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هعرفی اهذاد

قسوت )2تاريخچِ
سبثقٍ شنلگيسي ي پيزيصي تشنيالت ايه وُبد ثٍ سبلَبي قجل اش پيسيشي اوقالة ي حديداً سابل 1342
ثسمي گسدد مٍ تؼدادي اش اوقالثيًن ايل وُضا

اساالمي ماٍ دز شماسٌ َمساَابن ي َمسشمابن حااضست اماب

خميىي (زٌ) قساز داشتىد ي ثؼضبً ماسئًالن فؼلي ايه وُابد ميثبشىد ،اش طسف ماؼظم لٍ ماأمًزي
حمبي

زسايدگي ي

گستسدٌ ي فساگيس اش اػتصبثيًن ي خبوًادٌ شوداويبن سيبسي ي ويبشمىدان خبمؼٍ زا ثٍ ػُدٌ گسفتىد.

ثب پيسيشي اوقاالة شنًَمىد اسالمي ي آغابش فؼبليا
مشًز ،لاصي حامبي

مداادد ث ا َابي ادازي ،اقتصابدي ي فسَى اي

اش ويبشمىدان دز صادز ثسوبمٍَبي وظاب قاساز گسفا

اش پياسيشي

ي دقيقابً  22زيش پا

اوقالة اسالمي دز تبزيخ  14اسفىد مبٌ َ1357دسي شمسي (مطبثق ثب  7زثيغ الثبوي َ 1399داسي قماسي ي 5
مبزس  1979ميالدي) مميتٍ امداد امب ثٍ ػىًان ديميه وُبد اوقالثي ،ثب صديز حنم پسخيس ي ثسم

ي تبزي ي

حضست امب خميىي(زٌ) ثساي مدت وبمحديد ،ثٍمىظًز تحقق ث شيدن ثٍ اَداف ػبليٍ وظب خمًُزي اسالمي
ايسان ي يالي

فقيٍ ،دز حمبي

ي امداد محسيمبن ي مستضؼفبن ي خًدمفب مسدن آوبن ،تأسي

شاًزاي محاتس ماسمصي مٍ پ

اش ياليا

گسديد.

فاقيٍ ػبليتسيه زمه اياه وُاابد مايثبشاد ،مسائًلي

ملاي

مبزَااب ي امااًز زا ػُاادٌداز اس ا  .اػضاابي ايااه شااًزا ػجبزتىااد اش آقبياابن :حثيببةاهلل عسبب ر اٍالدي ب

حسيياًَاري ب اتَالفضل حاجی حيذري ٍ حويذ رضا ترقی.
ايه وُابد تحا

وظاس مساتقيم مقاب مؼظام زَجاسي (يلاي فقياٍ) قاساز دازد ي اسبساىبمٍ ايل آن دز ماًز

 1366/3/20ثٍ تًشيح ي تأييد حضست امب خميىي(زٌ) ي اسبسىبمٍ دي آن دز مًز  80/9/29ثاٍ تأيياد مقاب
مؼظم زَجسي حضست آي

اهلل خبمىٍاي ( مدظلٍ الؼبلي ) زسيدٌ اس .

قسوت  ) 1ارماى ٍ تشنيالت
مميتٍ امداد امب خميىي(زٌ) وُبدي اوقالثي ي اش وًع مإسسبت غيساوتفبػي ي ػب المىفؼٍ ي دازاي ش صاي
مستقل ي استقالل مبلي ي است دامي اس

مٍ تح

وظبزت ػبليٍي مقب مؼظم زَجسي (يالي

فقيٍ) قساز دازد

ي طجق اسبسىبمٍ مسثًطٍ ادازٌ مي شًد.
مسمص اصلي امداد امب دزتُسان ثًدٌ ي دزتمبمي شُسستبنَاب ي امثاس ث ا َابي مشاًز ي دزثسخاي وقاب
خبزج اش مشًز (لجىبن ،سًزيٍ ،خمًُزي آذزثبيدبن ،تبخينساتبن ،افابوساتبن ،ػاسا ي مًماًز) دازاي شاؼجٍ
ميثبشد.
ازمبن امداد امب ػجبزتىد اش :شًزاي مسمصي (ومبيىدگبن يلي فقيٍ) ،سسپسسا
ثبشزسي (زمه وظبزتي).

