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 :ٍ اّذافكليبت  فصل اٍل

 
 :  ًَع فعبليت تعزیف ٍ .1هبدُ 

ثاِ دٍس اص  تؼػاجبق لاَهی     ًَع فؼبلیت ّابی نى  ست کِ اهجتٌی ثش دیي هجیي اسالم ٍ هزّت حمِ جؼفشی  فشٌّگی ٍّیئت تطکلی 
 هی ثبضذ. سیبسی هزّجی ٍ

ٍ ثشًبهِ ّبی اص پیص تؼشیا  ضاذُ ٍ   هطخع  یسبختبسّیئت جْت گستشش هکتت لشنى ٍ اّل ثیت ٍ تؼظین ضؼبئش اسالهی ًیبصهٌذ 
 هٌظن است. دٍ ػٌػش ضَس ضؼَس هحَس فؼبلیت ّبی ّیئت هی ثبضذ.

 .استلمِ فمیِ پبیجٌذ ثِ ًظبم همذس جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ هلتضم ثِ اغل هتشلی ٍالیت هط ّیئت

 

 :ّيئتًبم  .2هبدُ 

 .گشدد رکش هی ّيئتثِ اختػبس   اسبسٌبهِ دس ایي   هی ثبضذ کِ « (ع)هزّجی تشثیتی جَاًبى هسجذ حضشق اثَالفضل ّیئت»   ّیئتًبم 

 

 :. جغزافيبي فعبليت3هبدُ 
   هی ثبضذ. ثلَاس پیشٍصی فؼبلیت ایي ّیئت دس هٌطمِ هحذٍدُ 
 

 :ّيئتاستقزار هحل . 4هبدُ 
 )هسجذ حضشق اثَالفضل ع(( 4ضْیذ حمطٌبس  :کَچِ( )88ثلَاس پیشٍصی : خیبثبىهطْذ( ): ضْشستبى) :خشسبى سضَی(استبى)

 

 :ٍ هذّت .  تبثعيت5هبدُ 
 . هی ثبضذٍ هزّت حمِ جؼفشی  ایشاًی ّیئت تبثؼیت اػضبی

 

 :.  هذت فعبليت6هبدُ 
 هی ثبضذ. 8881 سبل اص ّیئتفؼبلیت  ضشٍع

 

 :اّذاف كليچشن اًذاس ٍ  . 7هبدُ 
  .اسالهیتشٍیج ٍ تَسؼِ فشٌّگ دیٌی دس جبهؼِ  .8
 .ی ٍ هجبسصُ ثب ضجیخَى فشٌّگیثستشسبصی ثشای تحمك ٍ اضبػِ اسصضْبی اًمالة اساله .1
  .تَسؼِ گستشُ ی تَلیذاق ٍ هحػَالق فشٌّگ دیٌی .8
 .ثبسٍس ًوَدى ّش چِ ثیطتش اٍلبق فشاغت جَاًبى .4
 ّبی ػویك دیٌی ٍ داسای دغذغِ دیي ٍ اًمالة.تشثیت ًَجَاًبى ثب ثبٍس .5

 تبثیشگزاس دس ػشغِ ی ججِْ فشٌّگی اًمالة. .6
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  :رٍش ّبي اجزایي.  8هبدُ 
ٍ   احکبم  اخالق لشنى کشینهبًٌذ: نهَصش  ّبی نهَصضیثشًبهِ نهبدُ سبصی ثستش هٌبست دس صهیٌِ اجشای  :فؼبلیت ّبی نهَصضی ل  ا

 .یدیٌسبیش هْبستْبی فشٌّگی 
ی دیٌا  فشٌّگدس حَصُ  هزّجی جضٍاق کتت  سی دی  ًطشیبق ٍ تَصیغ  صهیٌِ اًتطبس ٍ ایجبد تذٍیي ٍ  تْیِّبی تجلیغی:  فؼبلیت ة 
یجبد سابهبًِ  ا  پَستش  ّب  ًوبیطگبُ ّب   تْیِ ثٌش   ّوبیصگشدّوبیی ّب ثشپبیی جلسبق  ثب تبثیشگزاس هٌظَس فؼبل ًوَدى الطبسِ ثٍ ...  

