
 

 )بسمه تعالی(

 نحوه اداره امور هیات مدیره استان ي آیین نامه  29دستورالعمل اجرایی ماده 

 :مقدمه

        در حوزه هاي مختلف و استفاده بهینه وبهره مندي مناسب از توان اعضاء هیات مدیرهجمعیت هالل احمر  سیاستهايیکی از 

نحوه اداره امور هیات مدیره استان وشوراي اجرائی آیین نامه  29ماده اجراي  استانها  وعملیاتی کردن وظایف واختیارات هیا تهاي مدیره 

که در این راستا دستورالعمل تشکیل کمیته هاي تخصصی هیات مدیره استانها به شرح می باشدعالی جمعیت  مصوب شوراي شهرستانها

  ذیل تدوین وابالغ می گردد.

 

 اهداف :1ماده

 استانها هیات مدیره منتخب مطلوب وحداکثري از توانمندي ،ظرفیت وتخصص اعضاءشناسایی وبهره مندي  -1

 هالل احمر جمعیتارائه راهکارهاي الزم در حوزه هاي تخصصی وماموریتی  -2

 واهداف جمعیت  کمک به تامین منابع وتهیه امکانات جهت توسعه وپیشبرد فعالیت ها -3

 تاي ماموریت ها ي محولهاسربهبود وارتقاء سطح خدمات جمعیت به جامعه در  -4

 

 ::عناوین کمیته هاي تخصصی2 ماده

 کمیته امداد ونجات  -1

 بهداشت ،درمان وتوانبخشیکمیته  -2

 داوطلبان ،جوانان موقوفات وامور فرهنگی کمیته -3

 پشتیبانیوتامین منابع مالی و آموزش،کمیته بر نامه ریزي ،بودجه  -4

 

 

 

 



 :ها :شرایط احراز سرپرست کمیته3ماده 

 داشتن مدرك تحصیلی مرتبط -1

 مربوطه آشنایی با قوانین ،مقرارت وماموریتهاي حوزه -2

 مربوطهتجربه حضور وانجام خدمت در حوزه  -3

 .سرپرست کمیته امداد ونجات ترجیحا مرد باشد تبصره:

 :فرآیند انتخاب سرپرست کمیته ها4ماده 

ثبت نام کرده وبه دنبال آن در جلسه هیات مدیره (منتخب وغیره منتخب )راي با توجه به شرایط احراز ابتدا اعضاي منتخب هیات مدیره 
 .با اکثریت نسبی آرا ء بعنوان سرپرست کمیته مورد نظر انتخاب می گردند دگیري بعمل آمده وافرا

 .سرپرستی یکی از کمیته هاي تخصصی می باشدپذیرش هریک از اعضاي هیات مدیره موظف به  :تبصره            

 :تر کیب اعضاء پیشنهادي کمیته هاي تخصصی :  5ماده

 کمیته تخصصی امداد ونجاتالف:

 هیات مدیره استان( به عنوان سر پر ست کمیته) ي منتخبیکی از اعضا-1

 معاون امداد ونجات  جمعیت استان -2

 یک نفر از اعضاي مجمع استان به پیشنهاد سرپرست کمیته ( به عنوان دبیر جلسه)-3

 جمعیت استان اداره برنامه ریزي وآموزشهاي تخصصی امداد ونجاترئیس -4

 استان با نظر مدیرعامل نفر کارشناس مر تبط با حوزه امداد ونجاتیک -5 

 در مان وتوانبخشی ،کمیته بهداشت: ب

 هیات مدیره استان (به عنوان سرپرست کمیته) ي منتخبیکی از اعضا-1

 ستانجمعیت امعاون درمان وتوانبخشی در  -2

 استان به پیشنهاد سرپرست کمیته ( به عنوان دبیر جلسه)جمعیت  یک نفر از اعضاي مجمع  -3

 استان یک نفر کارشناس مرتبط با نظر مدیر عامل-4

 

 

 

 :،جوانان ،موقوفات وامور فرهنگیداوطلبان  کمیته: ج



 استان( به عنوان سر پر ست کمیته)جمعیت هیات مدیره  ي منتخبیکی از اعضا-1

 داوطلبان  جمعیت استانومعاونین جوانان -2

 در جمعیت استان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه یا نماینده تام اال ختیار وي -3

 کارشناس حقوقی جمعیت استان-4

 استانجمعیت کارشناس امور زنان در-5

 یک نفر از اعضاي مجمع استان به پیشنهاد سرپرست کمیته ( به عنوان دبیر جلسه) -6

 بانییپشتوتامین منابع مالی و آموزش،،بودجه  برنامه ریزيکمیته :د

 استان( به عنوان سرپرست کمیته)جمعیت  هیات مدیره منتخب یکی از اعضاء -1

 خزانه دار جمعیت استان -2

 استانجمعیت معاون اداري پشتیبانی -3

 درجمعیت استان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه یا نماینده تام اال ختیار وي -4

