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آییننامه كانونهاي دانشآموزي هاللاحمر
مقدمه
به استناد آییننامه شورای هماهنگی تشکلهای دانشآموزی ،مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ،كانون دانشآموزي هالل-
احمر یکی از  4تشکل فعال در مدارس است که در کنار بسیج دانشآموزی ،اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزی و سازمان
دانشآموزی در راستای اصول و اهداف نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هاللاحمر و با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش به فعالیت میپردازد و در ترویج فرهنگ بشردوستی میان دانشآموزان تالش مینماید.
ماده -8تعاریف
 .8-8سازمان جوانان جعیت هالل احمر

سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر که در این آییننامه به اختصار «سازمان» نامیده میشود سازمانی است که در راستای اجرای
بند 7از ماده 3اساسنامه جمعیت هاللاحمر ،مصوب مورخه 7337/2/8مجلس شورای اسالمی جهت «اداره امور جوانان جمعیت»
تشکیل شده است .در این آیین نامه به منظور اختصار از سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با عنوان "سازمان" یاد می شود.
.2-8معاونت امور جوانان جعیت هالل احمر استان ها

معاونت امور جوانان جمعیت هاللاحمر در هر استان مجری کلیهی برنامهها و فعالیتهای مرتبط با اعضا در ردههای سنی 5-22
سال بوده و مطابق مصوبات ،بخشنامهها و دستورالعملهای ابالغی از سوی سازمان جوانان هاللاحمر ،زیر نظر مدیرعامل
جمعیت هاللاحمر همان استان فعالیت مینماید.
.9-8معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش وپرورش

این معاونت دبیر شورای هماهنگی تشکلهای دانشآموزی در سطح کشوری و زیرمجموعههای این معاونت در استانها دبیر
شورای هماهنگی تشکلهای دانشآموزی استان و معاونان پرورشی مدارس ،مسئولیت پیشبرد اهداف تشکلهای دانشآموزی را
با هماهنگی تشکل مربوطه برعهده دارند .در این آیین نامه به منظور اختصار از معاونت مذکور ،تحت عنوان "معاونت پرورشی
" یاد میشود.
.4-8كانون دانشآموزي هالل احمر

کانون دانشآموزی سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر که در این آییننامه به اختصار «کانون» نامیده میشود ،نهادی است
دانشآموزی ،داوطلبانه ،غیرسیاسی و غیردولتی مبتنی بر اصول بشردوستانه که جهت تالش برای تسکین آالم بشری ،صلح و
دوستی و تفاهم ،تأمین احترام انسانها  ،کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار در میان ملتها و
حمایت از زندگی و سالمت انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها در قالب ضوابط این آئیننامه به منظور
تحقق اهداف سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر در مدارس تشکیل و به فعالیت میپردازد.
.5-8عضویت

عضویت در سازمان جوانان مطابق با ماده ( )3اساسنامه جمعیت هاللاحمر میباشد که به استناد آن «هرکس از زن و مرد
کوچک و بزرگ بدون مالحظات سیاسی ،مذهبی ،نژادی میتواند عضو جمعیت گردد».
 .6-8مدیر مدرسه (مركز آموزشی)

به فردی اطالق میگردد که ابالغ مدیریت را از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مربوطه ،دریافت نموده و مسئولیت کلیه
امور مربوط به کادر اجرایی و دانشآموزان و نظارت بر عملکرد و فعالیت کلیه تشکلها از جمله کانون دانشآموزی هاللاحمر در
مدارس را برعهده دارد.
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 .7-8مربی هالل احمر

مربی هالل احمر فرد داوطلبی است که از بین مربیان و یا دبیران عالقهمند به همکاری با هاللاحمر هدایت فعالیتهای کانون را
به عهده گرفته و با همکاری مدیر و اعضا نسبت به تشکیل کانون دانشآموزی هاللاحمر در واحد آموزشی اقدام مینماید.
مربی ،توسط مدیر مدرسه به جمعیت هاللاحمر شهرستان معرفی و بعد از تکمیل فرم مربوطه ،ابالغ مربی داوطلب را از رییس
جمعیت هاللاحمر شهرستان دریافت مینماید.
 .1-8عضو

