
 اس قبًَى حوبیت قضبیی اس بسیج

 هجلس شَسای اسالهی 1/10/1371هصَة 

ًیزٍی هقبٍهت بسیج هَظف است ًسبت بِ جذة آحبد هزدم اس توبهی اقشبر ٍ صٌَف  -5هبدُ 

ٍ ایجبد ردُ ّبی هقبٍهت در هسبجد، ادارات، کبرخبًجبت ٍ هزاکش آهَسشی اقدام ًوبید ٍ 

کبرخبًجبت، اهَر هسبجد ٍ هزاکش آهَسشی هَظف بِ کلیِ ی هسئَلیي ادارات ٍ ًْبدّب ٍ 

 ّوکبری ٍ فزاّن ًوَدى تسْیالت ٍ اهکبًبت السم هَضَع ایي قبًَى هی ببشٌد.

 ( هشاد اص اهَس هسبجذ، هشکض سسیذگی ثِ اهَس هسبجذ هی ثبشذ.1

ثخشی تالش ثِ هٌػَس ایجبد صهیٌِ ّبی ّوبٌّگی، تعبهل، ّن افضایی ٍ استقبی سطح کیفی خذهبت ٍ اثش( 2

ًْبدّبی فعبل دس ججِْ فشٌّگی اًقالة اسالهی ٍ ًیض تقَیت استجبطبت ّذفوٌذ پبیگبّْبی ثسیج ٍ ائوِ جوبعت 

هسبجذ، تفبّن ًبهِ ای هیبى سیبست هشکض سسیذگی ثِ اهَس هسبجذ ثب جبًشیي قشاسگبُ ثبساهلل )ثب حفع سوت، 

 30/7/1391ٍلی فقیِ دس قشاسگبُ ثبساهلل دس تبسیخ  فشهبًذُ سپبُ حضشت هحّوذ سسَل اهلل( ٍ هسئَل ًوبیٌذگی

 هٌعقذ گشدیذ.

اهبم جوبعت هسجذ، هذیش طجیعی هسجذ تلقی هی گشدد. لزا  ٍ ( هسبجذ کبًَى حیبت طیجِ ٍ هحَس اصلی ثَد3ُ

 2دس فضبی داخلی هسجذ ّش فعبلیتی تحت اششاف، ثب هذیشیت ٍ تأییذ اهبم جوبعت اًجبم خَاّذ پزیشفت. )ثٌذ 

 یي هشکض سسیذگی ثِ اهَس هسبجذ ٍ قشاسگبُ ثبساهلل(فبّن ًبهِ استقبی سطح ّوکبسی ّب ثت 1ُ هبد

دس اقتضبئبت داخلی ٍ دسٍى تشکیالتی خَد ٍ ّوچٌیي فعبلیتْبی ایشبى دس فضبی استقالل پبیگبّْبی ثسیج ( 4

بت هسبجذ، ثِ سسویت خبسجی هسبجذ ثش اسبس دستَسالعول ّبی اثالغی فشهبًذُ هشثَطِ، اص سَی ائوِ جوبع

 ، ّوبى(1هبدُ  3شٌبختِ خَاّذ شذ. )ثٌذ 

( اص تبسیخ اًعقبد تفبّن ًبهِ ثِ ثعذ، دس شبخص ّبی اسصشیبثی ٍ سطح ثٌذی هسبجذ ٍ ائوِ جوبعبت هسبجذ، 5

هیضاى حسي تعبهل ثب پبیگبّْبی ثسیج هسجذ ثِ عٌَاى یک شبخص، هذًػش هشکض سسیذگی ثِ اهَس هسبجذ 

قبثالً دس تعییي ٍ اسصشیبثی فشهبًذّبى پبیگبّْب ًیض، ًػش ائوِ جوبعبت هسبجذ، هَسد تَجِ جذی خَاّذ ثَد. هت

