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تشکیل و فعالیت 
 کانىن اهی استان اصفهان شبکه خىارهان مسجدی  آنیی انهم 

 : ضرورت راه اندازی واحد خواهران

وٝ تٛا٘ست ثب احيبي اسصضٟبي ديٙي اسصضٟبي  ا٘مالة اسالٔي ٘ٝ تٟٙب يه ا٘مالة سيبسي ثّىٝ يه ا٘مالة اسصضي ثٛد

 .سيضد ثب٘ٛيٝ ضىُ ٌشفتٝ ثٛد ثش ثتخب٘ٝ ٕ٘شٚديبٖ فشٚجبّٞيت  ٔٙسٛخ سا وٝ ثشاسبس ضبخصٝ ٞبي ػبِٓ ٔذسٖ

دس پشتٛ ايٗ ا٘مالة اسصضي ثٛد وٝ ٔؼيبس ٌضيٙص دختشاٖ ضبيستٝ دٌشٌٖٛ ضذ ٚ ػيبس ٌٛٞش ٚجٛدي دختشاٖ ٚ ص٘بٖ ثٝ 

ثبيستٍي ٞبي اخاللي ٚ ضبيستٍي ٞبي ػّٕي ٔجذَ ٌشديذ ثٝ عٛسي وٝ ضبخصٝ ٞبي ػّٓ ٚ تمٛا، ديب٘ت ٚ ػفبف 

بي صذف ٚجٛدي ص٘بٖ ٔي ثبضٙذ وٝ حفبظت ٚ تشٚيج آٟ٘ب ٘يبصٔٙذ تالضٟبي پيٍيش ٚ تذثيشٞبي وبسسبص ٚ ٔشٚاسيذٞ

  وبسٌشدا٘ي ٞبي ػٕيك ٚ وبسدا٘ي ٞبي دليك است وٝ ثبيستي ثب دستٟبي تٛإ٘ٙذ خٛد ص٘بٖ ٔحمك ٌشدد.

ٖ٘ٛ ٞبي ضٟشستبٖ ثش اسبس  دستٛس وبٚاحذ ٞبي خٛاٞشاٖ ٘ظبست ٚ اسصيبثي ثش٘بٔٝ ٞبي  ٞذايت،ثش٘بٔٝ سيضي ، وٙتشَ ،

اِؼُٕ ٞبي اثالغي ،التضبئبت ٔحّي ٚ فشٍٞٙي اص جّٕٝ فؼبِيت ٞبيي است وٝ ثب تٛجٝ ثٝ پشاوٙذٌي جغشافيبيي ثبالي 

. تب ثذيٗ ٚاسغٝ حّمٝ استجبعي  ٝ استلشاس ٌشفت سش ضجىٝ ) ساثظ خٛاٞشاٖ( وبٖ٘ٛ ٞبي فشٍٞٙي ٞٙشي ٔسبجذ ثشػٟذٜ 

وبٖ٘ٛ ٞب ٚاحذ ٞبي خٛاٞشاٖ ٔٙغمٝ ٚ ضٟشستبٖ ٚ ثٝ تجغ آٖ دثيشخب٘ٝ استبٖ ايجبد ٚ صٔيٙٝ تمٛيت  ٔيبٖ وبٖ٘ٛ ٞبي ٞش

 فشاٞٓ ٌشدد.

 :مسئول واحد خواهران دبیرخبنه وظبیف

  دس ساستبي ثش٘بٔٝ سيضي صحيحٞب خٛاٞشاٖ وبٖ٘ٛ  فؼبِيت ٞب، تؼبٔالت ٚ ػّٕىشد أٛس ضٙبسبيي  . 1

 سبيش ثخطٟبدثيشخب٘ٝ استبٖ ثب ٕٞبٍٞٙي  خٛاٞشاٖ ثٝٞبي  ٚاحذ پيطٟٙبدي ٞبي ثش٘بٔٝ ٚ ٞب عشح اسائٝ  .2