عضو ،دانشآموز داوطلبی است که با آگاهی از اصول و اهداف جمعیت هاللاحمر ،خود را نسبت به آنها متعهد دانسته و
آمادگی خود را برای انجام خدمات بشردوستانه ،امدادی و عامالمنفعه در قالب کانونهای دانشآموزی هاللاحمر در جهت
تحقق اهداف سازمان اعالم داشته و خدمات سودمند خود را ارایه و در فعالیتهای گروهی مشارکت مینماید.
 . 3-8دبیر كانون

دبیر فردی است که توسط مدیر واحد آموزشی تعیین و جهت دریافت ابالغ دبیری به جمعیت هاللاحمر شهرستان معرفی
میشود.
 .81-8شوراي اجرایی

جمعی است متشکل از  5نفر شامل دبیر کانون و 4نفر عضو در سطوح کانونی ،شهرستانی و استانی
 .88-8مجمع عمومی

متشکل از کلیه اعضای کانون دانشآموزی هاللاحمردر هر واحد آموزشی میباشد که با هدف ساماندهی اعضا با حضور 2/3
(دو سوم) اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با تصویب رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 . 82-8مجمع مدیران و مربیان

به منظور ایجاد همکاری و وحدت رویه بین مربیان و استفاده از تجارب آنان برای تهیه طرحها و تنظیم برنامهها و فعالیتهای
سالیانه سازمان و تبادل نظر درباره پیشرفت امور جاری «مجمع مربیان» کانون های دانشآموزی هاللاحمر شهرستان تشکیل
میشود.
 .89-8مجمع شهرستانی

متشکل از دبیران کانون دانشآموزی هاللاحمر در هر شهرستان میباشد که با هدف ساماندهی کانونهای شهرستان با حضور
( 2/3دو سوم) اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با تصویب رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه جهت اجرا در
سطح شهرستان معتبر خواهد بود .مجمع شهرستانی در هر سال تحصیلی حداقل  5بار در محل جمعیت هاللاحمر شهرستان
تشکیل خواهد شد .اولین جلسه مجمع در آذرماه و به منظور تعیین اعضای شورای اجرایی شهرستان (شامل یک نفر دبیر و  4نفر
عضو) از طریق انتخابات صورت میپذیرد.
پس از تعیین اعضای شورا صورتجلسه انتخابات جهت معرفی اعضای شورای اجرایی شهرستان به استان ارسال خواهد شد.
اتخاذ تصمیمات الزم جهت تسهیل در روند اجرایی فعالیت کانونهای دانشآموزی از وظایف مجمع است که راهبری آن با
اعضای شورا و دبیر آن میباشد.
 .73-7-7در شهرستانهای دارای کمتر از  5کانون ،تعداد اعضای شورای اجرایی کمتر از  5نفر خواهد بود.
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 .84-8مجمع استانی

متشکل از دبیران و تعدادی از اعضای شورای اجرایی مجمع شهرستانی کانون های دانشآموزی هاللاحمر هر استان میباشد که
با هدف ساماندهی کانونهای استان با حضور ( 2/3دو سوم) اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با تصویب رأی اکثریت
نسبی اعضای حاضر در جلسه جهت اجرا در سطح استان معتبر خواهد بود .مجمع استانی در هر سال تحصیلی حداقل  2بار
در محل جمعیت هاللاحمر استان تشکیل خواهد شد .اولین جلسه مجمع در بهمن ماه و به منظور تعیین اعضای شورای اجرایی
استان (شامل یک نفر دبیر و  4نفر عضو) از طریق انتخابات صورت میپذیرد .پس از تعیین اعضای شورا صورتجلسه انتخابات
جهت معرفی اعضای شورای اجرایی استان به ستاد سازمان جوانان کشور ارسال خواهد شد .اتخاذ تصمیمات الزم جهت تسهیل
در روند اجرایی فعالیت کانونهای دانشآموزی در سطح استان از وظایف مجمع است که راهبری آن با اعضای شورا و دبیر آن
میباشد.
 .84-8-8در مجمع استانی از شهرستانهای دارای 7تا  22کانون ،دبیر مجمع شهرستانی ،از شهرستانهای دارای  27تا 52
کانون ،دبیر و یک نفر از اعضای شورای اجرایی و از شهرستانهای دارای بیش از  52کانون ،دبیر و دونفر از اعضای
شورای اجرایی عضو خواهند شد.
 .84-8-2در صورت عدم امکان برگزاری مجمع به صورت حضوری ،جلسات به صورت مجازی (ویدئو کنفرانس ،شبکههای
اجتماعی و )...طبق قوانین جلسه حضوری برگزار خواهد شد.
.85-8كنگره كشوري

