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بسم اهلل الرحمن الرحیم
نامهاجراییتشکیلکانونهایطالب(جهادی)جمعیّتهاللاحمر 


آیین
درمدارسعلمیهاستانهایخراسان 
مقدّمه:
در راستای ساماندهی هرچه بیشتر فعالیتهای عامالمنفعه ،فرهنگی ،جهادی و تبلیغی طالب و فضالی حوزه علمیه
خراسان و همافزایی و مشارکت جمعیّت هالل احمر کشور در فعالیتهای جهادی-تبلیغی ایشان ،با هدف
خدمترسانی مطلوب ،بهنگام و کارآمد ،آییننامه اجرایی تشکیل کانونهای طالب جهادی عضو جمعیّت هالل احمر
جمهوری اسالمی ایران تدوین و ابالغ میگردد.
ماده  :1تعریف کانون طالب (جهادی) جمعیت هالل احمر
کانون طالب و فضالی جمعیت هالل احمر که به اختصار کانون نامیده میشود ،نهادی غیردولتی ،غیرسیاسی و
غیرانتفاعی است که با رویکرد توحیدی و با مرام انقالبی و جهادی ،در جهت تالش برای تبلیغ معارف دینی و تسکین
آالم بشری ،تأمین احترام انسان ها ،کوشش در برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان ملتها ،همچنین حمایت از
زندگی و سالمت انسانها بر اساس تعالیم دینی و آموزههای انقالبی در قالب ضوابط این آییننامه به منظور تحقّق
اهداف عالی الهی حوزههای علمیه و جمعیت هالل احمر تشکیل میشود.
ماده  :2شرایط احراز و فرایند تشکیل کانون
الف :تمامی مدارس علمیه برادران و خواهران در صورت داشتن حداقل  51طلبه داوطلب عضویت در جمعیت هالل
احمر ،میتوانند کانون را تشکیل دهند.
ب :فرایند تشکیل کانون با درخواست کتبی راه اندازی آن توسط مدیر مدرسه علمیه به معاونت تبلیغ حوزه علمیه
خراسان انجام شده و معاونت تبلیغ پس از احراز شرایط تشکیل کانون در مدرسه ،مذاکرات و مکاتبات الزم را جهت
صدور مجوّز با معاونت امور جوانان این جمعیّت انجام داده و سپس مجوّز صادر و به مدرسه علمیه ابالغ شده و
رونوشت آن به دفتر نمایندگی ولی فقیه هالل احمر استان ارسال میشود.
ماده  :3اهداف کانون
الف :ساماندهی و آموزش طالب به منظور آماده ساختن ایشان برای انجام خدمات امدادی ،عامالمنفعه و بشردوستانه،
به ویژه در هنگام رخداد حوادث غیرمترقّبه و بالیای طبیعی
ب :توانمندسازی طالب و فضالی عضو کانونها برای تبلیغ مؤثّر در جامعه هدف
ج :تقویت روحیه ایثار ،جهاد و همدلی با اقشار مختلف مردم ،خصوصاً آسیبدیدگان حوادث غیرمترقّبه
د :توسعه و تقویت مشارکت طالب جوان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها و فعالیتهای مربوط به سازمان جوانان
ماده  :4وظایف کانون
الف :عضوگیری از میان طالب و فضالی حوزه علمیه خراسان بزرگ
ب :هماهنگی و اجرای برنامههای مدوّن معاونت تبلیغ و جمعیّت هالل احمر برای آموزش و توانمندسازی طالب
ج :آموزش و ارتقای سطح آمادگی طالب جهت مشارکت در فعالیتهای پیشگیرانه و امدادی در زمان حادثه ،خصوصاً
برای برطرفنمودن مسائل و شبهات مذهبی در بحرانها و مصائب و نیز رفع مشکالت پیشآمده فکری و اعتقادی که
نیازمند مداخله کارشناسان دینی میباشد.
