آیین نامه اعطای نمایندگی رسمی به شهرستان ها

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

آیین نامه اعطای نمایندگی رسمی جمعیت به شهرستان ها
 -1دامنه شمول ()SCOPE
هدف از تدوین این آیین نامه ،تعیین اصول و چگونگی تاسیس و تداوم فعالیت نمایندگی های شهرستان جمعیت است
که در کلیه مراکز مربوط به جمعیت امام علی(ع) موسوم به نمایندگی شهرستان باید رعایت گردد .به طوری که جمعیت از مدیران
نمایندگی های شهرستان خود اجرای صحیح این آیین نامه را انتظار دارد و این آیین نامه در کلیه مراکز زیر نظر جمعیت امام
علی(ع) ،شامل دفاتر نمایندگی شهرستان الزم االجراء می باشد.

 -2تعاریف
 -1-2نمایندگی ()Representative
به کلیه دفاتر شهرستان جمعیت در هر گوشه ایران که خدماتی از طرف جمعیت به گروههای هدف تعریف شده ارائه می
دهد ،نمایندگی اطالق می گردد .نمایندگی می تواند به اجرای یک فعالیت خاص یا همه فعالیت های جمعیت با اطالع
هیئت مدیره جمعیت در تهران بپردازد.

 -2-2رابط ()mediator
فردی مشخص در شهرستان می باشد که به طور کلی وظیفه رسیدگی به امور مرتبط با فعالیت های جمعیت در یک
شهرستان خاص را با اطالع و زیر نظر هیئت مدیره جمعیت مرکزی بر عهده دارد .وی باید طی فرآیندی از طرف دفتر مرکزی
جمعیت تائید شده باشد و نامه رسمی «رابط شهرستان» را که مدت دار (سه ماهه) می باشد ،دریافت کرده باشد.

تبصره  -هر کس مایل باشد می تواند فرم «شرایط درخواست دهنده برای نمایندگی جمعیت» را از روابط عمومی بگیرد و برای
رابط شهرستان شدن اقدام کند .این فرم ها توسط هیئت مدیره جمعیت بررسی می شود و در صورت تائید ،آن فرد به عنوان رابط
در آن شهرستان معرفی می گردد و از آن پس باید طبق بندهای این آیین نامه اقدام نماید.
2ـ3ـ نمایندگی رسمی ()Representative
دفتری که فرآیند «رابط بودن» را پشت سرگذاشته است و مدت مشخصی پس از اخذ مجوز «رابط شهرستان» از طرف
هیئت مدیره ،فعالیت هایش مطابق با استانداردها و معیارهای ارزیابی جمعیت قابل قبول بوده است .این دفتر باید گزارش فعالیت
های خود را ارائه نماید و گزارش آن از طرف هیئت مدیره جمعیت مورد تائید قرار بگیرد .چنین دفتری یک نامه رسمی از جمعیت
مبنی بر «مجوز نمایندگی شهرستان» اخذ کرده است.

تبصره  -حداکثر مدت زمان مجوز نمایندگی رسمی از طرف جمعیت به نمایندگی ها یک سال شمسی است و پس از آن باید مجوز
«نمایندگی شهرستان» هر سال یکبار از طرف هیئت مدیره جمعیت تمدید شود و در غیر این صورت ادامه همکاری از طرف دفتر
مرکزی به هر دلیل قطع خواهد شد .الزم است دفتر شهرستان هر سال همزمان با درخواست تمدید مجدد نمایندگی خود نسبت به
ارائه گزارش عملکرد فعالیت های خود نیز طبق فرمت مشخص تعیین شده از طرف جمعیت اقدام نماید.
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 -1-3-2نحوه اعطای مقام نمایندگی رسمی شهرستان
 -1-1-3-2جمعیت هر ساله یک گردهمایی سالیانه در هفته نخست شهریور ماه برای نمایندگان شهرستان خود برگزار
می کند و در این برنامه مقام نمایندگی رسمی به «رابط شهرستان» که موفق به اخذ تعداد کافی رای تائیدیه بر اساس این آیین
نامه شده است ،اعطا می گردد .هر نمایندگی رسمی جمعیت و نیز هر خانه ایرانی جمعیت هر کدام یک حق رای در این مجمع
سالیانه نمایندگی های جمعیت امام علی(ع) دارند.

