای اجرایی

*دبیر کانون

 . مجمع عمومی8-4

-یک جلسه مجمع عمومی تشکیل یافته و ضمن بررسی وضعیت عضویت، نوع خدمات و فعالیت در آغاز سال تحصیلی الزاما

 شوند.در این نشست اعضای شورای اجرایی کانون معرفی می گردد.های پیشنهادی ارائه میبرنامه های ارائه شده،

 د.گردمی برگزار احمرهالل داوطلب توسط مربیابتدای سال تحصیلی در  عمومیمجمع ولین جلسه ا :8تبصره

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

حکم آنان  و نمایدمیاحمر شهرستان معرفی به جمعیت هاللدانش آموزان فعال و عالقه مند یک نفر را به عنوان دبیر کانون 

 .گرددابالغ میآن شهرستان احمر جمعیت هاللتوسط رییس 

 
 وظایف مجمع عمومی.  8-8-4

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

 ها  در خصوص فعالیت راهکارکانون و ارایه  بررسی عملکرد -

رسانی  درمواقع اضطراری جهت کمکتواند برای اتخاذ تصمیمات الزم  می در مواقع اضطراری  مجمع عمومی. 7-7-7-4

 تشکیل گردد.

 

 شوراي اجرایی. 2-4
 (شوند انتخاب میدبیر کانون  نفر عضو )توسط4نفر شامل دبیر کانون و  5جمعی است متشکل از 

 
 وظایف شوراي اجرایی.  8-2-4

 اجرای مصوبات مجمع عمومی -

  احمراجرایی به مربی هاللتقویم  های پیشنهادی کانون منطبق با تهیه و ارائه برنامه -

 آموزان داوطلب دانشاز بین اعضا  مستمر افزایشریزی برای  برنامه -

 و یا تشکیل کمیته های مختلف  انجام امور جاری کانون با تقسیم مسئولیت بین اعضای شورا -

 جوانانجلسات سازمان  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 -

 های جمعیت و سازمان جوانان آموزان و افراد غیر عضو با فعالیت آشنا نمودن سایر دانش -
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 یا جانشین وی یرعضو که یک نفر آنها دب 3یکبار و با حضور حداقل هر ماه حداقل جلسات رسمی شورای اجرایی  .7-7-2-4

   ن معتبر خواهد بود.                                                                               ابا تصویب اکثریت حاضر هاخواهد بود تشکیل و تصمیمات آن

در هر  شورای اجرایی جدیدمعرفی  اندازی اولیه، تجدید فعالیت کانون و به منظور راه احمرهاللداوطلب مربی . 2-7-2-4

                       حضور فعال خواهد داشت.در هر سال تحصیلی  ارت بر عضوگیری در اولین جلسه واحد آموزشی و نیز نظ

اما در صورت تخطی جمعی اعضای شورای  دگرد در واحدهای آموزشی ، مشمول انحالل نمیپس از تشکیل کانون  .3-7-2-4

با گزارش مدیر مدرسه و تایید  تا زمان رفع مشکالت میمات آنان با اساسنامه سازمان و مقررات مدرسهاجرایی و مغایرت تص

 .شدکانون معلق خواهد  رییس جمعیت شهرستان 

 

 دبیر كانون .  9-4

 
 وظایف دبیر.  8-9-4

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

 مدیریت فعال جلسات تعیین زمان جلسات شورا، تشکیل و  -

 ی و با همکاری مربیاهتمام به تشکیل جلسات مجمع عمومی با هماهنگی اعضای شورای اجرای -

 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 .7-7-3-4

کانون و تجهیز ای و...( منطقه ملی،های طرح )اردوها، مسابقات، ها تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه روش .2-7-3-4

 ها قرار خواهد گرفت.و در اختیار استانبینی  احمر پیش سازمان جوانان هاللتوسط  با توجه یه شرایط آموزی دانش

 