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د :هماهنگی و برنامهریزی در راستای بهرهمندی مطلوب از تواناییها ،مهارتها و استعداد طالب جوان در گسترش
فرهنگ تعاون و برادری و ایجاد روحیه ایثار و جهاد در اقشار مختلف جامعه هدف
ه :تربیت و آموزش مربیان متعهّد ،خبره و توانمند از میان طالب و فضالء ،بر اساس برنامه آموزشی ،تربیتی مشارکتی
معاونت تبلیغ و جمعیّت هالل احمر
و :ارائه آموزشهای دینی ،بصیرتی ،اعتقادی و ...به دیگر اعضای جمعیّت هالل احمر و سایر کانونها به منظور
توانمندسازی فکری ،اعتقادی و مذهبی و نیز ارتقای روحیه ایثار ،مجاهده و سایر مکارم اخالقی ایشان.
ماده  :5ارکان کانون طالب (جهادی) جمعیت هالل احمر
 مجمع عمومی
 شورای اجرایی
 دبیر کانون
 :1-5مجمع عمومی:
این مجمع که متشکّل از طالب و دانشآموختگان حوزوی عضو کانون میباشد ،با حضور حداقل دو سوم از اعضاء
رسمیت مییابد و مصوّبات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
 :1-2وظایف مجمع عمومی:
الف :انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای اجرایی کانون از طریق انتخابات
ب :استماع گزارش کانون و ارائه طریق در خصوص فعالیتها
ج :بررسی عملکرد کانون و ارائه راهکار برای برنامههای پیشرو
تبصره  :5مجمع عمومی حداقل یک بار در سال (ترجیحاً بعد از فراخوانها) تشکیل خواهد شد.
تبصره  :2جلسات فوقالعاده مجمع عمومی بر حسب ضرورت و بنا به پیشنهاد دبیر کانون برگزار میشود.
 :1-3شورای اجرایی:
جمعی است متشکّل از پنج نفر از اعضای اصلی که برای مدّت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.
تبصره  :5اعضای علیالبدل شورای اجرایی دو نفر خواهند بود که توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.
تبصره  :2جلسات رسمی شورای اجرایی هر ماه یک بار و با حضور دبیر و همچنین حداقل دو عضو دیگر شورای
اجرایی تشکیل میشود .اعضای علیالبدل بدون حقّ رأی میتوانند در جلسات رسمی شورا حاضر شده و نظرات
مشورتی خود را ارائه دهند.
تبصره  :3در صورتی که عضوی از شورای اجرایی بدون عذر موجّه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی در
جلسات شرکت ننماید ،از عضویت در آن محروم شده و اولین عضو علیالبدل جانشین وی خواهد شد.
تبصره  : 4هر یک از اعضای شورای اجرایی در خصوص عملکردش ،در قبال شورای اجرایی و مسؤولین ذیربط
پاسخگو میباشد.
 :1-4وظایف شورای اجرایی:
الف :پیشنهاد دو نفر از اعضای شورای اجرایی کانون به هیأت نظارت شهرستان به منظور انتخاب یک نفر از آنها به
عنوان دبیر کانون
ب :تصویب برنامه پیشنهادی اعضای کانون و تهیه تقویم اجرایی فصل آینده کانون با توجّه به مصوّبات مجمع عمومی
مطابق با برنامههای سازمان
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ج :تهیه برنامهها در جهت تحقّق اهداف کانون
د :نظارت بر سازماندهی فعالیتهای اعضا
ه :برنامهریزی برای عضوگیری از بین داوطلبان و انجام امور جاری کانون با تقسیم مسؤولیت بین اعضای شورا
و :همکاری با مسؤولین جمعیت ،معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان و مدرسه علمیه محلّ کانون و برنامهریزی جهت
حضور فعّال در برنامهها و جلسات سازمان جوانان
ز :تهیه گزارش عملکرد کانون به منظور ارائه به مجمع عمومی و مسؤولین ذیربط و برنامهریزی جهت تشکیل
جلسات مجمع عمومی.
ح :پذیرش استعفا و یا عزل دبیر اجرایی
تبصره  : 5دبیر کانون برای استعفا بایستی مراتب را کتباً به شورای اجرایی اعالم نموده و پس از تأیید آن شورا ،مراتب
جهت جایگزینی نائب به عنوان دبیر به هیأت نظارت اعالم میشود.