متشکل از دبیران و برخی از اعضای شورای اجرایی مجمع استانی کانون دانشآموزی هاللاحمر استانهای سراسر کشور
میباشد .نشست کنگره کشوری یک سال یکبار برگزار میگردد و طی آن از طریق انتخابات و طبق دستورالعمل مربوطه،
اعضای شورای مرکزی کنگره تعیین خواهند شد.
 .85-8-8سهمیه هر استان جهت حضور در کنگره کشوری با توجه به تعداد اعضای مجمع استانی تعیین خواهد شد.

ماده -2اهداف و وظایف كانون دانشآموزي هالل احمر
 .8-2اهداف

-

جذب ،سازماندهی ،آموزش و تربیت دانشآموزان به منظور آماده ساختن آنان برای انجام خدمات امدادی ،اجتماعی و
عامالمنفعه مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه

-

تقویت حس مشارکتجویی و نیکوکاری بین دانشآموزان و کمک به وفاق و همدلی بین آنان با گروههای مختلف جامعه
به ویژه افراد نیازمند و آسیبدیده

-

توسعه مشارکت دانشآموزان در تصمیمسازیها ،تصمیمگیریها و فعالیتهای مربوط به سازمان

-

کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و هدفهای انسانی جمعیت هاللاحمر از طریق برنامههای آموزشی و پژوهشی

-

تقویت رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان متناسب با سن آنان

-

بسترسازی مناسب جهت تداوم و استمرار همکاری دانشآموزان با هاللاحمر پس از فراغت از تحصیل
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-

ایجاد فضای مناسب جهت تحکیم دوستی ،صلح و تفاهم در جامعه و در بین اعضا ،تالش برای تسکین آالم بشری و تأمین
احترام انسانها ،حمایت از زندگی و سالمت انسانها با انجام فعالیتهای داوطلبانه بشردوستانه

-

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

.2-2وظایف

-

عضوگیری از بین دانشآموزان داوطلب مطابق با برنامههای سازمان جوانان

-

تشکیل مجمع عمومی اعضا

-

آموزش اعضا به منظور ایجاد آمادگی در آنان جهت ارایه خدمات امدادی و عامالمنفعه

-

جلب همکاری مردم و نهادها از طریق شناساندن اهداف و معرفی فعالیتهای جمعیت هاللاحمر

-

ارایه خدمات اجتماعی به اعضای آسیبپذیر در چارچوب اهداف و برنامههای سازمان جوانان

-

اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و مناسبتی در راستای اهداف سازمان جوانان

-

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

ماده  -9تشكیل كانون
کانون در مدارس و واحدهای آموزشی که حداقل  32نفر از دانش آموزان  ،داوطلب عضویت در آن باشند باا درخواسات
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.
 .9-8مراحل تشكیل كانون

 .7ابالغ سهمیه تعداد کانون به ضمیمه آئیننامههای اجرایی مربوطه توسط سازمان و معاونت پرورشی
 .2هماهنگی جمعیت شهرستان مربوطه و اداره آموزش و پرورش آن شهرستان جهت فراخوان تشکیل کانون دانشآموزی
 .3ارایه درخواست کتبی مدارس به جمعیت هاللاحمر شهرستان .در مدارس فعال تمدید اعتبارنامه بدون ارائه
درخواست صورت میپذیرد و اعطا میشود.
 .4انتخاب مدارس و مراکز آموزشی واجد شرایط (با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان)
 .5مجوز تشکیل کانون از سوی جمعیت شهرستان با امضای رییس شعبه و ارسال رونوشت به مدیر آموزش و پرورش
شهرستان
 .3معرفی مدیر و یکی از مربیان داوطلب ،مجرب و متعهد مدرسه به جمعیت هاللاحمر شهرستان جهت فراگیری
آموزشهای الزم به منظور هدایت کانون و صدور ابالغ آنان توسط رییس جمعیت هاللاحمر شهرستان و ارسال
رونوشت به مدیر آموزش و پرورش شهرستان .ترجیح در این خصوص معرفی مربی طرح دادرس می باشد
 .7ثبتنام متقاضیان ،تشکیل مجمع عمومی ،تعیین دبیر و اعضای شورای اجرایی ،تشکیل پرونده برای دانشآموزان واجد
شرایط و صدور کارت عضویت طبق قوانینی که اعالم می شود.
 .8برگزاری آیین افتتاحیه کانون
.2