 ، ّوبى(1هبدُ  8سبصهبى ثسیج قشاس خَاّذ گشفت. )ثٌذ 



( اهبم هسجذ، دس ّش سطحی اص تَاى ٍ قَت، یگبًِ هذیش دس توبم شئًَبت هسجذ تلقی  هی گشدد ٍ دس ثشٍص 6

حشهت اهبم، هشکض سسیذگی ثِ اهَس هسبجذ ثِ عٌَاى ًبغش ثش عولکشد اهبم، هخبطت قشاس ّشگًَِ هشکلی، ثب حفع 

خَاّذ گشفت ٍ ثب لحبظ اٍلَیت ّب ثشای اصالح یب تغییش تصوین خَاّذ گشفت ٍ صشفٌػش اص هبّیت تصوین 

 ، ّوبى(1هبدُ  10)ثٌذ  اتخبر شذُ، سبیش اسکبى ٍ اقوبس اص آى تجعیت ٍ ّوکبسی الصم سا هجزٍل خَاٌّذ ًوَد.

ّبی الصم سا ثشای افتتبح پبیگبّْبی هقبٍهت جذیذ دس  ِی ثِ اهَس هسبجذ تالش هی ًوبیذ، صهیٌهشکض سسیذگ( 7

 ، ّوبى(1هبدُ  16هسبجذی کِ فبقذ ایي پبیگبّْب هی ثبشٌذ ایجبد ًوبیذ. )ثٌذ 

بت هتعبسف ٍ یب صهبى ّبی ( استفبدُ اص غشفیت حضَس ثسیجیبى پبیگبّْبی هقبٍهت دس هسبجذ، تٌْب دس سبع8

 ، ّوبى(1هبدُ  18هَسد ًیبص هسبجذ ٍ ثب ّوبٌّگی ٍ تحت هذیشیت اهبم جوبعت هسجذ هقذٍس خَاّذ ثَد. )ثٌذ 

( دس هتي احکبم صبدسُ ثشای ائوِ جوبعبت ٍ فشهبًذّبى پبیگبّْبی ثسیج، لضٍم حوبیت ٍ ّوبٌّگی ثب یکذیگش 9

 (، ّوبى1هبدُ  19دسح خَاّذ گشدیذ. )ثٌذ 

ٍ  ( دس صَست ایجبد ضشٍست ثشای جبثجبیی هحل استقشاس پبیگبُ ثسیج دس هسجذ، ثِ دلیل ٍجَد اسٌبد10

ش الصم دس ایي استجبط، ّشگًَِ اقذاهی ثش اسبس صَست جلسِ تٌػیوی دس کویتِ تجْیضات ٍ لضٍم ثکبسگیشی تذاثی

 ّوبٌّگی ًَاحی صَست خَاّذ پزیشفت.

َس اص طشیق عضَیت ٍ ششکت فعبل فشهبًذّی سبصهبى ثسیج دس شْش تْشاى ٍ ( اجشایی ًوَدى تفبّن ًبهِ هزک11

شْشستبى ّبی استبى دس جلسبت ستبد سبهبًذّی اهَس هسبجذ، ٍ ًیض تشکیل شَسای ّوبٌّگی، کویتِ اجشایی ٍ 

 ، ّوبى(3کویتِ ّوبٌّگی ًَاحی ثب حضَس ًوبیٌذگبى دٍ هجوَعِ خَاّذ ثَد. )ثٌذُ ّبی الف، ة، ج، د هبدُ 

( دٍ ًفش ثِ عٌَاى ثبصسس اهیي طشفیي جْت ثشسسی هیذاًی ٍ ٍضعیت تعبهالت ٍ ثبصسسی دٍسُ ای ٍ هشتشک 12

 ، ّوبى(3اًتخبة ٍ هعشفی هی گشدًذ. )ثٌذ ّـ  هبدُ 

( حل ٍ فصل احتوبلی هیبى طشفیي، دس گبم اٍل دس سطح ًَاحی ٍ دس غیش ایي صَست دس سطح کویتِ اجشایی 13

 ، ّوبى(3هبدُ پزیشفت. ) تجصشُ هشکضی اًجبم خَاّذ 

 