تبصره  – 1موعد درخواست برای اخذ نمایندگی رسمی شهرستان جمعیت برای فرد رابط حداقل  3الی  4ماه قبل از برگزاری
گردهمایی سالیانه جمعیت می باشد.
تبصره  - 2موعد ویژه رسیدگی به درخواست نمایندگی رسمی شهرستان :عالوه بر گردهمایی سالیانه نمایندگی ها،
شهرستانی که رابط دارد و به خوبی فعالیت کرده است ،اگر بخواهد زودتر از موعد برای درخواست مجوز رسمی نمایندگی اقدام
نماید ،الزم است تا درخواست خود را در پایان زمستان ارائه دهد و در نیمه نخست اردیبهشت درخواستش به رای گیری گذاشته
می شود.
 -2-3-2حق ملغی کردن مجوز رسمی نمایندگی شهرستان برای دفتری که استانداردها و آیین نامه های جمعیت را
رعایت نمی کند و بر اساس معیارهای ارزیابی تعیین شده فعالیت نکرده است ،پیش از پایان دوره مجوز یکساله آن،
برای هیئت مدیره جمعیت امام علی(ع) محفوظ است.
 -3قوانین
 -1-3گزارش دهی
 -1-1-3کلیه نمایندگی های شهرستان موظفند سالیانه چهار بار نسبت به ارائه گزارش مکتوب از عملکرد و فعالیت های خود
مطابق بندهای زیر به هیئت مدیره جمعیت اقدام نمایند.
 -1-1-1-3گزارش جامع سالیانه که حداکثر دو هفته پیش از مراسم گردهمایی نمایندگی های شهرستان جمعیت در مرداد
ماه ارائه می شود .این گزارش الزم است جامع و کامل شامل آمار و ارقام با جدول و عکس و نمودار طبق فرمت تعیین شده تهیه
شده باشد.
 -2-1-1-3گزارش جامع شش ماهه که هر سال در بهمن ماه ارائه می شود .این گزارش الزم است جامع و کامل شامل آمار و
ارقام با جدول و عکس و نمودار طبق فرمت تعیین شده تهیه شده باشد.
 -3-1-1-3دو گزارش خالصه عملکرد سه ماهه که در اردیبهشت و آبان هر سال ارائه می شود.
 -2-1-3کلیه نمایندگی ها در هر زمان که از طرف جمعیت مرکزی اطالعات و مستنداتی از آنها درخواست شود ،نسبت به تهیه
و ارائه آن طبق برنامه تعیین شده اقدام خواهند کرد.
 -2-3نحوه ارتباط نمایندگی شهرستان با دفتر مرکزی جمعیت و هیئت مدیره
 -1-2-3مدیر نمایندگی الزم است تا به صورت مستمر با اعضای هیئت مدیره جمعیت و نیز با مسئول پیگیری آن شهرستان که
از طرف جمعیت تائید و تعیین می شود ،در ارتباط باشد .این ارتباط می تواند تلفنی ،ایمیلی و یا به صورت حضوری در سفر به
تهران و یا دعوت از هئیت مدیره جمعیت برای سفر اعضای اصلی جمعیت جهت بازدید از دفتر شهرستان باشد.
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 -2-2-3در ص ورت مراجعه هر یک از اعضای هیئت مدیره جمعیت به نمایندگی شهرستان جهت بازدید ادواری ،نمایندگی
همکاری الزم را با وی خواه د داشت .در ضمن دفاتر شهرستان تنها به مسئول ارتباط با نمایندگی آن شهرستان که از طرف هیئت
مدیره جمعیت تائید و تعیین می شود ،پاسخگو هستند و هیچ کس صرف اینکه عضو جمعیت باشد نمی تواند بدون اطالع هیئت
مدیره جمعیت در مسائل نمایندگی ها دخالت نماید و یا در این زمینه مشاوره ای بدهد.

 -3-3کلیه نمایندگی ها موظفند از استانداردهای واحدها و بخش های جمعیت مرکزی (مالی ،روابط عمومی ،منابع انسانی ،امور
مجازی ،اسپانسرینگ ،ایمنی ،مددکاری ،رسانه و )...پیروی نمایند.

 -4-3کلیه نمایندگی های شهرستان موظفند اهداف سالیانه ای برای بهبود مستمر فعالیت نمایندگی خود تعریف و جهت تامین
بودجه این اهداف تالش نمایند .این اهداف باید همراستا با استراتژی های کلی جمعیت مرکزی در سال مزبور باشد.