 ٍ ...َتَث  ٍة سبیت پیبهك  ثل
 ساُ اًذاصی ٍ تَسؼِ فضبی هطبلؼبتی. ج 
 اًمالثی.  هلی ٍ هزّجی  ثشپبیی هشاسن دیٌی ثشگضاسی ٍ   د
 .  اسدٍیی ٍ ... جْت ثبال ثشدى سطح فشٌّگی هزّجی هٌطمٌِّشیهزّجی  تطکیل گشٍّْبی   ّا
ضائَى  فشٌّاگ ایاابس ٍ ضاْبدق        فبف   ًحلِ ّابی اًحشافای   حجبة ٍ ػ :ّبی دیٌی ثب هَضَػبق هتٌَع هبًٌذ اجشای گفتوبى  -ٍ 

 ٍ ...فشٌّگی دس هٌبسجتْبی هزّجی 
 تجلیغی استفبدُ اص سٍضْبی ًَیي  -ص 
 
 

 ٍ هشخصبت اعضبي اصلي سبختبر  :ٍم دفصل 
 :ّيئتاركبى   .9هبدُ 
                 هااذیش اهااَس هحتااَایی د(                  یهاابلذیش هااج(                  ّیئاات هساائَل (ة             ضااَسای سیبسااتگزاسی  (الاا 
 ح( هذیش اهَس فَق ثشًبهِ  ص( هذیش سٍاثط ػوَهی جزة ٍ( هذیش اهَس فضبسبصی هذیش اهَس خبدهیيّا( 

 

 :عجبرتٌذ اس شَراي سيبست گذاريهشخصبت .  11هبدُ 
 امضبء و اثرانگشت کد ملی لیميزان و رشته تحصي تبریخ تولد نبم پدر نبم خبنوادگیو  نبم جبیگبه

 امبم جمبعت
 

 
     

 فرمبنده پبیگبه بسيج
 

 
     

 مسئول فرهنگی هيئت امنب
 

 
     

 مسئول هيئت
 

 
     

 

 

 

 :شَراي سيبست گذاريٍظبیف ٍ اختيبرات . 11هبدُ 
  .اخز هجَصهشاحل فشنیٌذ اًجبم  .8
   سخت افضاس ٍ ...ٍلیِا   هلضٍهبقفؼبلیتهکبى هٌبست  :تْیِ اهکبًبق اٍلیِ ضبهل .1

  .ّیئت هسئَلاًتخبة  .8
 تػَیت اسبس ًبهِ ٍیشایص ٍ ضشح ٍظبی  اػضب. .4

 سًٍذ کلی ّیئت ٍ ًظبسق ثش اجشای هػَثبق ضَسا ثِ غَسق سبلیبًِ. سیبستگزاسی .5

بُ هطَستی دس ػضل ٍ ًػات  ٍ ّوچٌیي جبیگ ثبضذ. ضَسای سیبستگزاسی هیثب تػَیت اکاشیت نسای هسئَل ّیئت تجػشُ: ًػت  ػضل ٍ لجَل استؼفبی 
 اػضبی کبدس ّیئت داسد ثب تطکیل جلسِ ای ثب ػٌَاى اًتػبثبق ّیئت

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                          ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی              

1                                                            .2.                                                            3                                                            .4                                                         .5. 

 اهضبء                                                     اهضبء                                                     اهضبء                                              اهضبء                                                      اهضبء       
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 :هسئَليي ّيئتصبت هشخسبختبر ٍ . 12هبدُ 

 

 
 

 
 کد ملی تحصیالت تبریخ تولد نبم پدر نبم خبنوادگی نبم سمت

      مسئول هیئت

      مدیز مبلی

      تواییمدیز امور مح

      مدیز امور خبدمین

      مدیز امور فضبسبسی

      مدیز روابط عمومی جذة

      مدیز امور فوق بزنبمه

 

 
 

 

 مسئًل هیئت

 مذیز امًر خبدمیه

 مذیز مبلی مذیز امًر محتًایی

 مذیز ريابط ػمًمی مذیز امًر فضبسبسی

 فًق بزوبمه مذیز امًر 

 ببویبن ي خیزیه م کمکهبی مزدمی جمغ آيری  م

 

 تحقیقبت م تًسیغ ي وشز م مذاحبن ي سخىزاوبن م

 م اطالع رسبوی جذة ي سبسمبوذهی م مستىذسبسی م تبلیغبت م تشئیىبت م صًت م

 م اوتظبمبت آبذارخبوهم  میبوذارانم  تزبیت بذویم  امذاد ي وجبتم  م ارديیی
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 :ّيئتهسئَل ٍظبیف  . 13هبدُ 
 اجشای هػَثبق ضَسای سیبستگزاسی .8

 هذیشیت کلیِ اهَس ّیئت دس ثشپبیی هشاسن هزّجی ٍ اجشای ثشًبهِ ّب .1

 فضب دس اػضبی کبدس ّیئت ایيثیتی ٍ تطکیالتی هسجذ ٍ ّیئت ٍ گستشش اػتمبد ثِ کبسکشد تش .8

 جذاگبًِ اص جشیبى هسجذ ٍ پبیگبُ ثسیجپشّیض اص اجشای ثشًبهِ ّبی  هسجذ ثِ ػٌَاى هحَس کبس فشٌّگی ٍاػتمبد ثِ هشکضیت  .4