 استان  جمعیترئیس مرکز علمی کاربردي هالل احمر در-5

 استان جمعیت  مدیرآموزش وپژوهش-6

 استان به پیشنهاد سرپرست کمیته ( به عنوان دبیر جلسه)جمعیت یک نفر از اعضاي مجمع  -7

  :ي تخصصی وظایف کمیته ها: 6 ماده

 کمیته امداد ونجات الف:

 .در حوزه امدادونجات استان استان جمعیتارزیابی کلی وضعیت -1

 .جمعیت با بهره مندي از ظرفیت هاي سایر اعضاء کار گروهارائه طرح وپیشنهاد جهت فعالسازي کار گروه امدادونجات در -2

 ارائه راهکار وپیشنهاد مناسب جهت تامین نیازمندیهاي امدادي وارتقاء سطح توانمندیهاي امدادي جمعیت استان.- 3

رائه طرح هاي مناسب براي سامانه هاي جستجو ،نجات ،درمان اضطراري ،اسکان وتغذیه اضطراري وپایگاه  ها وپست هاي امداد ا -4
 جمعیت استان ونجات

در سطح استان در جهت جذب نیروهاي داوطلب فعال و  ابا سایر دستگاهه تعامل همکاري در ارائه طرح وبرنامه هاي عملی جهت -5
  وتحقق شعار هر خانواده یک امدادگرد امداد ي ترویج فرهنگ خو

و ارائه پیشنهادات الزم به مراجع ذیربط از  هماهنگی الزم با دستگاههاي مرتبط جهت ترویج فرهنگ پیشگیري در حوزه امدادو نجات-7
 ،حذف نقاط حادثه خیز جاده ها و..... قبیل:   دقت در رعایت قوانین واستاندارد هاي ساخت وساز ومقاوم سازي منازل



همکاري در پیگیري امور رفاهی مربوط به امدادگران ونجاتگران از قبیل اعطاء وارتقاء درجه ، پرداخت به موقع کمک هزینه ایاب -8
 وذهاب ،وبیمه حوداث

 نجام بازنگري هاد براي ااهمکاري در بررسی دستورالعمل هاي سازمانی در صورت نیاز به منظور ارائه پیشنه-9

 اتخاذ تدابیر الزم جهت آموزشهاي حرفه اي وتخصصی وباز توانی امداگران . -10

 توسعه کمی وکیفی پایگاههاي امداد ونجات جاده اي ،کوهستان و........ هاي مربوط بهپیشنهاد بررسی -11

 : کمیته بهداشت ،درمان وتوانبخشی ب:

 گیري نیروهاي متخصص (داوطلب )در مواقع ضرورياتخاد تدابیر الزم جهت جذب و بکار -1

 ارائه راهکار مناسب در جهت کاهش آسیب هاي اجتماعی وتامین وحمایت از سالمت انسانها بویژه در جامعه اعضاءوداوطلبان-2

 (داروخانه .درمانگاه.....)برنامه ریزي جهت توسعه خدمات جمعیت در حوزه سالمت-3

هنگام بروز حوادث وسوانح ، ومداخله بهنگام در جهت ارائه خدمات بهداشتی ودرمان  وهماهنگی رتنظا جهت برنامه ریزي الزم -4
 اضطراري وپیش بیمارستانی  

ارائه راهکار به مدیرعامل جمعیت استان جهت برنامه ریزهاي الزم به منظور ایجاد هماهنگی با دانشگاههاي علوم پزشکی استانها در -5
 . مورد نیازتامین وتولید داروهاي 

 کمیته داوطلبان ،جوانان ،موقوفات وامور فرهنگی: ج:

وبهره گیري از مشارکت آنان در  قبول عضویت در جمعیتبه اتخاذ تدابیر الزم جهت تشویق وترغیب جوانان واقشار مختلف مردم -1
 .ماموریت هاي جمعیت وحفظ ونگهداري آنها

 .انات ومنابع داوطلبی جمعیتتهیه وتامین امکارائه راهکارهاي مناسب جهت -2

 ارائه راهکارها ي مناسب جهت فعال سازي وتوسعه کمی وکیفی کانون هاي مرتبط با جوانان وداوطلبان .-3

 ارائه طرح وپیشنهاد برگزاري اردوهاي فرهنگی وهنري ،ورزشی و مانورهاي امدادي.-4

 ه  وبشر دوستانه.ععام المنف ارائه طرح وپیشنهاد به منظور ارتقاء سطح آگاهی از فعالیتهاي-5

 ارائه راهکار جهت به روز رسانی وپایش اطالعات اعضاء درجمعیت.-6

 .وقف پسندانه برنامه ریزي وتالش درجهت ترغیب وترویج مردم به امر خدا-7

 .برنامه ریزي ودقت در امر اجراي احکام وقف باهماهنگی معاونت حقوقی جمعیت در خصوص موقوفات مرتبط-8

 .تعامل با اداره کل اوقاف وامور خیریه استان در خصوص امور وقف-9

 بانییوتامین منابع مالی وپشت آموزش،کمیته بر نامه ریزي ،بودجه  د:



 براي جمعیت استان و تهیه برش برنامه هاي یکساله جهت تحقق برنامه هاي مذکور   هاي بلند مدت ومیان مدتتدوین برنامه  -1