 -5-3افراد
 -1-5-3جمعیت در هر نمایندگی شهرستان یک نفر را به عنوان مدیر و مسئول پاسخگوی آن دفتر به هیئت مدیره
جمعیت معرفی می کند.
 -1-1-5-3مدیر نمایندگی یا یکی از اعضای اصلی آن الزم است تا در جلسات توجیهی که برای اعضای نمایندگی ها برگزار می
شود و نیز در کالس ها و کارگاه های آموزشی جمعیت که همگی از طرف دفتر مرکزی اعالم می شود ،شرکت نماید.
 -2-1-5-3مدیر نمایندگی باید مقدمات الزم برای گذراندن دوره های آموزشی دفتر مرکزی جمعیت را برای خود و دیگر
اعضای همکار در دفتر شهرستان فراهم نمایند .همچنین آموزشهای مقتضی را به فعاالن خود ارائه نمایند .این آموزشها می تواند در
قالب جزوه ها یا کالسها و کارگاه های آموزشی باشد.
 -3-1-5-3مدیر هر نمایندگی طی جلسات مستمری که با اعضایش در طول سال دارد ،موظف است سایر اعضا را از برنامه ها و
فعالیت های جمعیت در دیگر دفاتر سراسر کشور آگاه سازد و در راستای گسترش اندیشه طرح های جمعیت بکوشد.

 -4حمایت های جمعیت از نمایندگی های رسمی شهرستان
 -1-4کلیه نمایندگان رسمی جمعیت از حمایت های زیر بسته به مورد و البته با تائید هیئت مدیره بهره مند خواهند شد:
 -1اعطای مجوز رسمی فعالیت نمایندگی پس از گذراندن مراحل قانونی
 -2حمایت معنوی از نمایندگی از طرف جمعیت
 -3اهدای وام برای پیشبرد فعالیت ها در شهرستان با تائید هیئت مدیره
 -4معرفی داوطلب های شهرستان جمعیت برای همکاری از طریق ارتباط با واحد منابع انسانی مرکزی
 -5حمایت از نمایندگی در سایت جمعیت و تائید رسمی آنها در وبسایت و سایر فضاهای مجازی رسمی جمعیت
 -6برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی از طریق دفتر مرکزی به درخواست نمایندگی
 -7حق رای در اعطای نمایندگی به دیگر درخواست دهندگان شهرستان در صورت داشتن مجوز رسمی نمایندگی
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 -5فرآیند اعطای نمایندگی به شهرستان ها
 -1-5فرآیندی که برای اعطای نمایندگی رسمی به شهرستان در جمعیت طی می شود از ابتدای درخواست تا اخذ مجوز رسمی
یکساله به شرح زیر می باشد:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11

درخواست شفاهی به روابط عمومی جمعیت
دریافت و تکمیل و ارسال فرم «درخواست نمایندگی جمعیت امام علی(ع)» و ایمیل آن برای جمعیت
فرم درخواست بررسی می شود:
 )1تائید می شود ::::: .ادامه فرآیند ارتباط با جمعیت طبق بند 4
 )2تائید نمی شود ::::: .همکاری ادامه پیدا نمی کند.
انتخاب یک موضوع و زمینه کاری (خانواده های نیازمند ،کودکان کار ،کودکان محروم از تحصیل ،و )...به عنوان یکی از
مهمترین موضوعات و معضالت منطقه مورد نظر به عنوان نقطه اولیه شروع فعالیت
شناسایی و جمع آوری اطالعات اولیه طبق تعریف جمعیت
وارد نمودن اطالعات در بانک اطالعات جمعیت
گردآوری حداقل  22نفر به عنوان اعضای اولیه شروع فعالیت
برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی
دریافت نامه «رابط شهرستان» (مدت دار) جهت فعالیت در شهرستان از طرف جمعیت
فاصله دریافت نامه رابط تا حضور در گردهمایی سالیانه برای کسب مجوز رسمی نمایندگی حداقل  3ماه است.
اجرای یکی از طرح های جمعیت و تدوین و ارسال گزارش سه ماهه فعالیت به جمعیت
حضور در گردهمایی سالیانه نمایندگی های جمعیت در شهریور ماه و درخواست اخذ نمایندگی رسمی شهرستان

رابط شهرستان می تواند از فرصت ویژه بررسی درخواست ها در اردیبهشت ماه نیز استفاده کند.
.12

.13
.14

.15

رای گیری برای اعطای نمایندگی رسمی یکساله شهرستان انجام می شود:
 )1درخواست دهنده رای نمایندگی می آورد ::::: .ادامه فرآیند ارتباط با جمعیت طبق بند 13
 )2درخواست نمایندگی رای نمی آورد : :::: .همکاری ادامه پیدا نمی کند یا به صالحدید جمعیت وضعیت رابط
بودن ادامه پیدا می کند تا در آینده دوباره درخواست مجوز نمایندگی رسمی بدهد.
اعطای «نمایندگی رسمی یکساله شهرستان» از طرف هیئت مدیره جمعیت
گزارش جامع یکساله فعالیت نمایندگی شهرستان توسط هیئت مدیره جمعیت بررسی می شود:
 )1تائید می شود ::::: .ادامه فرآیند ارتباط با جمعیت طبق بند 15
 )2تائید نمی شود  ::: .همکاری ادامه پیدا نمی کند یا دفتر شهرستان به مقام رابط تنزل مرتبه پیدا می کند.
تمدید مجدد نمایندگی از طرف هیئت مدیره جمعیت برای یک سال دیگر و تکرار بند 14