تبصره  : 2در صورت عدم رضایت از عملکرد دبیر اجرایی ،شورای اجرایی میتواند با تصویب اکثریت اعضاء مراتب را به
همراه دالیل و مستندات به هیأت نظارت شهرستان اعالم کرده و بعد از اخذ تأییدیه نسبت به عزل وی و معرّفی دبیر
جدید حسب ردیف الف بند  1-4اقدام نماید.
 :1-1شرایط عضویت در شورای اجرایی:
الف :التزام عملی به نظام مقدّس جمهوری اسالمی ،مقرّرات حوزه علمیه و اساسنامه جمعیّت هالل احمر
ب :داشتن حداقل  51سال و حداکثر  33سال تمام
ج :ثبت عضویت در سامانه جامع اعضا و داوطلبان جمعیّت هالل احمر
د :حداقل شش ماه عضویت در کانون
تبصره :در بدو تأسیس کانون ،شرط سابقه عضویت منتفی است.
 :1-6دبیر کانون:
دبیر کانون طلبهای است با تجربه فعالیت در عرصههای بشردوستانه و داوطلبانه از جمله اردوهای جهادی،
فعالیتهای تبلیغی ،تدریس و ...که با ساز و کار ذیل انتخاب میشود:
 .5شورای اجرایی ،دو نفر از اعضای اصلی را با رأی اکثریت نسبی به هیأت نظارت پیشنهاد مینماید.
 .2هیأت نظارت پس از بررسی های الزم ،یک نفر را با رأی اکثریت انتخاب نموده و رئیس شعبه هالل احمر
شهرستان منتخب را به معاون امور جوانان استان معرفی مینماید.
تبصره :نفر دوم به عنوان نائب دبیر فعالیت خواهد کرد.
 .3معاون امور جوانان استان حکم دبیری فرد منتخب را صادر کرده و این حکم نهایتاً پس از تأیید و تنفیذ
معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان ،به کانون ابالغ میشود.
تبصره :دبیر کانون به عنوان عضو مجمع شهرستان نیز پذیرفته میشود.
 :1-7وظایف دبیر کانون:
الف :اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای اجرایی به عنوان مسؤول اجرایی کانون
ب :هماهنگی و ارتباط بین مدیر مدرسه علمیه و رئیس شعبه جمعیت هالل احمر شهرستان
ج :پیشنهاد هزینههای مورد نیاز کانون با هماهنگی شورای اجرایی در قالب برنامههای مصوّب جمعیّت هالل احمر
د :پیگیری برنامهها و فعالیتهای مختلف و نظارت بر حسن اجرای آنها
ه :ارتباط مستمر با سرگروهها و اعضا و هماهنگی با ایشان در تمامی فعالیتها
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و :اهتمام به تشکیل جلسات مجمع عمومی با همکاری اعضای شورای اجرایی و هماهنگی مسؤولین ذیربط
ز :تعیین زمان جلسات شورا ،تشکیل و حضور فعال در آنها
ح :ارائه برنامههای کانون به جمعیّت جهت تصویب و دریافت برنامههای مصوّب کانون از مسؤولین جمعیّت و معاونت
تبلیغ حوزه علمیه خراسان جهت اجراء در کانون
ط :پاسخگویی در قبال حسن اجرای فعالیتهای کانون به مقامات ذیربط
ماده  :6هیأت نظارت
به منظور نظارت بر فعالیتهای کانونهای طالب ،در سطح شهرستانی ،استانی و منطقه ای ،هیأتی متشکّل از افراد
ذیل تشکیل میشود:
 :6-5اعضای هیأت نظارت منطقه ای
الف -معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان یا نماینده تام االختیار ایشان
ب -معاون فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه یانماینده تام االختیار ایشان
ج -معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان یا نماینده تام االختیار ایشان
وظایف:
الف -تدوین دستورالعملها و آییننامههای مربوطه
ب -پیگیری و نظارت بر روند فعالیت کانونها از طریق کمیته استانی
 :6-2اعضای هیأت نظارت استانی
الف -معاون امور جوانان