ارائه آموزشهای الزم ،برگزاری آزمون ،شرکت در برنامهها و فعالیتهای کانون
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« فرآیند تشكیل كانون دانشآموزي»

اختصاص سهمیه تعداد کانونها به استان توسط سازمان با هماهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
شهرستان
درخواست کتبی مدارس به جمعیت هالل احمر شهرستان

(در مدارس فعال تمدید اعتبارنامه بدون ارائه درخواست صورت میپذیرد) .

انتخاب مدارس واجد شرایط

صدور ابالغ مدیر و مربی داوطلب هاللاحمرازسوی جمعیت هاللاحمر شهرستان

آموزش مدیر و مربی

فراخوان ثبت نام ،عضوگیری ،تشکیل پرونده

تشکیل مجمع عمومی

تشکیل شورای اجرایی

تعیین دبیر و جانشین

آیین افتتاحیه

آموزش و مشارکت در فعالیت ها
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ماده -4اركان كانون
ارکان کانون عبارتند از:
*مجمع عمومی
*شورای اجرایی
*دبیر کانون 
 .4-8مجمع عمومی

در آغاز سال تحصیلی الزاما یک جلسه مجمع عمومی تشکیل یافته و ضمن بررسی وضعیت عضویت ،نوع خدمات و فعالیت-
های ارائه شده ،برنامههای پیشنهادی ارائه میگردد .در این نشست اعضای شورای اجرایی کانون معرفی میشوند.
میگردد.
تبصره :8اولین جلسه مجمع عمومی در ابتدای سال تحصیلی توسط مربی داوطلب هاللاحمر برگزار 
تبصره:2

مدیر مدارس از بین مربیان یا معلمان داوطلب توانمند و عالقمند یک نفر را به عنوان مربی رابط هاللاحمر و از بین

دانش آموزان فعال و عالقه مند یک نفر را به عنوان دبیر کانون به جمعیت هاللاحمر شهرستان معرفی مینماید و حکم آنان
توسط رییس جمعیت هاللاحمر آن شهرستان ابالغ میگردد.
 . 4-8-8وظایف مجمع عمومی

-

استماع گزارش کانون که توسط دبیر و یا اعضای شورا ارایه میگردد.

-

بررسی عملکرد کانون و ارایه راهکار در خصوص فعالیتها

 .4-7-7-7مجمع عمومی در مواقع اضطراری میتواند برای اتخاذ تصمیمات الزم درمواقع اضطراری جهت کمکرسانی
تشکیل گردد.
 .4-2شوراي اجرایی

جمعی است متشکل از  5نفر شامل دبیر کانون و 4نفر عضو (توسط دبیر کانون انتخاب میشوند)
 . 4-2-8وظایف شوراي اجرایی

-

اجرای مصوبات مجمع عمومی

-

تهیه و ارائه برنامههای پیشنهادی کانون منطبق با تقویم اجرایی به مربی هاللاحمر

-

برنامهریزی برای افزایش مستمر اعضا از بین دانشآموزان داوطلب

-

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

-

همکاری با مسئوالن مدرسه و برنامهریزی جهت حضور فعال اعضا در برنامهها و جلسات سازمان جوانان