اماداد اماب  ،حسبثسساي ي
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تخشْاي اساسی مويتِ اهذاد اهام خويٌی عثارتٌذ از :

 2ب شَراي هرمسي ب ػبليتسيه زمه امداد پ

اش مقب ػظمبي يالي

فقيٍ شًزاي مسماصي مايثبشاد

مٍ اػضبي آن تًسط مقب مؼظم زَجسي ثساي مدت  5سبل تؼييه ميگسدواد ي ثؼىاًان ومبيىادگبن يلاي فقياٍ
مسئًلي

ملي مبزَب ي امًز امداد امب زا ػُدٌ داز مي ثبشىد.

 1ب سرپرست اهذاد اهام ب مقب سسپسستي ثؼُادٌ يناي اش اػضابي شاًزاي مسماصي اسا

ماٍ ثؼىاًان

ثبالتسيه مقب اخسائي امداد امب ي مدسي مصًثبت شًزاي مسمصي اودب يظيفٍ ميومبيد .سسپسس

اماداد ،ثاب

پيشىُبد شًزاي مسمصي امداد ي تأييد مقب مؼظم زَجسي مىصًة ميشًد .دز غيبة سسپسستي مليٍ اختيبزات
ي يظبيف اي تًسط قبئم مقب اػمبل مي شًد.
ػصل ي وصت مؼبيوبن ي مديسان مل امداد ي زؤسبي شابخٍ َاب ثاب حنام مقاب محتاس سسپسساتي صاًزت
ميگيسد .دزحبل حبضس سسپسس

امداد امب خىبة آقبي حسيي اًَاري ميثبشىد.

 1ب ادارُ مل مويتِ اهذاد استاى ب ثساي تمسمص امًز استبوي ي َمبَى ي ،وظبزت ي زسيدگي ثاٍ اماًز
شبخٍَب  ،دز مسمص َس استبوي ادازٌمل مميتٍ امداد امب خميىي اساتبن ثاب مسائًلي

اخسايايماديسمل اساتبن،

ايدبدشدٌ اس .
 1ب شاخِ ب دز مسامص مليٍ شُسستبنَب ي ثسخي شاُسَب ي مساماص دَساتبنَاب  ،ثاساي زسايدگي ثاٍ اماًز
محسيمبن ي ازائٍ خدمبت ثٍ آوُب ،شبخٍ اصلي مميتٍ امداد امب  ،ايدابد گسديادٌ اسا

ماٍ مساتقيم ًب ثاٍ اماًز

مددخًيبن ي ازثبة زخًع زسيدگي ميومبيد.
قسوت  )1اّذاف ٍ ٍظايف
مميتٍ امداد امب خميىي ،ثب َدف يبزي ومًدن محسيمبن ي مستضؼفبن ،امداد دزمبودگبن ي آسيتديدگبن
ي خًدمفب مسدن محسيمبن تشنيل يبفتٍ اس .
ٍظايف اهذاد اهام عثارتست از:

الف ب ثسزسي ي شىبخ

اوًاع محسيمي َبي مبدي ي مؼىًي ويبشمىدان ي تجييه ي تأميه ويبشَبي حمابيتي،

مؼيشتي ،فسَى ي ي ازتقبي سطح شودگي آوُب دز حد امنبن ي شىبسبيي افساد ي خبوًادٌَبي الش الحمبياٍ
دز شُس ي زيستب ي ػشبيس.
ب ب ثسزسي ي ازايٍي پيشىُبد خط مشيَب ،سيبس َبي اخسايي ،طسحَب ،ثسوبماٍَاب ي زي َابي مىبسات
ثساي زفغ محسيمي َبي ويبشمىدان دز اثؼبد م تلف ثٍ مساخغ ذيسثط ي اودب اقدامبت ي پي يسيَبي الش
خُ

تحقق آوُب.

ج ا فساَم آيزدن امنبوبت الش ثٍ مىظًز خًد اتنبء ومًدن افساد ي خبوًادٌَابي ماًزد حمبيا