 ضشکت دس جلسبق ّیئت اهٌب فشٌّگی هسجذ .5

 بالًِ ثِ ػوَم اػضبی ّیئتاسائِ گضاسضکبس دٍسُ ای ثِ ضَسای سیبستگزاسی ٍ س .6

 سیبستگزاسی ضَسای هطَسق ثب اػضبی ٍ ػضل ٍ ًػت ّب تطکیل جلسِ اًتػبثبق ضَسای اغلی ّیئت جْت .7

 است.غالح  ق اسالهی ٍ هشاجغ ریثب سبصهبى تجلیغب ّیئتساثط هستمین  .8

ِ    ّبی ثابًکی  اساٌبد   کلیِ چكدسخػَظ  ّیئت ی اٍل ٍ هوَْس ًوَدى ثِ هُْشاهضب  هسئَل تٌظین .9 ّاب   هابلی  تفابّن ًبها
 هی ثبضذ. ّیئتّب ٍ دسنهذّبی  ّضیٌِ  اٍساق ثْبداس   )لشاسدادّب(

 تمسین کبس دس ثیي نًْب ٍ ًظبسق ثش حسي اجشای ٍظبی  نًبى هذیشاى حَصُ ّبی هختل  ٍتؼییي  .81
 

 :هبلي هذیزٍظبیف ٍ اختيبرات . 14هبدُ 
 .ّیئتّب ٍ تشاصًبهِ هبلی  ًظبسق ثش اهَس هبلی ٍ سسیذگی ثِ دفبتش ٍ اسٌبد ٍ حسبة .8
 .ّیئتاسٌبد هبلی ّبی ثبًکی ٍ  اهضبی دٍم چك .1
 .گضاسش هبلی سبالًِ ٍ تشاصّبی هشثَطِ .8
 اجشای طشح ّبی جوغ نٍسی کوك ّبی هبلی ٍ جزة ثبًیبى ٍ خیشیي .4

 

 :هذیز اهَر هحتَایيٍظبیف ٍ اختيبرات . 15هبدُ 
 تْیِ تمَین سبالًِ هحتَایی ّیئت ) هٌبسجت ّبی هلی ٍ هزّجی ( .8
 دػَق ٍ گضیٌص سخٌشاًبى کبسضٌبسبى ٍ هذاحبى  .1

) اص طشیك استجاب  هساتمین یاب     تالش جْت ثْجَد هحتَای هتٌبست ثب اػضبی ّیئت دس حَصُ ی فؼبلیت  سخٌشاًی ٍ هذاحی .8
 سسبًِ ّبی جوؼی دس اختیبس(

 یت هشتجط ثب ّیئتهذیشیت هحتَایی ًطشیبق   سب .4

 هسئَل تْیِ ٍ تَصیغ هحػَالق فشٌّگی ّیئت) فبیل ّبی سخٌشاًی ٍ هذاحی ٍ ....( .5
 

 هذیز رٍاثط عوَهي ٍ جذة:ٍظبیف ٍ اختيبرات . 16هبدُ 
 استجب  گیشی ثب خبًَادُ ّبی اػضبی ّیئت جْت ثشسسی هطکالق ٍ هؼضالق نًبى .8

 تؼییي سخٌگَی ّیئت .1

 هستٌذسبصی هشاسوبق .8

 اػضب اغلی ّیئت دس ثب ّوکبسی ًیشٍی اًسبًی پبیگبُ ثسیج سبصهبًذّی  .4

 اجشای طشح ّبی جزة ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ثِ ّیئت .5
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 . ٍظبیف ٍ اختيبرات هذیز اهَر فضبسبسي:17هبدُ 
 تجلیغبق هحیطی ) اػن اص تْیِ   چبح ٍ ًػت تشاکت ٍ ثٌش ٍ...( .8
 تضئیٌبق ثیشًٍی ٍ داخلی فضبی ثشگضاسی ّیئت .1
 ّیئت ) دستگبُ غَق(تٌظین ًَای  .8

 ًگْذاسی اص دستگبُ غَق ٍ پشچن ّب ٍ ٍسبیل غَتی ٍ تضئیٌبتی ّیئت .4

 

 . ٍظبیف ٍ اختيبرات هذیز اهَر خبدهيي:18هبدُ 
 اًجبم پزیشایی ) اػن اص خشیذ ٍ تْیِ لَاصم ٍ هَاد هَسد ًیبص ثشای پزیشایی ٍ هذیشیت اهَس نثذاسخبًِ ( .8
 ّیئتاًتظبهبق ٍ هذیشیت ًظن فضبی ثیشًٍی  .1
 هیبًذاساى ٍ هذیشیت ًظن فضبی اجشای هشاسوبق .8

 ًگْذاسی ٍ جبثجبیی الالم هَسد ًیبص ) لَاصم نثذاسخبًِ ٍ ...( .4

 