  با امور كانون ها ذیربط كادر اجرایینهادها، مراكز  و  ها،دستگاهوظایف  -5ماده 
 

 جمعیت هالل احمر 8-5
 

 وظایف سازمان جوانان .  8-8-5

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

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

 احمر در مدارسهالل

 هاکانون فعالیتی ابالغ سهمیه -

 صدور کارت عضویت  -

 ها در سراسر کشوربر فعالیت کانون و ارزیابی نظارت -

 اردوهای کشوری ا وهبرگزاری گردهمایی -
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 استان)معاونت امورجوانان( وظایف جمعیت هالل احمر .  2-8-5

 هانظارت بر عملکرد کانون -

 شعب استانهای ارسالی از سازمان به دستورالعمل ها وابالغ بخشنامه -

 های کانون به سازمان جوانانارسال گزارش فعالیت دریافت و -

 هااعضای فعال در کانون نظارت بر برگزاری اردوهای مختلف -

همکاری و هماهنگی با معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان جهت تسریع و تسهیل برنامه های  -

 کانون

 شهرستان وظایف جمعیت هالل احمر.   9-8-5

 و تمدید آن طبق شرایط تشکیل کانون در مدرسه مجوزصدور و ابالغ  -

 احمرصدور و ابالغ حکم مدیر و مربی داوطلب هالل -

 و ابالغ حکم دبیر کانون صدور -

 استان داوطلب تأسیس کانون به واجد شرایط ومعرفی مدارس  -

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

 های آموزشی مشترک براهمکاری در خصوص برگزاری دوره -

 اعضا ی مربیان و -

 مربیان همکاری در برگزاری مجمع مدیران و -

 برای اعضاعضویت کارت  صدور جهتپیگیری  -

 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 -

ارسالی از معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان به ابالغ و پیگیری اجرایی شدن بخشنامه ها و دستورالعملهای  -

 مدارس دارای کانون

 باشند.سال اعتبار دارند و طبق قوانین قابل تمدید میها به مدت یککلیه ابالغ .8-9-8-5

 وزارت آموزش وپرورش  .2-5

 
 وزارت آموزش وپرورشو فرهنگی معاونت پرورشی .  8-2-5

 هانامهتفاهمانعقاد همکاری با سازمان جهت  -

 همکاری در تهیه و تدوین محتوای آموزشی  -

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

 اردوهای مشترک صدور مجوز مشارکت در -

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

 هادر سطح شهرستان فرهنگیوپرورشیهای مصوب از سوی معاونت دستورالعمل ها وبخشنامهبهینه اجرای نظارت بر  -
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 نامهبه منظور تحقق اهداف و برنامه های مندرج در تفاهم استان همکاری مستمر  با معاونت امور جوانان -

 استانمعرفی یک نفر از کارشناسان آن معاونت به عنوان کارشناس کانون دانش آموزی هالل احمر به هالل احمر  -

 هاهای کانونها و فعالیتگیری از ادارات آموزش و پرورش شهرستان در خصوص برنامهگزارش -

 ها و اردوهای استانی مشترک همکاری در برگزاری برنامه -

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

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

 
 مدرسه )واحد آموزشی( وظایف مدیر.  9-2-5

 آموزی  درخواست کتبی برای تأسیس کانون دانش -

 های کانون تهیه مکان و امکانات الزم برای فعالیت -

 احمر معرفی مربی داوطلب همکاری با هالل -

 و معرفی دبیر کانونانتخاب  -

 های کانون نظارت بر کلیه فعالیت -

 احمر و معاونت پرورشیشرکت در جلسات مشترک هالل -

 در مدرسههای کانون  فعالیت ها و سازی مناسب جهت اجرای برنامه بستر -

 

 وظایف مربی هالل احمر.  8-9-2-5

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

 تمهید الزم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی  -

ها و همراهی  های جمعی نظیر بازدیدها، اردوها، همایش ها و شرکت اعضا در فعالیت 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 وری جلسه با اولیای دانشبرگزا -