-

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

-

آشنا نمودن سایر دانشآموزان و افراد غیر عضو با فعالیتهای جمعیت و سازمان جوانان
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 .4-2-7-7جلسات رسمی شورای اجرایی حداقل هر ماه یکبار و با حضور حداقل  3عضو که یک نفر آنها دبیر یا جانشین وی
خواهد بود تشکیل و تصمیمات آنها با تصویب اکثریت حاضرا ن معتبر خواهد بود.
 .4-2-7-2مربی داوطلب هاللاحمر به منظور راهاندازی اولیه ،تجدید فعالیت کانون و معرفی شورای اجرایی جدید در هر
واحد آموزشی و نیز نظارت بر عضوگیری در اولین جلسه در هر سال تحصیلی حضور فعال خواهد داشت.
 .4-2-7-3کانون پس از تشکیل در واحدهای آموزشی  ،مشمول انحالل نمیگردد اما در صورت تخطی جمعی اعضای شورای
اجرایی و مغایرت تصمیمات آنان با اساسنامه سازمان و مقررات مدرسه تا زمان رفع مشکالت با گزارش مدیر مدرسه و تایید
رییس جمعیت شهرستان کانون معلق خواهد شد.
 . 4-9دبیر كانون

 . 4-9-8وظایف دبیر

 اجرای مصوبات شورای اجرایی به عنوان مسئول اجرایی کانون پیگیری برنامهها و فعالیتهای مختلف کانون و نظارت بر حسن اجرای آنها عضو گیری و سازماندهی اعضا و ایجاد هماهنگی بین فعالیت گروهها و ارتباط مستمر با سرگروهها و اعضا تعیین زمان جلسات شورا ،تشکیل و مدیریت فعال جلسات اهتمام به تشکیل جلسات مجمع عمومی با هماهنگی اعضای شورای اجرایی و با همکاری مربی تهیه و تدوین گزارش از فعالیتها و برنامههای اجراشده درکانون و ارائه به مربی انجام دیگر فعالیتها و طرح های ابتکاری با مشارکت اعضا .4-3-7-7کلیه فعالیتها و برنامههای کانون میبایست با هماهنگی واحد آموزشی صورت پذیرد.
 .4-3-7-2روش تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامهها (اردوها ،مسابقات ،طرحهای ملی ،منطقهای و )...و تجهیز کانون
دانشآموزی با توجه یه شرایط توسط سازمان جوانان هاللاحمر پیشبینی و در اختیار استانها قرار خواهد گرفت.
ماده  -5وظایف دستگاهها ،نهادها ،مراكز و كادر اجرایی ذیربط با امور كانون ها
 5-8جمعیت هالل احمر
 . 5-8-8وظایف سازمان جوانان

-

تهیه و تدوین آئیننامهها ،دستورالعملها و برنامههای کانون دانشآموزی منطبق بر اسناد باالدستی

-

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

-

ابالغ سهمیه فعالیتی کانونها

-

صدور کارت عضویت

-

نظارت و ارزیابی بر فعالیت کانونها در سراسر کشور

-

برگزاری گردهماییها و اردوهای کشوری
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 . 5-8-2وظایف جمعیت هالل احمر استان(معاونت امورجوانان)

-

نظارت بر عملکرد کانونها

-

ابالغ بخشنامهها و دستورالعملهای ارسالی از سازمان به شعب استان

-

دریافت و ارسال گزارش فعالیتهای کانون به سازمان جوانان

-

نظارت بر برگزاری اردوهای مختلف اعضای فعال در کانونها

-

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

 . 5-8-9وظایف جمعیت هالل احمر شهرستان

-

صدور و ابالغ مجوز تشکیل کانون در مدرسه و تمدید آن طبق شرایط

-

صدور و ابالغ حکم مدیر و مربی داوطلب هاللاحمر

-

صدور و ابالغ حکم دبیر کانون

-

معرفی مدارس واجد شرایط و داوطلب تأسیس کانون به استان

-

هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان جهت برگزاری جلسات مشترک (مجمع مدیران و مربیان)

-

همکاری در خصوص برگزاری دورههای آموزشی مشترک برا

-

ی مربیان و اعضا

-

همکاری در برگزاری مجمع مدیران و مربیان

-

پیگیری جهت صدور کارت عضویت برای اعضا

-

همکاری در برگزاری اردوهای آموزشی ،فرهنگی ،امدادی و تفریحی

-

تهیه و ارائه گزارش توصیفی و مصور فعالیت کانونهای دانشآموزی شهرستان به استان جهت ارائه به سازمان

