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 تاریخچه( 0قسمت

و  یمالسا یاروش سلجم درمان و امور اجتماعی وکمیسیون بهداشت  مرتحم در پی دیدار رؤسای     

و توصیه و تأکیدات  5831سال آبان ماه  جمعی از خیرین استان فارس با رهبر معظم انقالب اسالمی در 

معظم له بر واگذاری امور سالمت مردم به مردم ، و با توجه به سوابق بسیار درخشان و ارزشمند جناب 

ت رسانی به محرومین و نیازمندان طی سالیان در گسترش فرهنگ ایثار و خدم سیدرضا نیریآقای 

بهداشت، درمان و وقت  محترم جناب آقای لنکرانی وزیر 51/1/31نامبرده طی حکم مورخه ، متمادی

 بوصنمآموزش پزشکی به عنوان مشاور وزیر بهداشت و رئیس ستاد مرکزی خیرین سالمت کشور 

 .گردیدند 

و هیئت امنا ، از اقدامات بعدی است که این مهم با دعوت جمعی از خیرین مقیم  تشکیل هیئت مؤسس     

با مشخص شدن هیئت . دش ماجنااستان تهران و تعامل با وزارت محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

 مردم نهاد ، تنظیم و جهت اخذ سازمانهای مذکور ، اساسنامه مجمع خیرین سالمت کشور به عنوان یک 

 .به وزارت کشور ارائه گردید  اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاریمجوزهای الزم و ثبت در 

مردم نهاد با هدف فراهم  سازمانبه عنوان یک  51/51/5833مجمع خیرین سالمت کشور در تاریخ      

ی بهره گیری سالمت کشور و برنامه ریزی برا فعال در امر آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین

صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی و هدایت این کمک ها به اولویت های ملی در حوزه سالمت، 

 .در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود 

 ارکان و تشکیالت( 2قسمت

ردم نهاد می باشد و کلیه فعالیت های آن م سازمانمجمع خیرین سالمت کشور به عنوان یک      

غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات ، غیرسیاسی

 . جمهوری اسالمی ایران ، فعالیت می نماید و مطابق اساسنامه مربوطه اداره می شود

ده و در تمامی استان ها و تعدادی از شهرستان ها ستاد اصلی مجمع خیرین سالمت کشور در تهران بو     

اصلی داشته و در  برخی از شهرستان های علوم پزشکی می باشند ، شعبه  و دانشکدهکه دارای دانشگاه 

 .فاقد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی دارای دفتر نمایندگی می باشد 
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 :فعالیت مجمع خیرین در سطح ملی است و ارکان آن عبارتند از  محدوده

 بازرس -4 دبیرکل  -8هیئت مدیره  -2مجمع عمومی  -5

  مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به

 .صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد 

 ده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه مربوطه هیئت مدیره نماینده قانونی مجمع بو

نفر عضو علی البدل می باشد و برای  2نفر عضو اصلی و  1از  متشکلهیئت مدیره . قرار دارد

انتخاب مجدد اعضای این هیئت برای دوره های بعدی               . سال انتخاب می شود 2مدت 

 .بالمانع است

 باالترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره  دبیرکل

مجمع خیرین  دبیرکل در حال حاضر . واساسنامه به وی تفویض می گردد، فعالیت می نماید

درمان  ،می باشند که به عنوان مشاور وزیر بهداشت  سیدرضا نیریسالمت کشور جناب آقای 

 .و آموزش پزشکی و دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور فعالیت می نمایند 

  نفر بازرس علی البدل می باشد که با رأی کتبی مجمع  2و  ینفر بازرس اصل 2مجمع دارای

 .عمومی برای مدت یک سال انتخاب می گردند 

ملیات مجمع انجام بازرس می تواند در هر موقع ، هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد ع

 .دهد و اسناد و مدارک و اطالعات مربوطه را مطالعه و مورد رسیدگی قرار دهد 

 اهداف و وظایف( 9قسمت

مجمع خیرین سالمت کشور با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سالمت کشور و      

دمی و هدایت کمک ها به              برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها ، مشارکت های مر

 .در حوزه سالمت تشکیل گردیده است  ملّیاولویت های 
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 :وظایف مجمع خیرین سالمت کشور عبارت است از اهم 

مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان که تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی کشور  احداث، تکمیل، ترمیم و -5

 . می باشد و آموزش پزشکی

و توسعه برنامه های مراکز آموزشی، درمانی ، تحقیقاتی و پژوهشی مورد تأیید وزارت  همیاری در اداره -2

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

تالش در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیت های مؤسسات  -8

 .خیریه در بخش سالمت کشور 

 .بلندمدت مجمع میان مدت و ه های کوتاه مدت ، طراحی و تدوین برنام -4

درمانی و اهتمام در  ، بهداشتینیازهای تالش در جهت شناسایی نیازهای مناطق محروم کشور در زمینه  -1

 .جهت رفع آنها پس از تصویب مراجع ذیربط 

شناسایی سازمان ها، مؤسسات، ارگان ها و هسته های عالقه مند به امور عام المنفعه به منظور ارتقاء  -1