 . ٍظبیف ٍ اختيبرات هذیز اهَر فَق ثزًبهِ:19هبدُ 
 ػضَیت هسئَلیي تشثیت ثذًی   اهذادًٍجبق ٍ اسدٍیی پبیگبُ ثسیج دس ایي ٍاحذ .8
 اسدٍّبی صیبستی  سیبحتی  ٍسصضی ٍ ... جْت نهَصش هْبستْبی صًذگی  طشاحی   ثشًبهِ سیضی ٍ ثشگضاسی  .1

 ثشگضاسی هسبثمبق ٍسصضی ٍ نهبدگی جسوبًی .8
 ٍ اسدٍیی هَسد ًیبص تْیِ ٍ ًگْذاسی لَاصم ٍسصضی .4
 کوك ثِ ٍاحذّبی فضبسبصی ٍ اهَس خبدهیي جْت ثشگضاسی ثْتش هشاسوبق دس غَسق دسخَاست هسئَلیي نى ٍاحذّب .5

 .)ساّپیوبیی ّبی هلی ٍ اجتوبػبق هزّجی ( دس هشاسن هزّجی  سیبسی ٍ ایبم اهللجَاًبى هیٌِ حضَس فشاّن نٍسدى ص .6

 

 سزهبیِ ٍ دارایي: :مسَفصل 
 شزح سیز است:ِ ث ّيئتسزهبیِ ٍ دارایي ٍ هٌبثع درآهذ  . 21هبدُ 
 گشدد. ٍاسیض هی ِهشثَطّذیِ ٍ ثِ حسبة  ّیئتدس ثذٍ تبسیس ثِ  (یيهَسس) هَسستَسط  سیبل   هجلغ  ال (
 ّذایب ٍ ًزٍساق هشدهیة( 
 ّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی. ٍجَُ ٍ کوك ّبی غیشًمذی دسیبفتی اص دستگبُ (ج
 (.تجلیغی - هطبسکت ّبی فشٌّگیّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی )دسنهذ حبغل اص  ّبی فشٌّگی ثب دستگبُ تفبّن ًبهِ( د
 

ٍ حك ثشداضت ثب دٍ اهضبء  دس یکی اص ثبًکْبی هؼتجش  (هبلی هذیشٍ  هسئَل) ءثب دٍ اهضب ّیئتگطبیص حسبة ثبًکی ثِ ًبم . 21هبدُ 

 هٌطمِ.
 

   اص اٍل فشٍسدیي هبُ ّش سبل تب نخش اسفٌذ هبُ ّوبى سبل هی ثبضذ. ّیئتسبل هبلی  :22هبدُ 

 

 .هی ضَد  هؼتجش ّیئتهُْش  گیشد کِ ثب اًجبم هی اهَس هبلی هذیشاهضبی دٍم ٍ  ّیئت هسئَلاٍل ثب اهضبی  ّب چك کلیِ: 23هبدُ 

 

 سسویت هی یبثذ. ّیئتهُْش  ٍ ّیئت هسئَللشاسدادّب  ثب اهضبی  ًبهِ ّب ٍ تفبّن  داسءاٍساق ثْبکلیِ . 24هبدُ 
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 اًحالل   :مچْبرفصل 
  :ّيئتاًحالل   :25هبدُ 
اداسُ حماَلی    هشاتات اص طشیاك    تهسئَلیي ّیئتَسط ٍ تخل  ػذم سػبیت لَاًیي ٍ ضَاثط ثشٍص ّش گًَِ اختالف ٍ دس غَسق ال ( 

 الذام خَاّذ ضذ. ّیئتٍ اًحالل ًسجت ثِ لغَ هجَص سبصهبى تجلیغبق اسالهی پیگیشی خَاّذ ضذ ٍ طجك همشساق سبصهبى 
  فؼبلیات  ٍ هسائَلیي  یي  هستمل اص اضخبظ ثَدُ ٍ دس غَسق فَق  هحجَسیت  استؼفبء فشدی ٍ یب جوؼی اص هَسسا ّیئتَّیت ة( 
 کبس خَد اداهِ هی دّذ.ِ طذُ ٍ پس اص تشهین  ثهتَل  ً ّیئت
ثِ هشاکض هطبثِ هٌتمل  اهَال ضَسای سیبستگزاسیتػَیت اػضبی غیش لبثل اًتمبل ثَدُ  هگش ثب    ّیئت  غیشهٌمَل ٍ  هٌمَل  اهَال  کلیِج( 
 ضَد. هی

 

 ن گردید.تٌظی 1333در چْبر فصل، بیست ٍ پٌج هبدُ در شْریَرهبُ سبل ّیئتپیشٌَیس اسبسٌبهِ 

 ٍالسالم ػلی هي اتبغ الْدی

 

 

 

 