 آموزانهای اولیه برای اولیای دانش های عمومی امداد و کمک برگزاری دوره -

  ها )طرح دادرس، مانور زلزله و...(اجرای فعالیتاحمر جهت هماهنگی با هالل -

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

 احمر مطابق با دستورالعمل آموزشی سازمان جوانان 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  راد و نهادها به منظور اجرای برنامهتالش جهت جلب مساعدت اف -

 ن ذیربطاحمر و مسئوال دریافت گزارش عملکرد کانون و ارائه به هالل -

تواند از بین همکاران فرهنگی داوطلب یک نفر را بعنوان جانشین خود به مدیر مدرسه معرفی  احمر میمربی هالل.7-7-3-2-5

 نماید تا در غیاب وی امور محوله را انجام دهد. 
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آموز آماده در روزهای سخت( در مدارس آموزش امداد به تعدادی از با توجه به اجرای طرح دادرس )دانش .2-7-3-2-5

احمر برای تأسیس کانون در مدارس با آنان موزش و پرورش در صورت تمایل اولویت انتخاب مربی هاللمربیان داوطلب آ

 خواهد بود

 
 مربیانمدیران و مجمع .  4-2-5

 شود: با حضور افراد ذیل تشکیل می

 احمر شهرشتانجمعیت هاللرئیس  -

 رییس آموزش و پرورش شهرستان -

 شهرستان  احمرهاللجوانان جمعیت   امور مسئول-

 کارشناس آموزش و پرورش شهرستان -

 احمر واحدهای آموزشی در سطح شهرستان  آموزی هالل کلیه مدیران یا مربیان داوطلب مدارس دارای کانون دانش -

 

نماینده احمر شهرستان و یک نفر  االختیار از سوی جمعیت هالل به منظور تشکیل مجمع مربیان یک نفر نماینده تام .7-4-2-5

 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  .2-4-2-5

گزارش جلسات مجمع  آموزی آموزش و پرورشو کارشناس دانشاحمر شهرستان جوانان جمعیت هاللمسئول امور .3-4-2-5

 دهند.میاستان قرار مسئوالن ذیربط دردر اختیار  مقام مافوق مربیان را تهیه و با هماهنگی
 مدیران و مربیانوظایف مجمع   .5-2-5

 ه به معاونت پرورشی واحمر و ارائ آموزی هالل های سالیانه کانون دانش تنظیم پیشنهادهای الزم در خصوص برنامه تهیه و -

 احمر شهرستان هاللجمعیت 

 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 -

 )طرح پای درس ماه( دیرانمشارکت و حضور فعال در آموزش های ویژه مربیان و م -

-  

 

 نحوه وشرایط عضویت -6ماده 
.  

 نحوه عضویت .8-6

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

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

 .الزامی است عضویت نام اعضا در سامانه
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  مدت عضویت .2-6

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 های سازمان جوانان )دانشجویی،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 .9-6

 مورد تایید مربی و مدیر مدرسه باشد. این امر ودارای کانون مشغول به تحصیل واحد آموزشی در آموز  دانش -

 نموده باشد. تکمیلرا  مدرسهکانون  فرم عضویت داوطلبی در -

  باشداحمرجمعیت هالل اصولبه اهداف و متعهد  -

 .برای فعالیت در کانون تاکید می گردد ولی قانونی دانش آموزارائه رضایت نامه از سوی * 

 وظایف عضو  .4-6

 های آموزشی شرکت در برنامه -

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

 های جمعیو برنامه حضور منظم در جلسات مجمع عمومی -

 در سامانه  ثبت مستمر فعالیت های داوطلبانه مرتبط با جمعیت هالل احمر  -

-دستورالعمل جذب و سازماندهی سازمان جوانان جمعیت هاللبندی و...( طبق سایر موارد مرتبط با عضویت )ارتقاء، رتبه* 

 گردد.احمر اجرایی می

 

 «آموزشی هاي واحددر ساختار كانون دانش آموزي هالل احمر » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربی مدیرمدرسه