 .آنانی بالقوه و استعدادها مندیاز توان گیریسطح همکاری و بهره 

 های خیریه و مؤسسات ، نیکوکاربا پزشکان تالش در جهت شناسایی و برقراری ارتباط نظام مند  -1

رکت آنان در زمینه نی و دارویی به منظور تعامل و بهره گیری از توان و ظرفیت آنها و مشابهداشتی ، درما

 .درمانی در راستای تحقق اهداف مجمع  امور بهداشتی و

تالش در جهت شناسایی خیرین داخل و خارج از کشور و بهره گیری از توان بالقوه آنان و تشکیل   -3

 .بانک اطالعاتی خیرین 

جهت شناسایی نیازهای واحدهای درمانی و مؤسسات بهداشتی ، درمانی و دارویی و اهتمام تالش در  -1

 .در رفع آنها پس از تصویب مراجع ذیربط 
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تالش در جهت احیاء و توسعه فرهنگ و سنت های اسالمی در زمینه وقف، حبس، وصیت ، هبه ،          -51

 .و ترویج فرهنگ مشارکتهای مردمی و خیرین  ...خمس ، صدقات و ، قرض الحسنه

ایجاد شرایط الزم جهت معرفی طرح های مختلف عام المنفعه بهداشتی و درمانی به نیکوکاران جهت  -55

 .تقویت و توسعه طرح های مذکور 

بررسی ، تشخیص و تعیین نیازهای مجمع در جهت انجام هر چه بهتر مأموریت های محوله بر اساس  -52

 .، مقررات و خط مشی های مربوطه ضوابط

      ارزیابی عملکرد سالیانه مجمع در سطح استان ها و شهرستان ها با هدف رفع موانع، مشکالت و  -58

، شناسایی قابلیتها و فرصتها ، آسیب شناسی و ارائه ، تقویت و کارآمدتر نمودن واحدهای مذکور ضعف ها

 .راهکارهای مناسب 

زم بر فعالیت ها ، طرح ها و پروهه های مرتبط با حوزه سالمت از لحا  کیفی و کنترل و نظارت ال -54

 .کمی به منظور حسن اجرای وظایف و مأموریت های محوله 

درجهت تطبیق نیّات خیر آنان با ... ارائه مشاوره به افراد خیّر و نیکوکار در امور بهداشتی ، درمانی و -51

 .نیازهای جامعه 

 مالیمنابع ( 4قسمت

 :منابع مالی سازمان مردم نهاد مجمع خیرین سالمت کشور به شرح زیر می باشد 

 هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی ( الف

 وقف و حبس( ب

 معوجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه مج( ج

 خیّرین سالمت کشور حق عضویت اعضای مجمع( د



 25                                                                                                               معرفی مجمع خیرین سالمت کشور

 

 
 

 آرمان ها( 5قسمت

آرمان های مجمع خیرین سالمت کشور در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی      

در بردارنده مجموعه ای از اهداف ، استراتژی ، سیاست ها و سازکارهایی میباشد که با   و ایران تدوین یافته

اسالمی و انسانی ، رفع نیازها ومحرومیت های بهداشتی و سالمتی جامعه را با تعامل، تعاون و  دیدگاه های

مردم نهاد را در ایجاد توازن اجتماعی،  سازمانهمیاری مردم نیکوکار مرتفع می سازد و جایگاه این 

 .اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اخالقی تبیین می نماید 

 آرمان های شرعی -0

 رضایت پروردگار متعالکسب  -

 عمل به سیره نبوی و ائمه معصومین علیهم السالم -

 عملیاتی کردن اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی با توجه به آموزه های دینی -

به نیات خیرخواهانه آحاد احیاء سنت های حسنه اسالمی و ترویج فرهنگ احسان و ایثار و جهت دهی  -

 و درمان در امر سالمت جامعه 

 آرمان های ملی -2

 بستر سازی و کمک در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت جامعه -

 (قانون اساسی 21اصل )تأمین اجتماعی و بهداشت برای همه مردم بسط و توسعه کمک در  -

 (مشارکت عمومی)های استراتژیک نظام باورهای ملی همسو در جامعه با باور و تطبیق تثبیت -

برقراری ارتباط ترجیحاً عاطفی با اقشار برخوردار و نیازمند جامعه و کمک به ایجاد توازن اجتماعی،  -

 (همبستگی ملی)فرهنگی ، امنیتی و اخالقی 

          تالش و کوشش الزم برای کاهش درد و آالم محرومین و نیازمندان با انگیزه تجلی مبانی واالی   -

 انسان دوستی
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فرهنگ سازی درباره علل محدودیت های بهداشتی، درمانی و رفع موانع از طریق همیاری و          -

 مشارکت های مردمی 

 ،تبدیل تهدیدهای ناشی از نارسایی های موجود در بخش سالمت جامعه به فرصت در سایه همدلی -

 همبستگی و همیاری 

 آرمان های سازمانی -9

قویت اعتماد عمومی و بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و نیک اندیشان در گسترش ت -