 ػضٛ وبٖ٘ٛ . استؼذادٞبي دسخطبٖ خٛاٞشاٖ صٔيٙٝ سبصي جٟت ضٙبسبيي ٚ سضذ . 3

جٕؼي ٚ ٌشٚٞي جٟت استمبء فىشي ٚ تمٛيت سٚحيٝ تؼبٖٚ ٚ  ثش٘بٔٝ سيضي ثشاي حضٛس فؼبَ خٛاٞشاٖ دس فؼبِيتٟبي. 4

 آ٘بٖ ِيت پزيشي دسٕٞىبسي ٚ ٔسئٛ

 فؼبِيتٟبي ٚيژٜ تٛسؼٝ فشًٞٙ ٔغبِؼٝ ، تحميك ٚ پژٚٞص دس خٛاٞشاٖ ثب پيص ثيٙي ٚ ا٘جبْ  .5
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 ٞٙشي ٚ اجتٕبػي ٚ پژٚٞطي ٌستشش صٔيٙٝ ٔطبسوت ٚ ٔجبضشت خٛاٞشاٖ دس فؼبِيتٟبي فشٍٞٙي ،  .6

 ٞب ٞذفٕٙذي دس فؼبِيت سٛق دادٖ ثب٘ٛاٖ ثٝ ثش٘بٔٝ سيضي ، ٘ظٓ ثخطيذٖ ٚ  .7

 استؼذادٞب ٚ تٛا٘بئيٟبي خٛاٞشاٖ فشاٞٓ سبختٗ ضشايظ ٚ أىب٘بت الصْ ثشاي ثٟشٜ ٌيشي اص . 8

 نحوه تعبمل کبرشنبس امور خواهزان بب حوسه دبیزخبنه و کبنونهب 

دس چبست دثيشخب٘ٝ ديٍش  ٔؼبٚ٘ت ٞبيٚ ٞٓ سدٜ ثب صيش ٔجٕٛػٝ ٔسئَٛ دثيشخب٘ٝ ٔسئَٛ ٚاحذ خٛاٞشاٖ دثيشخب٘ٝ استبٖ 

 دس وبٟ٘ٛ٘بي استبٖ٘يبصٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ فؼبِيت ٞبي ٚاحذ خٛاٞشاٖ  ،ٌيشد ٚ ضٕٗ ثشسسي ٚ سصذ ٚضؼيت ستبٖ لشاس ٔيا

، عشح ٞب  ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي ٔٛسد ٘يبص آٟ٘ب سا ثش اسبس أىب٘بت ٔٛجٛد عشاحي ٚ ثب ٕٞىبسي ضٛساي ٔطٛستي ٚ ضجىٝ ٔىُٕ

تٛسظ  ٝدٞذ تب ثؼذ اص ثشسسي دس ثخص ٞبي ٔختّف خٛد دس دثيشخب٘دس اختيبس ضٛساي عشح ٚ ثش٘بٔٝ استبٖ لشاس ٔي 

 ٔؼبٚ٘ت ٞب ثٝ اجشا دسآيذ.

دس تؼبُٔ ثب وبٟ٘ٛ٘ب ٘يض ايٗ ٚاحذ ثب ضٙبسبيي ٚ تٟيٝ ثب٘ه اعالػبتي وبٟ٘ٛ٘بيي وٝ داساي ٚاحذ خٛاٞشاٖ فؼبَ ٞستٙذ ،ثٝ 

اسبس ضٙبختي وٝ ثذست آٚسدٜ ،ثش٘بٔٝ ٞب ٚ  ضٙبسبيي ٘يبص ٞبي آٔٛصضي ٚ فشٍٞٙي ٚ تفشيحي آٟ٘ب ٔي پشداصد ٚ ثش

 يت خٛاٞشاٖ ػضٛ وبٖ٘ٛ اسائٝ دٞذ عشحٟبي ٔٛسد ٘يبص سا دس صٔيٙٝ ٞبي آٔٛصش پژٚٞص ،فشٍٞٙي ٞٙشي ٚ حٕبيت اص فؼبِ