ي سابيس
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هعرفی اهذاد

ويبشمىدان اش طسيق ايدبد اشتابل ،اػطابي يا ،آماًش َابي فىاي ي حسفاٍاي ي ازاياٍي خادمبت الش دز
حدامنبن.
د ا ايدبد تسُيالت الش خُ ازايٍي خدمبت ثُداشتي ي دزمبوي ي اقدا ثٍ ثيمٍَبي دزمبوي ي اختمبػي
اقشبز آسيت پريس دز حد امنبوبت ي چبزچًة قًاويه ي مقسزات مسثًطٍ.
ّب ا پسداخ مستمسي ( مملَبي وقدي ي غيسوقدي ) ،اػطبي يا قسضالحساىٍ ضاسيزي  ،ممال ثاٍ
تؼميس ي تُيٍي مسنه  ،اشدياج ي خُيصيٍي ويبشمىدان.
ٍب ازايٍي خدمبت فسَى ي ثٍ افساد ي خبوًادٌَبي ويبشمىاد ي اوداب فؼبليا َابي فسَى اي ي آمًششاي ي
تأميه يسبيل آمًششي ي ممل آمًششي الش ي تؼميق ثبيزَبي ديىي.
ز ب حمبي مًزدي اش افساد ي خبوًادٌ َبي ويبشمىد دز ثساثاس مشانالت وبشاي اش ثاسيش حاًادال ي ثاليابي
طجيؼي ي غيس طجيؼي.
ح ب ازايٍي خدمبت مشبيزٌيمددمبزي يحمبي َبي الش حقًقي يقضبيي ثٍ افساديخبوًادٌَبي ويبشمىد.
ط ب حمبي

ويبشمىدان خبزج اشمشًز ثساسبس سيبس َبي وظب خمًُزي اسالمي ايسان ،دزحد امنبوبت.

ي ب تمُيدات الش ثٍمىظًز احيبي فسَىگ اوفب ي ايثبز،وشسسى َبي حسىٍي اسالمي ي خلت ي َداي
امنبوبت ي مملَبي مسدماي خصًصابً ممالَابي اشا بخ خياس ي وينًمابز ي َميىايه امنبوابت ي
َبي ديلتي ي غيسديلتي خُ حمبي اش افساد ي خبوًادٌَبي ويبشمىد.
مملَبي ث
ك ب ازتجب ثب مًسسبت خيسيٍ ،اودمهَب ي تشنلَبي ػب المىفؼٍي مسدمي داخل ي خابزج اش مشاًز ثاٍ
مىظًز تجبدل تدسثٍ ي ثُسٌگيسي َس چٍ مطلًةتس اش ظسفي َبي ثابلقًٌ ي ثبلفؼال آوُاب ي پسَياص اش اوداب
مبزَبي مًاشي ي غيس ضسيز دز خُ اودب حمبي َبي مبدي ي مؼىًي ي تقًي ي گساتس اياهگًواٍ
َستٍَبي مسدمي دز حد تًان.
ل ب اودب َسگًوٍ تنليف قبوًوي پ

اش ت صيص اػتجبز الش .

قسوت  )1هٌاتع هالی
هٌاتع هالی ايي ًْاد تراي اهَر فقرزدايی ٍ مول تِ هحرٍهاى جاهعِ عثارتست از :

 1ا ػىبيبت مقب مؼظم زَجسي (مدظلٍ الؼبلي)
 2ا اػتجبزات ي مملَبي ديل

محتس خمًُزي اسالمي ايسان

 3ا َدايب ي مملَبي مسدمي  ،مإسسبت  ،سبشمبنَب ي وُبدَبي داخل ي خبزج اش مشًز
 4ا دزيبف

صدقبت ،وريزات ي شمًات

 5ا دزآمد حبصل اش فؼبلي َبي اقتصبدي امداد امب
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قسوت  )1سٌذ چشن اًذاز  12سالِي مويتِ اهذاد اهام خويٌی (رُ)(در افق ّ 2121ب.ش)

 سىد چشم اوداش  20سبلٍ ي امداد ثٍ ػىًان مىشًز حسم

خمؼي مطلًة ثلىاد مادت اماداد دز خُا

زسيدن ثٍ قلٍي زفيغ وظب  ،يؼىي ايدبد حيبت طيجٍ ي اسالمي ي تأميه زفبٌ مبدي دز مىبز ػدال  ،مؼىًي
ي اخال ثساي مسد ثٍ ييژٌ محسيميه ثٍ ػىًان سُب دازان وظب اسالمي اس .
 سىد چشم اوداش  20سبلٍ ي امداد مجتىي ثس اصًل قبوًن اسبسي ي زَىمًدَبي حضست امب (زٌ) ي مقاب
مؼظم زَجسي ،اسبسىبمٍ ي تدابزة مفياد امادادَ ،مبَىاگ ي دز زاساتبي تحقاق چشام اواداش  20سابلٍي
خمًُزي اسالمي ايسان اس

مٍ قبثلي

ػمليبتي شدن دز  4ثسوبمٍي  5سبلٍ زا دازا ميثبشد.