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مؤثر و سازنده با به کارگیری          توسعهارتقاء جایگاه مجمع در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و  -

 مدل های مختلف 

قانون  44درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه در راستای اصل واگذاری امر بهداشت و  -

 (مشارکت های مردمی )  اساسی

مشارکت های مردمی در تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و  و هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها -

 آموزش پزشکی

 استراتژی ها( 6قسمت

،                 و با تجربه، تکنولوهی و دانش فنی روز دنیا انسانی خالق، متخصص بهره گیری از نیروهای -5

 چشم انداز سند ، رعایت استانداردهای بین المللی برای ارائه خدمات در راستای برنامه ریزی استراتژیک

تالش در حفظ و پاسداشت ارزش ها در طول انجام مأموریت با استفاده از نیروهای متعهد و مجرب،  -2

 تی مناسب، هدایت و نظارت دقیق و مستمر، کنترل دائم بر کیفیت خدمات برنامه عملیا

تنوع ارائه خدمات با رعایت اولویت ها و ضرورت های موجود در هر مقطع زمانی، تحقیق و توسعه،  -8

 تبلیغات اثر بخش در جهت ایجاد پایداری و استمرار مشارکت های مردمی 
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 بیانیه مأموریت ( 7قسمت

ارائه خدمات در عرصه  مبتنی بر با توکل به فضل الهی ، مأموریت خود را کشور خیرین سالمتمجمع      

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تکیه بر کمک ها و مشارکت های مردمی، دانش فنی، بهره گیری از 

منابع انسانی خالق، تکنولوهی و فناوری های نوین قرار داده تا با عرضه خدمات و همکاری های مورد نیاز 

دانه خود در راستای منافع ذینفعان با توجه به منطقه خاورمیانه ایفاگر رسالت عظیم و متعهکشور و در 

 .معیارهای پاسخگویی، مسئولیت پذیری، سالمتی و ایمنی باشد

مجمع، رازداری، صداقت، تقویت اعتماد عمومی و رضایت گیرندگان خدمت را به عنوان اصول      

 .گیرد ارزشی خود انتخاب و در مسیر تحقق و پاسداری آن، تمام توان خود را به کار می

 (ش. ه  0988 – 0937سال های )ساله مجمع  01سند چشم انداز ( 8قسمت

مجموعه ای است، پیشرو، توسعه یافته، پویا، پایدار و کامالً مردمی در  مجمع خیرین سالمت کشور     

بهداشتی، درمانی و  نیازهای هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها و مشارکت های مردمی جهت تأمین

 (خاورمیانه)و بین المللی ( داخلی)کی باتعامل سازنده و مؤثر در روابط ملی آموزش پزش

 سیاست های کلی( 3قسمت

دین مقدس اسالم به عنوان مکتبی اجتماعی و انسان ساز ، اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد      

ینی و غیرت ملّی مردم اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه به سوی تعالی شناخته است و باورهای د

ایران در تاریخ بلند این سرزمین نیز همواره تکیه گاه و پشتیبان جنبش ها و حرکت های اصیل فرهنگی 

 .واجتماعی بوده است 

در همین راستا ، نظر به لزوم فراهم نمودن بستری مناسب جهت تأمین بهداشت برای همه و رفع نیازهای      

رح قانون اساسی جمهوری اسالمی همه بر اساس اصول مص ین سالمت برایاساسی بهداشت و درمان و تأم

ایران و به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب انسان های توانگر، 

نیک اندیش و با کرامت در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جامعه، گسترش کمی و 

، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها و  کیفی فرهنگ خیریه
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مشارکت های مردمی و خیرین به سمت نیازها و اولویت های اساسی، نظم دادن به فعالیت مؤسسات خیریه 

امر مشارکت خیرین و جذب کمک های  شور، رفع موانع موجود در تسهیلسالمت کفعال در زمینه 

استای و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه در ر نیکوکاران

قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  51قانون اساسی و مستنداً به ماده  44ل اجرایی شدن اص

 و اجرای سیاست های دولت کریمه( مدظله العالی)پزشکی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری 

ت های ساجتماعی و فرهنگی کشور ، سیا، جمهوری اسالمی مبنی بر مشارکت همگان در توسعه اقتصادی 

 :کلی مجمع به شرح زیر تنظیم گردیده است 

نقش آفرینی در بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و کمک به مدیریت بهره ور  -(الف

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  و نظارت ریمنابع مردمی در عرصه سالمت جامعه با همکا

 (پیشرو)

 (رازداری، صداقت ، تقویت اعتماد عمومی و رضایت ذینفعان)توجه متعهدانه به ارزش ها  -(ب

توجه متعهدانه و علمی به معیارهای سالمت جامعه با توجه به نیّات اهدا کنندگان منابع و سیاست های  -(ج

 آموزش پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و

 ع معنوی و خداپسندانه بانیان خیر و تالش برای حداکثر سازی آن اهمیت دادن به مناب -(د

 و توسعه ، پویایی و پایداری معقول در عرصه ارائه خدمات رشد -(هـ 