 مجمع عمومی

 دبیر کانون

 شورای اجرایی

 

 اعضای کانون
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 كارت عضویت -7ماده 

نامه مربوطه صادر و تحویل طبق شیوهو رده عضویت که متناسب با نوع فعالیت  نشانگر هویت عضو در سازمان جوانان است،

 گردد.می

 

 

 نامه عضویت سوگند -1ماده 

آموزان آموزان قرائت و توسط سایر دانشسوگندنامه به شرح ذیل در اولین جلسه مجمع عمومی کانون توسط یکی از دانش

 شود.می تکرار

وند متعال سوگند یاد میمن هب عنوان عضو سازمان جواانن هالل»  اه از چیه تالشی ردیغ ننمایم. دوستی ربای تسکین آالم بشری و تأمین احترام انسان نوع راهگرفتن کنم ات با رد شیپ احمر هب خدا

ی خود پیمان  سرخ و هالل من با احترام هب اصول اساسی صلیب قت و راستی را سر میاحمر با خدا ر میان همه ملت بندم، صدا اه  لوهح اعمال خویش قرار دهم و ربای ربقراری صلح و دوستی و تفاهم و صلح پایدا

 بکوشم.

کاری  اهی واالی انسانی سوگند یاد می من هب عنوان عضوی فعال هب ارزش گوهن تبعیضی رد این راه بدون چیه اه حمایت نمایم و ندگی و سالمت همه انساناهی زبرگ، از ز گذشتگی       انسان اه و از خود کنم هک با تأسی از فدا

 هب همه آانن یاری رسانم.

! مرا توفیق ده ات هب پیمانی هک با تو بسته وندا  «ام رد همه احوال وافدار بمانم. خدا

 

 لباس  اعضاء-3ماده 

رعایت قوانین مربوطه در این زمینه  .شودمی و به عنوان لباس فرم در فعالیتها استفاده بوده به صورت متحدالشکل لباس اعضاء 

 .الزامی است

 

 حق عضویت -81ماده 
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

مبلغ حق عضویت پرداختی توسط عضو هر ساله متناسب با مقاطع تحصیلی طی بخشنامه مالی جمعیت به شعب جمعیت  :8تبصره

 ابالغ خواهد شد.

 ها ابالغ خواهد شد.نامه اجرایی در فصل بودجه به استانهنحوه هزینه حق عضویت طی شیو .7-72



 احمرآموزي هاللهاي دانشكانوننامه آیین
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شناخته شده داوطلب جذب و سازماندهی هر فرد در صورت مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه به عنوان آیین نامه  حسب . 2-72

 موظف به پرداخت حق عضویت نمی باشد.و 

  

 اعضاء انگیزشی خدمات  – 88ماده 

و همچنین افزایش انگیزه ها و خدمات ارزنده  تالشبه  داوطلبانه و به منظور ارج نهادن  و فعالیت سازمان در قبال عضویت

سمت ، نوع فعالیت ،درجه عضویت این تسهیالت طبق ضوابط خاص و با توجه به نوع و .آورد فراهم میرا تسهیالتی  ،اعضا

اردوهای مختلف، خدمات فرهنگی و ... از آن جمله می  گیرد. های مختلف در اختیار عضو قرار می و مناسبت ها روشعضو به 

 باشد.

  

 سایر موارد – 82ماده 

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

 و پرورش مغایرت داشته باشد. آموزشوزارت احمر و  های جمعیت هالل 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

 نان جمعیت با هماهنگی معاونت پرورشیحسب مورد توسط سازمان جوا ،نامه مسکوت مانده است مواردی که در این آیین -3

 شود. تهیه و ابالغ میوزارت آموزش و پرورش و فرهنگی 

 .شد  ابالغ خواهد متعاقباتغییر مورد نیاز  هرگونه  بوده واز تاریخ ابالغ قابل اجرا  تصویب،( ماده 72نامه در ) این آیین -4