-

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

 .5-8-9-8کلیه ابالغها به مدت یکسال اعتبار دارند و طبق قوانین قابل تمدید میباشند.
 .5-2وزارت آموزش وپرورش
 . 5-2-8معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش

-

همکاری با سازمان جهت انعقاد تفاهمنامهها

-

همکاری در تهیه و تدوین محتوای آموزشی

-

ابالغ سهمیه جذب اعضا و تعداد کانونها بین شهرستانها ،مناطق آموزش و پرورش و مدارس

-

مشارکت در صدور مجوز اردوهای مشترک

 .5-2-2اداره كل آموزش و پرورش استان

-

نظارت بر اجرای بهینه بخشنامهها و دستورالعملهای مصوب از سوی معاونت پرورشیوفرهنگی در سطح شهرستانها
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-

همکاری مستمر با معاونت امور جوانان استان به منظور تحقق اهداف و برنامه های مندرج در تفاهمنامه

-

معرفی یک نفر از کارشناسان آن معاونت به عنوان کارشناس کانون دانش آموزی هالل احمر به هالل احمر استان

-

گزارشگیری از ادارات آموزش و پرورش شهرستان در خصوص برنامهها و فعالیتهای کانونها

-

همکاری در برگزاری برنامهها و اردوهای استانی مشترک

-

جلب مشارکت مدیران و مربیان داوطلب به منظور ایجاد و فعالسازی کانونهای دانشآموزی

-

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

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

 درخواست کتبی برای تأسیس کانون دانشآموزی تهیه مکان و امکانات الزم برای فعالیتهای کانون معرفی مربی داوطلب همکاری با هاللاحمر انتخاب و معرفی دبیر کانون نظارت بر کلیه فعالیتهای کانون شرکت در جلسات مشترک هاللاحمر و معاونت پرورشی بسترسازی مناسب جهت اجرای برنامهها و فعالیتهای کانون در مدرسه . 5-2-9-8وظایف مربی هالل احمر

-

نظارت بر سازماندهی اعضای داوطلب عالقهمند به عضویت در کانون

-

تمهید الزم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی

-

هماهنگی و همکاری در اجرای برنامهها و شرکت اعضا در فعالیتهای جمعی نظیر بازدیدها ،اردوها ،همایشها و همراهی
آنان در برنامههای جمعی

-

شرکت در جلسات اولیاء و مربیان و تالش جهت شناساندن اهداف و برنامههای هاللاحمر

-

برگزاری جلسه با اولیای دانشآموزان جهت آشنایی آنان با اهداف و برنامههای کانون

-

برگزاری دورههای عمومی امداد و کمکهای اولیه برای اولیای دانشآموزان

-

هماهنگی با هاللاحمر جهت اجرای فعالیتها (طرح دادرس ،مانور زلزله و)...

-

تشکیل کالسهای آموزشی برای اعضا مطابق با دستورالعمل های آموزشی سازمان جوانان

-

شرکت در کالسهای آموزشی مربیان هاللاحمر مطابق با دستورالعمل آموزشی سازمان جوانان

-

ارتباط مستمر با مراکز و شعب جمعیت هاللاحمر و دریافت منابع آموزشی ،اقالم هویتی و وسایل کمک آموزشی برای
استفاده اعضا

-

تالش جهت جلب مساعدت افراد و نهادها به منظور اجرای برنامههای کانون

-

دریافت گزارش عملکرد کانون و ارائه به هاللاحمر و مسئوالن ذیربط

.5-2-3-7-7مربی هاللاحمر می تواند از بین همکاران فرهنگی داوطلب یک نفر را بعنوان جانشین خود به مدیر مدرسه معرفی
نماید تا در غیاب وی امور محوله را انجام دهد.
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 .5-2-3-7-2با توجه به اجرای طرح دادرس (دانشآموز آماده در روزهای سخت) در مدارس آموزش امداد به تعدادی از
مربیان داوطلب آموزش و پرورش در صورت تمایل اولویت انتخاب مربی هاللاحمر برای تأسیس کانون در مدارس با آنان
خواهد بود
 . 5-2-4مجمع مدیران و مربیان