 بزنبمه هبی اختصبصی واحذ مذکور

 ثبصديذ دٚسٜ اي اص فؼبِيت ٞبي ٚاحذٞبي خٛاٞشاٖ دس وبٟ٘ٛ٘ب  .1

ضٙبسبيي ٚ استجبط ثب ٔشاوض آٔٛصضي ٚ فشٍٞٙي ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع فؼبِيت ٞبي لبثُ اجشا دس وبٖ٘ٛ ٞب اص جّٕٝ  .2

سبصٔبٖ فٙي ٚ حشفٝ اي ،سبصٔبٖ صٙبيغ دستي ،سبصٔبٖ فشٍٞٙي تفشيحي ضٟشداسي دس جٟت تسٟيُ دس استفبدٜ اص 

 أىب٘بت ٔٛجٛد دس آٟ٘ب 

 بدٜ اص ٔشثيبٖ آ٘بٖ دس ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي آٔٛصضي وبٟ٘ٛ٘ب ٕٞبٍٞٙي ثب ٔشاوض ػّٕي آٔٛصضي ثشاي استف .3

 ٕٞبٍٞٙي ثب تشثيت ثذ٘ي استبٖ ثشاي ايجبد تسٟيالت ٚيژٜ خٛاٞشاٖ ػضٛ وبٖ٘ٛ . .4

ٕٞبٍٞٙي ثب سبصٔبٖ ثٟضيستي ثشاي ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي ٟٔبستٟبي ص٘ذٌي دس وبٟ٘ٛ٘ب ٚيژٜ خب٘ٛادٜ ٞبي ػضٛ  .5

 وبٖ٘ٛ 

 خٛاٞشاٖ ػضٛ وبٖ٘ٛ ٞب ثشٌضاسي جطٙٛاسٜ لشآ٘ي ٚيژٜ  .6

 ثشٌضاسي  ٕٞبيطٟبي ٔٙغمٝ اي دس خصٛظ ػشفبٖ ٞبي وبرة ٚ ٘حّٝ ٞبي ا٘حشافي ثب تٛجٝ ثٝ ضشايظ ٞش ٔٙغمٝ  .7

 ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي ٘طست ٞبي تخصصي ٚ ٕ٘بيطٍبٜ حشيٓ سيحب٘ٝ ثب ٔٛضٛع تشٚيج فشًٞٙ ػفبف ٚ حجبة.  .8

الت ٚيژٜ ثشاي ثشٌضاسي اسدٚٞبي دسٖٚ ٚ ثشٖٚ ٕٞبٍٞٙي ثب وبٟ٘ٛ٘بي تخصصي ٌشدضٍشي جٟت ايجبد تسٟي .9

 استب٘ي ٚيژٜ خٛاٞشاٖ.

 ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي آٔٛصضي تخصصي پژٚٞص ثشاي ضٙبسبيي ٚ سصذ ٔسبئُ ٚيژٜ خٛاٞشاٖ. .11
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 ساٜ ا٘ذاصي ٘طشيٝ ٚيژٜ خٛاٞشاٖ .11

 

ٞش  ٞبي وبٖ٘ٛخٛاٞشاٖ ٔسئِٛيٗ ٚاحذ يىي اص فؼبَ تشيٗ ٚ تٛا٘بتشيٗ  :خواهزان() رابط  شهزستبن شبکه مسئول

 ايفب ٕ٘ٛدٜ ٚ تٛإ٘ٙذي ضجىٝ سبصي وبٖ٘ٛ ٞبي ٔٙغمٝ سا ثشخٛسداس ثبضذ. س ٔٙغمٝ خٛدوٝ ٘مص ٔحٛسي د استضٟشستبٖ 

. سا  ثب ضٟشستبٖ ٚ دثيشخب٘ٝ استبٖ ثشػٟذٜ داسد ٔسئِٛيٗ ضجىٝ ٔٙغمٝ اياػضبي وبسٌشٜٚ ٞب ٚ ٘مص ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ٚي 

