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کردن حجاز سفر ومًدن  حج سالٍ َمٍ            کردن وماز  َمٍ ريز ريزٌ بًدن َمٍ شب  

کردن باز يظیفٍ بٍ لبیک برای از لب دي            رفته  برَىٍ  ز مذیىٍ تا بٍ کعبٍ سر ي پا  

کردن ویاز  طلب ویازش بی يجًد  ز            گفته راز خذای بٍ  وخفته  شب جمعٍ َا  

بازکردن  بستٍ در امیذی وا ريی بٍ کٍ            بٍ خذا کٍ َیچ یک را ثمر آن قذر وباشذ  

 

خیریه ی داوشجًیی رسًل  کاوًناساسىامه ی 

 اکرم )ص(

 

 

 

 

 

 



 

کلیات ي اهداف : -فصل ايل   

 

خیشیِ داًطدَیی سسَل اکشم )ظ( کبًَىًبم :  – 1هبدُ   

خیشیِ ًبهیذُ هیطَد.کبًَى لحبػ سػبیت اختصبس ِ اسبسٌبهِ بدس ایي تزکش :   

لَم پضضکی گلستبى  ٍ  دس ضْش گشگبى داًطگبُ ػ کبًَىهحل: هشکض اصلی  – 2هبدُ 

بگبّْبی ٍ کالسْبی داًطگبُ هیببضذ .َاػوَهب دس خ  

خیشیِ غیش سیبسی ٍ غیشاًتفبػی بَدُ  کبًَىًَع فؼبلیت:کلیِ فؼبلیتْبی  - 3هبدُ 

ٍ ضوي سػبیت کبهل لَاًیي خوَْسی اسالهی ایشاى،عبك ایي اسبسٌبهِ فؼبلیت 

 خَاّذ ًوَد

خیشیِ تببؼیت کطَس خوَْسی اسالهی ایشاى سا داسد ٍ  کبًَى تببؼیّت: - 4هبدُ 

کلیِ اػضبی آى التضام خَد سا بِ لبًَى اسبسی ٍ ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى 

خیشیِ حكّ فؼبلیت سیبسی ٍ یب ٍابستگی ٍ استببط بب  کبًَىاػالم هی داسًذ ٍ بٌبم 

 احضاة ٍ گشٍّْبی سیبسی ًخَاٌّذ داضت

( بشای هذّت 1334 پبییضخیشیِ اص تبسیخ تأسیس ) کبًَى هذّت فؼبلیت: - 5هبدُ 

 ًبهحذٍد تطکیل هیگشدد

خیشیِ  است  کبًَى ، خیشیِ داًطدَیی سسَل اکشم )ظ(  کبًَى تؼشیف : – 6هبدُ 

 خَاّبًِ کِ بِ ّوت خوؼی اص داًطدَیبى داًطگبُ ػلَم پضضکی گلستبى بب ًیت خیش

ٍ اًسبى دٍستبًِ  تطکیل گشدیذُ ٍ بب هطبسکت توبهی داًطدَیبى داًطگبُ ٍ 



الذاهبت ٍ فؼبلیت ّبیی سا ّوچٌیي بب ّوکبسی هؼبًٍیي ٍ کبسکٌبى ٍ اسبتیذ داًطگبُ 

خیش اًدبم خَاّذ داد .دس ساستبی اهَس    

اوجمه :ل کلی ي خط مشی اصً  

 

خیشیِ بِ گًَِ ای خَاّذ بَد کِ حبکویت هلی ، توبهیت  کبًَىفؼبلیت ّبی ایي -1

اسضی ٍ ٍحذت ٍ َّیت هلی ایشاى اسالهی سا تحکین کشدُ ٍ دس خْت تمَیت اسصش 

اسالهی هی ببضذ . –ّبی فشٌّگی ایشاًی   

التضام بِ لبًَى اسبسی، ٍالیت فمیِ ٍ لَاًیي هَضَػِ  کبًَى ّوچٌیي ایي  -2

کطَس ٍ آییي ًبهِ ّبی هصَة دس خوَْسی اسالهی ایشاى داضتِ ٍ کلیِ فؼبلیت ّبی 

چبسچَة لشاس خَاّذ داد . يخَد سا  دس ای  

خیشیِ بش اسبس اخالق اسالهی، تمَا ، ػذالت ، اهش بِ  کبًَىسٍابظ حبکن بش  -3

، صذالت ، ایثبس ٍ ػول صبلح است .هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش   

 خیشیِ داًطدَیی سسَل اکشم )ظ( دس تصوین گیشی ٍ اتخبر خظ هطی کبًَى -4

.خَد کبهال هستمل بَدُ ٍ  بذٍى ٍابستگی هیببضذ ٍ  سیبست ّبی   

 