ب -مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه استان
ج -معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان یا نماینده تامّاالختیار ایشان
وظایف:
الف -نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و آییننامههای مربوطه
ب -نظارت بر روند فعالیت کانونها در سطح شهرستانهای تابعه
ج-بررسی رفع اختالفات هیئت نظارت شهرستان
 :6-3ترکیب هیأت نظارت شهرستانی
الف -رئیس شعبه جمعیت هالل احمر شهرستان
ب -مدیر مدرسه علمیه
ج -مسؤول فرهنگی ،تبلیغی مدرسه
د -مسؤول امور جوانان شعبه
وظایف:
الف -تهیه گزارش از نحوه عملکرد کانون و تسلیم آن به هیأت نظارت استانی
ب -بررسی و اظهارنظر در خصوص گزارش ارائه شده شورای اجرایی به مجمع عمومی
ج -در صورت لزوم ،شرکت در جلسه شورای اجرایی بدون حقّ رأی
د -پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی به صورت فوقالعاده به شورای اجرایی کانون شهرستان
ه -نظارت بر انتخابات شورای اجرایی کانون و تأیی د صالحیت کاندیداهای عضویت در شورا و انتخاب دبیر کانون از
میان دو نفری که از سوی شورای اجرایی کانون معرّفی شدهاند
و -بررسی و تصمیمگیری در موارد بروز تخلّفات از سوی دبیر ،اعضای شورای اجرایی و یا اعضای کانون
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ماده  :7عضویت در کانون
عضو کانون ،طلبه داوطلبی ا ست که آمادگی خود را برای انجام خدمات بشردوستانه امدادی و عامالمنفعه ،در جهت
تحقّق اهداف کانون و مطابق با شرح وظایف آن اعالم داشته تا خدمات خود را با روحیه جهادی ،از روی میل و رغبت
و بدون چشمداشت مادّی و با اخالص و قصد قربت و سودمندی برای جامعه ارائه نموده و در فعالیتهای جمعی
مشارکت نماید.
 :7-5وظایف عضو کانون
الف -پذیرش شرایط کانون
ب -مشارکت فعال در برگزاری انتخابات مجمع عمومی
ج -شرکت منظّم در جلسات مجمع عمومی و برنامههای جمعی
د -مشارکت در ارائه برنامههای مرتبط با فعالیت و اهداف جمعیّت
ه -حضور فعال و جهادی در برنامههای امدادی و عامالمنفعه
و -شرکت مسؤوالنه در فعالیتهای گروهی از قبیل مسابقات ،گردهمآییها ،اردوها ،مانورها و...
ز -شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی معاونت تبیلغ حوزه و سازمان جوانان هالل احمر
 :7-2شرایط عضویت
الف -تکمیل فرم عضویت داوطلبی و اعالم آمادگی برای انجام فعالیتهای مربوطه
ب -پایبندی به اهداف و وظایف حوزه علمیه خراسان و جمعیّت هالل احمر
ج -سن حداقل  51و حداکثر  31سال
ماده  :8انحالل کانون
در صورت پیشنهاد رسمی هیأت نظارت شهرستان و با تصویب هیأت نظارت استانی و یا تشخیص هیأت نظارت
کشوری ،کانون منحل میشود.
تبصره :تصمیم گیری درخصوص اموال منقول و غیرمنقول کانون یا هرگونه تعهّدات و برنامههای آن ،پس از انحالل بر
عهده هیأت نظارت استانی میباشد.
ماده  :9اصالح و بازنگری
درصورت نیاز به اصالح و بازنگری آیین نامه اقدامات الزم توسط هیئت نظارت منطقهای انجام و پس از تأیید طرفین
ابالغ میشود.
ماده  :11مکاتبات کانون
مکاتبات کانون در راستای شرح وظایف دبیر صرفاً به مسؤولین ذیربط (هیأت نظارت شهرستان) با امضای دبیر
صورت میگیرد.
این آیین نامه در51ماده و 52تبصره جهت اجرا ابالغ میگردد.
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