ثب وست ٘ظش وبٖ٘ٛ ٞبي فؼبَ  ٚ ثب تبييذ دثيشخب٘ٝ وبٖ٘ٛ ٞبي ٔسبجذ) تٛسظ اداسات فشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔي ٚي

 .ػُٕ ٕ٘بيذ خٛاٞشاٖدس حٛصٜ  ٚ دثيشخب٘ٝ تب ٕٞب٘ٙذ ثبصٚي اجشايي ضٟشستبٖ ا٘تخبة خٛاٞذ ضذ (ضٟشستبٖ

 تعهذات 

تذٚيٗ ثش٘بٔٝ جبٔغ وبٖ٘ٛ ٞبي ٔسبجذ  ٚ ضٟشستب٘يضٛساي ٔطٛستي ٚ اتبق فىش جٟت ثش٘بٔٝ سيضي ٞبي تطىيُ  .1

 ضٟشستبٖ ٚ اسسبَ ثٝ دثيشخب٘ٝ

 پيٍيشي ٚ اٞتٕبْ ٚيژٜ دس جٟت تحمك سيبست ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي اثالغي اص سٛي دثيشخب٘ٝ  .2

وبٖ٘ٛ ٞب ثب ٕٞبٍٞٙي سييس ٚاحذٞبي خٛاٞشاٖ ثب حضٛس ٔذيشاٖ ٚ ٔسئِٛيٗ  ٚ ٕٞفىشي جّسٝ تٛجيٟيثشٌضاسي  .3

 تجبدَ اعالػبت)آييٗ ٘بٔٝ ٞب،ٌضاسش ٞب ٚ...( ٔيبٖ دثيشخب٘ٝ ٚ وبٖ٘ٛ ٞبفشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔي ضٟشستبٖ ٚ اداسٜ 

تالش دس جٟت ا٘تخبة ٘خجٍبٖ خٛاٞشاٖ وب٘ٛ٘ي ضٟشستبٖ ٚ استفبدٜ اص آٟ٘ب دس ضٛساي ٔطٛستي ٚ چيٙص دس  .4

 وبسٌشٜٚ ٞب

فشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔي ٚ  ٔطتشن ثب سئيس اداسٜوبسٌشٜٚ ٞبي ضٟشستبٖ ٚ تطىيُ جّسبت ٞذايت ٚ حٕبيت اص  .5

 دس صٛست ٘يبص دستٍبٜ ٞب ي ٔشتجظ ثب حٛصٜ ثب٘ٛاٖ

 تٛصيغ الالْ تجّيغي اسسبِي اص دثيشخب٘ٝ دس ثيٗ وبٖ٘ٛ ٞب  .6

 ضشوت ٔستٕش دس جّسبت ٕٞفىشي ٚ ٕٞبٍٞٙي استب٘ي ٚ ضٟشستب٘ي .7

 ت پٛضصتحٔيبٖ وبٖ٘ٛ ٞبي  ،ٕٞذِي،ٕٞبٍٞٙي ٚ ٚحذت سٚيٝايجبد ٍٕٞشايي .8

 تالش دس جٟت تمٛيت فؼبِيت وبٖ٘ٛ ٞب .9

ثبصديذ وٙتشَ، ٘ظبست، ٚ اسصيبثي فؼبِيت ٞبي سبال٘ٝ ٚاحذ خٛاٞشاٖ وبٖ٘ٛ ٞب ثٝ ضيٜٛ ٞبي ٔختّف اص جّٕٝ   .11

 ( ٚ تىٕيُ وبسثشي ٞبي ٔشثٛعٝ.دس سبَ ٔستٕش اص فؼبِيت ٞبي وبٖ٘ٛ ٞب )حذالُ دٚ ٘ٛثت

 تسٟيُ دس اسسبَ ٌضاسش فؼبِيت وبٖ٘ٛ ٞبي تحت پٛضص  .11

ضٙبسبيي ٚ سصذ ضشايظ، تٛإ٘ٙذي ٞب، ٘مبط لٛت ٚضؼفِ فشٍٞٙي دس ٔٙغمٝ ٚ وبٖ٘ٛ ٞب، ٘يبص سٙجي جٟت ثش٘بٔٝ  .12