 -6نمایندگی های شهرستان و آیین ها و مراسم جمعیت
 -1-6کلیه نمایندگی ها وظیفه دارن د تا در زمان فعالیت ها و آیین های عمومی جمعیت در طول سال این برنامه ها را به اطالع
کلیه اعضای داوطلب فعال خود برسانند.
 -2-6کلیه نمایندگی ها می توانند در صورت تائید هیئت مدیره جمعیت نسبت به برپایی آیین ها و مراسم جمعیت در شهرستان
خود اقدام کنند .برای این منظور الزم است با مسئول برپایی آن آیین یا مراسم در دفتر مرکزی جمعیت هماهنگ باشند و از اصول
و قواعد مورد تائید جمعیت در برپایی آن آیین یا مراسم پیروی نمایند.
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 -7تامین نیرو در زمان الزم برای فعالیت های ملی جمعیت

 -1-7کلیه نمایندگی ها در هر زمان اورژانس (زلزله ،سیل و دیگر شرایط اضطراری) و یا در زمان اجرای برنامه های ملی جمعیت
که از طرف دفتر مرکزی از آنها برای فعالیت های جمعیت در آن شهرستان یا هرجای دیگر ایران نیرو فراخوان شود ،نسبت به
تامین و معرفی این نیروها از بین اعضای فعال خود برای شرکت و کمک به اجرای هرچه بهتر برنامه جمعیت اقدام می کنند.

 -8ارزیابی نیروهای داوطلب فعال در نمایندگی
 -1-8مدیر نمایندگی بر اساس دستورالعمل منابع انسانی مرکزی جمعیت نسبت به ارزیابی فعالیت نیروهای داوطلب خود از نظر
عملکرد آنها در نمایندگی اقدام خواهد کرد و این موارد را به جمعیت جهت شناسایی نیروهای فعال و توانمند در شهرستان
منعکس می کند .هدف از این کار کمک به ارتقای سطح دانش نیروهای توانمند و حفظ و استفاده بهینه تر از حضور آنها در
جمعیت می باشد .چگونگی این سیستم ارزیابی بر اساس آیین نامه منابع انسانی جمعیت می باشد.

 -9فرمت گزارش شهرستان (جامع  6ماهه)
قرار شده است نمایندگی های شهرستان هر  6ماه یک گزارش جامع به جمعیت ارائه دهند .صحبت شد که این گزارش باید حداقل
دارای بخش های زیر باشد:
 -1خالصه مدیریتی (شرحی مختصر بر گزارش موجود)
 -2معرفی مختصر نمایندگی شهرستان
 -3عملکرد در خصوص اجرای طرح های جمعیت
نحوه اجرا/بازتاب رسانه ای/نتیجه اجرا در منطقه/گزارش مالی/بازخوردها/نمودار و جدول
 -4گزارش مددکاری
آمار و ارقام/مشکالت و معضالت/کارهای انجام شده/برنامه های پیش رو/دستاوردها/نمودار و جدول
 -5گزارش خانه ایرانی (در صورت وجود)
معرفی محله/معرفی تیم های ف عال و گزارش عملکرد هر یک/بررسی اثرات ایجاد خانه ایرانی در محله در هر گزارش و میزان
پیشرفت نتایج و دستاوردها/بررسی میزان اثر وجود خانه ایرانی بر اهالی محل و تعامل با آنها/نمودار و جدول
 -6گزارش مالی (درآمدهای نقدی و غیر نقدی/هزینه ها بر اساس سرفصل آیین نامه مالی جمعیت/نمودار و جدول)
 -7نیروی انسانی (گزارش اسامی نیروها در فایل اکسل/نمودار و جدول)
 -8خاطرات و دلنوشته های اعضا
 -9گزارش تصویری تصاویر منتخب در فایل  pdfگزارش
 -12آرشیو عکس ها و فیلم و صوت و مستندات بر روی DVD

-----------------------------------------------------------------------این آیین نامه در  12آبان  1392به تصویب هیئت مدیره جمعیت رسید و از این تاریخ الزم االجرا می باشد.

زهرا رحیمی  -مدیر عامل
جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)
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