با حضور افراد ذیل تشکیل میشود:
 رئیس جمعیت هاللاحمر شهرشتان رییس آموزش و پرورش شهرستانمسئول امور جوانان جمعیت هاللاحمر شهرستان کارشناس آموزش و پرورش شهرستان کلیه مدیران یا مربیان داوطلب مدارس دارای کانون دانشآموزی هاللاحمر واحدهای آموزشی در سطح شهرستان .5-2-4-7به منظور تشکیل مجمع مربیان یک نفر نماینده تاماالختیار از سوی جمعیت هاللاحمر شهرستان و یک نفر نماینده
تاماالختیار از سوی اداره آموزش و پرورش تعیین و انجام امور مربوطه را بر عهده خواهند داشت.
 .5-2-4-2جلسات مجمع مربیان  2بار در سال تشکیل خواهد شد.
 .5-2-4-3مسئول امورجوانان جمعیت هاللاحمر شهرستان و کارشناس دانشآموزی آموزش و پرورش گزارش جلسات مجمع
مربیان را تهیه و با هماهنگی مقام مافوق در اختیار مسئوالن ذیربط دراستان قرار میدهند.
 .5-2-5وظایف مجمع مدیران و مربیان

-

تهیه و تنظیم پیشنهادهای الزم در خصوص برنامههای سالیانه کانون دانشآموزی هاللاحمر و ارائه به معاونت پرورشی و
جمعیت هاللاحمر شهرستان

-

بررسی نقاط قوت و ضعف کانونها و ارائه راهکارهای مناسب

-

فراهم کردن تسهیالت الزم برای اجرای اردوها ،بازدیدها و برنامههای جمعی

-

تبادل نظر در خصوص محتوا و سرفصلهای آموزشی مورد نیاز اعضا و مربیان

-

مشارکت و حضور فعال در آموزش های ویژه مربیان و مدیران (طرح پای درس ماه)

ماده  -6نحوه وشرایط عضویت
.

 .6-8نحوه عضویت

دانشآموزان میتوانند با مراجعه به مربی هاللاحمر ،اعضای شورای اجرایی و یا دبیر کانون در مدرسه فرم ثبتنام را تکمیل و
ظرف یک هفته نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز اقدام و به عضویت کانون دانشآموزی سازمان جوانان هاللاحمر درآیند .ثبت
نام اعضا در سامانه عضویت الزامی است.
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 .6-2مدت عضویت

عضویت از زمان شروع ثبتنام و انجام مراحل آن در کانون آغاز و تا حداکثر سن  78سال ادامه مییابد و اعضا در صورت
تمایل میتوانند تا سن  22سالگی در سایرکانونهای سازمان جوانان (دانشجویی ،طالب ،آزاد ،روستایی و عشایری) ادامه
فعالیت داشته و پس از آن نیز به عضویت سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر درآیند.

 .6-9شرایط عضویت

-

دانشآموز در واحد آموزشی دارای کانون مشغول به تحصیل و این امر مورد تایید مربی و مدیر مدرسه باشد.

-

فرم عضویت داوطلبی در کانون مدرسه را تکمیل نموده باشد.

-

متعهد به اهداف و اصول جمعیت هاللاحمرباشد

* ارائه رضایت نامه از سوی ولی قانونی دانش آموز برای فعالیت در کانون تاکید می گردد.
 .6-4وظایف عضو

-

شرکت در برنامههای آموزشی

-

شرکت فعال در برنامهها و فعالیتهای گروهی بشردوستانه و امدادی

-

حضور منظم در جلسات مجمع عمومی و برنامههای جمعی

-

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

* سایر موارد مرتبط با عضویت (ارتقاء ،رتبهبندی و )...طبق دستورالعمل جذب و سازماندهی سازمان جوانان جمعیت هالل-
احمر اجرایی میگردد.
« ساختار كانون دانش آموزي هالل احمر در واحدهاي آموزشی»

مدیرمدرسه

مربی
مجمع عمومی

دبیر کانون

شورای اجرایی

اعضای کانون
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ماده -7كارت عضویت
نشانگر هویت عضو در سازمان جوانان است ،که متناسب با نوع فعالیت و رده عضویت طبق شیوهنامه مربوطه صادر و تحویل
میگردد.