 ضٟشستبٖ سيضي دليك ٚ ٔٛثش جٟت سفغ ٔطىالت ٚ ٔؼظالت ٚ تمٛيت فؼبِيت ٞبي فشًٞٙ سبص دس حٛصٜ ثب٘ٛاٖ
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ٔي ثبضٙذ وٝ ثٝ اصاي حذ اوثش دس ٔٙبعك جغشافيبيي  فؼبَ تشيٗ ٔسئَٛ ٚاحذ خٛاٞشاٖ وبٖ٘ٛ :منطقه ای مسئول شبکه 

 .ٔٙغمٝ اي دس ٘ظش ٌشفتٝ خٛاٞذ ضذ ٔسئَٛ ضجىٝوبٖ٘ٛ يه  21ٞش 

ٚتأييذ اداسٜ فشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔي ضٟشستبٖ ٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ  ٚاحذ خٛاٞشاٖ ضٟشستبٖضجىٝ ٚي ثٝ پيطٟٙبد ٔسئَٛ 

 جبَ وبٟ٘ٛ٘بي صيش ٔجٕٛػٝ ا٘تخبة ٔي ضٛد.ال

 تعهذات

ٔسئَٛ ضجىٝ ٚاحذ ثب  ي ٔٙغمٝثب حضٛس ٔذيشاٖ ٚ ٔسئِٛيٗ فشٍٞٙي وبٖ٘ٛ ٞب ٚ ٕٞفىشي تطىيُ جّسٝ تٛجيٟي .1

 ٚ وبٖ٘ٛ ٞب ضٟشستبٖٔيبٖ آييٗ ٘بٔٝ ٞب،ٌضاسش ٞب ٚ...( ٚ تجبدَ اعالػبت) ضٟشستبٖ خٛاٞشاٖ

 دس ثيٗ وبٖ٘ٛ ٞب ضٟشستبٖتٛصيغ الالْ تجّيغي اسسبِي اص   .2

 استب٘يٚ ضٟشستب٘ي ضشوت ٔستٕش دس جّسبت ٕٞفىشي ٚ ٕٞبٍٞٙي  .3

 تحت پٛضصٔيبٖ وبٖ٘ٛ ٞبي  ،ٕٞذِي،ٕٞبٍٞٙي ٚ ٚحذت سٚيٝايجبد ٍٕٞشايي .4

 تالش دس جٟت تمٛيت فؼبِيت وبٖ٘ٛ ٞب .5

 ايجبد پُ استجبعي ٔيبٖ وبٖ٘ٛ ٞبي ٔٙغمٝ ثب ضٟشستبٖ  .6

ثبصديذ ٔستٕش اص فؼبِيت وٙتشَ، ٘ظبست، ٚ اسصيبثي فؼبِيت ٞبي سبال٘ٝ وبٖ٘ٛ ٞب ثٝ ضيٜٛ ٞبي ٔختّف اص جّٕٝ   .7

 ( ٚ تىٕيُ وبسثشي ٞبي ٔشثٛعٝ.دس سبَ ٞبي وبٖ٘ٛ ٞب )حذ الُ دٚ ٘ٛثت

فؼبِيت  تطىيُ اتبق فىش ٔٙغمٝ اي جٟت دستيبثي ثٝ ساٞىبس ٞبي افضايص تٛإ٘ٙذي ٚ تبثيش ٌزاسي ٞشچٝ ثيطتش  .8

 ٞبي وبٖ٘ٛ ٞب

 ثٝ ضٟشستبٖتسٟيُ دس اسسبَ ٌضاسش فؼبِيت وبٖ٘ٛ ٞبي تحت پٛضص  .9
 

 

 

 

شنبسبیی خواهزان توانمنذ در حوسه تزویج فزهنگ عفبف و حجبة ، کبنون  در خصوص گفتنی است

 تخصصی عفبف و حجبة فعبل گزدیذه است.