ثب اتنبل ثٍ خدايود سجحبن مميتٍي امداد حضست امب خميىي (زٌ) دز چشم اواداش ثاٍ ػىاًان وُابد اوقاالة
اسالمي خًشيدٌ اش مته مسد ي متني ثٍ آن ثب ًَي

اسالمي ي اوقالثي ،تًسؼٍ يبفتٍ ،پًيب ي پبياداز ي ال اً

دز ازائٍ ي خدمبت امدادي ي حمبيتي ثب تؼبمل سبشودٌ ي مإثس دز زياثاط ملاي ي ثايهالمللاي تحا وظابزت
ػبليٍ مقب مؼظم زَجسي.

مميتٍ امداد امب (زٌ) دز افق چشم اوداش  20سبلٍ چىيه ييژگيَبيي خًاَد داش :
 تًسؼٍ دَىدٌي شجنٍاي ازتجبطي ي حمبيتي مسدمي ي مبزآمد ثساي اودب مبزَبي ػميق ،مبوادگبز،
دز ميبن اقشبز آسيت پريس خبمؼٍ ثب زػبي اصًل مفبي  ،خبمؼي ي مطلًثي .

شيدثبشدٌ ي اثسث
 دازاي وق

محًزي ي ثبشيي تًاومىد وظب خمُاًزي اساالمي دز خُا

تقًيا

تنبفال ي تاًاشن

اختمبػي ي مؼيه ديل دز تحقق ثسوبمٍَب ي خدمبت ي حمبي َبي اختمبػي.
 پيشتبش دز احيبء ي تسييح سى َبي حسىٍي اسالمي ي تأثيسگراز ثس تقًي

َمجست يَبي اختمبػي

ي حفظ َمگسايي مسد ثب وظب اسالمي ي تأميه اصل ػدال ي زضبي اختمبػي.
 صيبو

اش تحنيم وُبد خبوًادٌ ي احيبي ػصت ي مسام فسدي ،خابوًادگي ي ملاي ي تًاومىدسابشي

محسيميه ي شديدن فقس ثب تأميد ثس مىبػ طجغ ي خًداتنبيي.
 دازايتؼبملي مإثس ي سبشودٌ ثب سبشمبنَب ي وُبدَب ،متني ثٍ مشبزم َبي مسدمي ي مىبثغ اختصبصي
ي ثُسٌگيسودٌ اش مىبثغ ػمًمي.
 الُب ث

 ،فؼبل ي مإثس دز سطح ملي ،خًامغ اسالمي ي ثيهالمللي ثٍ ػىًان تنيٍگابٌ قبثال اػتىابي

محسيمبن ي مستضؼفبن.
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هعرفی اهذاد

ثب استىبد ثٍ خصء الف ثىد  9قبوًن ثًدخٍي سبل  ، 1389مليٍي احنب قبوًن ثسوبمٍي پىحسبلٍي تًساؼٍي
چُبز مشًز دز سبل  1389تىفير گسديدٌ اس

 ،لرا سيبس َبي ملي ثسوبمٍي پىحسبلٍي چُبز ي َميىايه

سيبس َبي اخسايي ثسوبمٍي مرمًز ثساي سبل  1389تىفير گسديدٌ اس

.

قسوت  )1سياستّاي ملی ترًاهِ پٌجسالِ چْارم (2188ب )2181مويتِ اهذاد اهام خويٌی (رُ)

ثب الُب اش تؼبليم ي احنب وًزاوي اسال ي شودٌ ي ومبيبن و بٌ داشاته اوديشاٍ ديىاي ي فسَى اي ي حمابيتي
ثىيبنگراز خمًُزي اسالمي ايسان ي مقب مؼظم زَجسي ي تحقيقبت ي تدسثيبت وصديال ثاٍ ساٍ دَاٍ فؼبليا
امداد ي تجلًزآن دزتمب سيبست رازيَب ي ثسوبمٍزيصيَب ثب تًخٍ ثٍ اَداف چشم اوداش  20سبلٍ امداد امب (زٌ)
ي قبوًن ثسوبمٍ پىحسبلٍ چُبز مشًز ثٍ شسح شيس اس :
 اهَرحوايتی هحرٍهيي ٍ زدٍدى فقر:

-

تال

دز تأميه حداقل ويبشَبي اسبسي ي ثُجًد شبخصَبي شودگي خبوًادٌَابي فبقاد دزآماد ياب

دزآمد وبمبفي  ،ثساي شودگي سبلم ي تًسؼٍ پًشا

حمابيتي ثاٍ ويبشمىادان خبمؼاٍ َ ،مبَىاگ ثاب

سيبس َبي ملي خمًُزي اسالمي ايسان.
-

حمبي

ممنه ويبشمىدان مًزد حمبي

دز ثساثس مشنالت وبشي اش ثسيش حًادال ي ثاليبي طجيؼاي ي

غيسطجيؼي.
-

ثسيح امنبوبت ي تًاوبئيَبي ثبلقًٌ ي ثبلفؼل دز زاستبي تحقق ػدال
محسيمبن ي زفغ محسيمي

-

اختمبػي ي حمبي

اش حقً

خبوًادٌَبي الش الحمبيٍ ثًيژٌ دز مىبطق زيستبيي ي ػشبيسي.