:  کبًَىاهداف   

تبسیس صٌذٍق خیشیِ ای بب ّویي ًبم ٍ خوغ آٍسی هببلغ کوکی اص داًطدَیبى -1

داًطگبُ ٍ ٍاسیض بِ صٌذٍق خْت اًدبم اهَس خیشی ّوچَى کوک بِ ٍ اػضبی 

بیوبساى اص  خولِ بیوبساى سشعبًی ٍ تبالسوی ، کوک بِ کَدکبى بی سشپشست ٍ 



کِ هطکل حبد التصبدی داسًذ ، کوک بِ هشاکض بْضیستس ٍ صًبى سشپشست خبًَاس

 تَاًبخطی ٍ...

ْضیستی خْت ضٌبسبیی بیوبساى د کبسی ّبی بیوبسستبى ٍ هشاکض بذّوکبسی بب ه -2

 ًیبصهٌذ

ببص دیذ ّبی هؼٌَی بِ هٌبسبت ّبی هختلف اص هشاکض بْضیستی ، تَاًبخطی ،  -3

سبلوٌذاى ، کَدکبى سشعبًی ، کَدکبى بی سشپشست دس سغح ضْش ٍ اخشای 

 هشاسوبت ٍ خطي ّبی فشٌّگی ٍ هزّبی دس ایي هشاکض

ٍ اًتشى پضضکی خْت هؼبیٌِ ٍ ّوکبسی ٍ بب پضضکبى ٍ داًطدَیبى سصیذًت  -4

دسهبى بیوبساى ًیبصهٌذی کِ اص عشف ایي اًدوي هؼشفی هیطًَذ ٍ ّوچٌیي اػضام 

 گشٍّْبی سالهت بِ هٌبعك هحشٍم سٍستبیی سغح استبى

تشٍیح فشٌّگ کوک سسبًی ٍ دستگیشی اص ًیبصهٌذاى دسهیبى داًطدَیبى  -5

هدالت ٍ بشضَسّبیٍاػضبی داًطگبُ بب اخشای ّوبیطْبی فشٌّگی ٍ چبپ   

 

ي يظایف : کبًَىارکان  -فصل ديم   

بِ ًبم ّبی ّیئت هَسس : سِ تي اص داًطدَیبى داًطگبُ  - 

32هحوذ صبدق ضشیفی داًطدَی پضضکی  

32هیالد ًیکٌبم ػضذی داًطدَی پضضکی   

32هحوذ سضب یبصسلَ داًطدَی پشستبسی   

اسًذسا بش ػْذُ د کبًَىکِ ًظبست ٍ هذیشیت بخص ّبی گًَبگَى   



ٍ داًطدَیبى ٍ هسئَالى فشٌّگی  کبًَىهسئَل بخص سٍابظ ػوَهی : سابظ بیي  -

 داًطدَیبى ، ّوبٌّگی بشًبهِ ّبی هشبَعِ ، پبسخ بِ سَاالت داًطدَیبى

هسئَل بخص سبصهبًذّی : ثبت ًبم ، ػضَ گیشی ٍ سبصهبًذّی اػضب -  

 هسئَل بخص اًتطبسات

ببسات ٍ کوک ّبی دسیبفتی ٍ ّضیٌِ ّبی هسئَل اهَس هبلی : ٍظیفِ داسد کلیِ اػت

 اًدوي سا دس دفتش هبلی هخصَظ ثبت کٌذ

 فصل سًم : شرایط ي اوًاع عضً گیری

بشای ػوَم  کبًَىٍ هطبسکت  دس اهَس خیش ٍ بشًبهِ ّبی فشٌّکی  کبًَىػضَیت دس 

دس  کبًَى داًطدَیبى آصاد است ٍ داًطدَیبى هیتَاًٌذ بب هشاخؼِ بِ هسئَلیي

اعالع سسبًیی  کبًَى. ّوچٌیي بشًبهِ ّبی لشاس گیشًذ  خشیبى بشًبهِ ّبی کبًَى

 ػوَهی خَاّذ ضذ .

کبًَىفصل چهارم : بًدجه ي اعتبارات   

خیشیِ بِ صَست هستمل اص هحل کوکْبی داًطدَیبى ٍ اػضبی  کبًَىاػتببسات ایي 

م الوٌفؼِ ٍ ٍ ّوچٌیي بشًبهِ ّبی ػب کبًَىداًطگبُ بِ صٌذٍق خیشیِ ی ایي 

ًیضتَسظ پطتیببًی هبلی ٍ هؼٌَی داًطگبُ عبك ضَابظ هٌذسج دس ضَسای فشٌّگی 

 داًطگبُ تبهیي خَاّذ ضذ .

 