ماده  -1سوگندنامه عضویت
سوگندنامه به شرح ذیل در اولین جلسه مجمع عمومی کانون توسط یکی از دانشآموزان قرائت و توسط سایر دانشآموزان
تکرار میشود.

«من هب عنوان عضو سازمان جواانن هاللاحمر هب خدا وند متعال سوگند یاد میکنم ات با رد شیپگرفتن راه نوعدوستی ربای تسکین آالم بشری و تأمین احترام انساناه از چیه تالشی ردیغ ننمایم.
من با احترام هب اصول اساسی صلیبسرخ و هاللاحمر با خدا ی خود پیمان میبندم ،صداقت و راستی را سرلوهح اعمال خویش قرار دهم و ربای ربقراری صلح و دوستی و تفاهم و صلح پایدا ر میان همه ملتاه
بکوشم.
من هب عنوان عضوی فعال هب ارزشاهی واالی انسانی سوگند یاد میکنم هک با تأسی از فدا کاریاه و از خودگذشتگی انساناهی زبرگ ،از زندگی و سالمت همه انساناه حمایت نمایم و رد این راه بدون چیهگوهن تبعیضی
هب همه آانن یاری رسانم.
خدا وندا ! مرا توفیق ده ات هب پیمانی هک با تو بستهام رد همه احوال وافدار بمانم».

ماده -3لباس اعضاء
لباس اعضاء به صورت متحدالشکل بوده و به عنوان لباس فرم در فعالیتها استفاده می شود .رعایت قوانین مربوطه در این زمینه
الزامی است.
ماده -81حق عضویت
با توجه به اینکه عضویت در سازمان جوانان هاللاحمر جنبه داوطلبانه دارد ،به منظور آماده ساختن اعضاء برای توسعه
مشارکت آنان در فعالیتهای امدادی و عامالمنفعه ،داوطلبان نوجوان و جوان میتوانند سالیانه مبلغی را که در هر سال از سوی
سازمان مشخص و از طریق آموزش و پرورش ابالغ میشود به عنوان حق عضویت پرداخت نمایند.
تبصره :8مبلغ حق عضویت پرداختی توسط عضو هر ساله متناسب با مقاطع تحصیلی طی بخشنامه مالی جمعیت به شعب جمعیت
ابالغ خواهد شد.
 .72-7نحوه هزینه حق عضویت طی شیوهنامه اجرایی در فصل بودجه به استانها ابالغ خواهد شد.
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آییننامه كانونهاي دانشآموزي هاللاحمر
 .72-2حسب آیین نامه جذب و سازماندهی هر فرد در صورت مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه به عنوان داوطلب شناخته شده
و موظف به پرداخت حق عضویت نمی باشد.
ماده  – 88خدمات انگیزشی اعضاء
سازمان در قبال عضویت و فعالیت داوطلبانه و به منظور ارج نهادن به تالشها و خدمات ارزنده و همچنین افزایش انگیزه
اعضا ،تسهیالتی را فراهم میآورد .این تسهیالت طبق ضوابط خاص و با توجه به نوع و درجه عضویت ،نوع فعالیت ،سمت
عضو به روشها و مناسبتهای مختلف در اختیار عضو قرار میگیرد .اردوهای مختلف ،خدمات فرهنگی و  ...از آن جمله می
باشد.
ماده  – 82سایر موارد
 -7تصمیمات و مصوبات گروهها ،مجمع عمومی و شورای اجرایی که بر اساس این آئیننامه تشکیل میشوند ،نباید با اساسنامه،
آییننامهها و دستورالعملهای جمعیت هاللاحمر و وزارت آموزش و پرورش مغایرت داشته باشد.
 -2دستورالعملهای مربوط به فعالیت اعضا در خصوص جذب و سازماندهی ،آموزش ،بکارگیری در فعالیتهای بشردوستانه و
امدادی به طور جداگانه توسط سازمان ابالغ خواهد شد.
 -3مواردی که در این آییننامه مسکوت مانده است ،حسب مورد توسط سازمان جوانان جمعیت با هماهنگی معاونت پرورشی
و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابالغ میشود.
 -4این آییننامه در ( )72ماده تصویب ،از تاریخ ابالغ قابل اجرا بوده و هرگونه تغییر مورد نیاز متعاقبا ابالغ خواهد شد .
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