 رسی علل و عوامل عدم تحقق برنامه هاي ابالغی از جمعیت مرکز (سازمان ها و معاونتها و.....)آسیب شناسی و بر -2

 استفاده مطلوب تر از اعتبارات استانی (تملک دارایی ها ،  حوادث و  .........) جذب و ارائه راهکار مناسب جهت-3

 جمعیت . کارکنانارائه پیشنهادات الزم جهت آموزش  -4

 راهکار جهت ساماندهی آموزشهاي الزم وکاربردي در سطوح مختلف ،اعضاو داوطلبانارائه  -5

برنامه ریزي جهت ترویج و توسعه آموزشهاي همگانی در سطوح اقشار و طبقات اجتماعی (نیروهاي نظامی و انتظامی ،رانندگان وسائل  -6
 نقیله عمومی ،نیروهاي بسیج وسازمانهاي مردم نهادو......)

 با  ارائه روشهاي نوین آموزش همگانی » هر خانه یک امدادگر«ه ریزي جهت تحقق شعار برنام -9

 .ارائه راهکار مناسب جهت کسب منابع در آمدي جدید ومتنوع درجمعیت -10

              شرکت با هماهنگی استانجمعیت  اي بالقوه هاستان وارائه طریق جهت شکوفا کردن توانمندی جمعیت  بررسی توانمندیهاي اقتصادي-11
  .سرمایه گذاري هالل 

 .استان شناسایی منابع کمکهاي غیر دولتی داخلی وخارجی وارائه پیشنهاد به مدیر عامل-12

ارائه پیشنهاد جهت کسب منابع در آمدي جدید ،استفاده بهینه از منابع موجود وکاهش هزینه واصالح الگوي مصرف (هشتمین مولفه -13
 بالغی از سوي مقام معظم رهبري)اقتصاد مقاومتی ا

  وظایف سرپرست کمیته ها::7 ماده

 .با اعضا براي تشکیل و تعیین دستور جلسه  ارتباط مستمر-1

 .از طریق مدیرعاملپیشنهادي  کلیه مصوبات و تصمیمات پیگیري -2

 کمیته ها.طرح در جلسه  و اعضاء دریافت پیشنهادات -3

 .باهماهنگی مدیرعامل گرفته درجلسات هیات مدیرهارائه گزارش فعالیتهاي صورت -4

 دبیر جلسه مسئولیت هماهنگی ودعوت از اعضاءوتنظیم صورتجلسه را به عهده دارد. :1 تبصره            

 صرفا در یکی از کمیته هاي تخصصی می باشند.» دبیر جلسه «هریک از اعضاي مجمع استان موظف به پذیرش : 2تبصره

 

 

 



 : مواردسایر :8ماده  

 رسمیت دارد.جلسات کمیته ها صرفا با حضور سرپرست کمیته -ا

   .ساعات و روز تشکیل جلسه با توافق اعضا خواهد بود. ماه یکبار تشکیل می گردد دوهر)(بصورت عادي  جلسات کمیته ها  -2

 تشکیل خواهد بود)(تبصره : در صورت وقوع شرایط اضطرار ، جلسات فوق العاده با اطالع رسانی قبلی قابل 

 . بوده وصرفا نقش مشورتی وپیشنهادي خواهند داشتاز حوزه وظایف این کمیته ها خارج ومدیریتی  امور اجرایی-3

 کلیه مکاتبات اداري وارتباطات استانی جهت اجرائی شدن پیشنهاد ات توسط مدیر عامل استان صورت می گیرد.-4

وصرفه وصالح جمعیت  ودستورالعمل ها ومقررات جمعیت مطابقت داشته نامه وآیین نامه کلیه طر ح ها و پیشنهادات باید با اساس-5
  .رعایت گردد

 .خواهد بود  شعب تابعهومحل تشکیالت جلسات کمیته ها ترجیحا ساختمان اصلی هالل احمراستان -6

 .از ساعات اداري تشکیل گردد جلسات عادي کمیته ها ترجیحا در ساعات خارج-7

  ها با اکثریت نسبی اعضاي حاضر در جلسه رسمی ومعتبر  کمیته ها با اکثریت نسبی اعضا رسمیت یافته وتصمیمات کمیتهجلسات -8
 .دمی باش

به  را   حاصله نتایجوکمیته هاشده ء اجراپیشنهادات ،مصوبات گزارش  مدیر عامل به عنوان ریئس هیات مدیره استان موظف است - 9
 . تا به اطالع دبیرکل جمعیت رسانده شود کسنعم  و امور استانها  مجامع هماهنگی  اداره کل

در صورت صالحدید افراد ساعی وفعال کمیته ها وهمچنین کارکنان تالش گر جمعیت که در راستاي اجرایی کردن مصوبات -10
  وپیشنهادات کمیته ها فعالیت دارند مورد تشویق قرار گیرند.

 

  تبصره توسط دبیرکل جمعیت ابالغ می گردد.3و ماده 8این دستورالعمل در 

 

 

 

 