زسيدگي ثٍ ويبشَبي فًزي ي ضسيزي ويبشمىدان مًزد حمبي

دز خُ

مبَ

شنبف طجقابتي ي

تأميه زفبٌ ػمًمي دز حد امنبوبت (تاريٍ ،پًشبك ،ثُداش  ،دزمبن ي مسنه).
 اهَر تَاًوٌذسازي هحرٍهيي:

 سبلمسبشي فضبي فسَى ي ي اػتقبدي خبوًادٌَبي مًزد حمبي -تقًي

ي َداي

ي زفغ آسيتَبي آوُب.

استؼدادَبي ثسخستٍ ي ثبلقًٌ داو آمًشان ي داوشدًيبن مًزد حمبي .

 تسييح زيحيٍ ي فسَىگ مبز ي يخدان مبزي ثيه خبوًادٌَبي محسيميه. -فساَم آيزدن امنبوبت الش خُ خًد اتنبء ومًدن افساد ي خبوًادٌَبي مًزد حمبي ي ويبشمىدان مًزدي .

 -تااال

دزتااأميه آمااًش َاابي فىااييحسفااٍاييايدبدفسصااتُبي اشااتابل مًلديمفياادمحسيميه

مًزدحمبي .
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 اهَر هذيريتی ٍ تحقيقاتی:

-

شىبخ

-

اصالح ي ثُيىٍ سابشي وظاب ماديسيتي اماداد خُا افاصاي
خدم زسبوي ثس اسبس افق چشم اوداش  20سبلٍ امداد.

-

اوًاع محسيمي َبي مبدي ي مؼىًي ويبشمىدان.

تجييه فلسفٍ خدم

زسبوي ي زي َبي مىبست خُ

ثُاسٌيزي ي مبزآمادي ي ثُجاًد وظاب

زفغ محسيمي

ويبشمىدان مشًز.

-

تقًي

ي تًسؼٍ فؼبلي َبي ػلمي ،تحقيقبتي ،فىبيزي اطالػبت ي ازتجبطبت ثصًزت مبزثسدي.

-

تقًي

ي مبزآمد ومًدن وظب مىسدم ثبشزسي ي وظبزت ي ازشيبثي مستمس اش فؼبلي َبي امداد.

 اهَر اعتوادسازي ٍ جلة هشارمتّاي هردهی:

 تسييح فسَىگ اوفب  ،احسبن ،ايثبز ،امسا يتيم ي وشس سى َبي حسىٍ اسالمي. -ثسيح َمجست يَبي مسدمي ي تقًي

زضبي مىدي ػمًمي ي َمگسايي مسد ثب وظب .

 ثُسٌمىدي اش َمدلي ي تًاوبئيَب ي مىبثغ ػظيم مسد دز خُ -گستس

مجبزشٌ ثب فقس ي محسيمي .

ي ػمق ث شيدن ثٍ زيحيٍ تؼبين ي مشبزم َبي ػمًمي.

 ازتجب ي حمبي -حفظ ي تقًي

ممنه اش وُبدَبي ػب المىفؼٍ ػمًمي ي مإسسبت ي خيسيٍَبي مسدمي.
ػًامل اسبسي اػتمبد مسد ي زَجسي.

 اهَر ارتثاطات ٍ خذهات تييالولل:

-

حمبي ممنه اش ويبشمىدان ي محسيمبن خبزج اش مشًز ثساسبس مىًيبت مقب مؼظام زَجاسي ي
َمبَىگ ثب سيبستُبي وظب خمًُزي اسالمي.

-

تأميه ازتجبطبت ثب مإسسبت خيسيٍ ي تشنلَبي ػب المىفؼٍ مسدمي ي سابشمبنَابي ثشسديساتبوٍ
ثيهالمللي.

-

ثُسٌمىدي مطلًة اش ظسفي َبي ثبلقًٌ ي ثبلفؼل وينًمبزان ثًيژٌ ايساويبن خبزج اش مشًز.

-

شىبسبيي فسص َبي مىبست خُ
ال ًسبشي خُ تقًي
خبوًادٌ ي اختمبع.

سالم

گستس

ازتجبطبت حمبيتي ثيهالمللي امداد.

ي زفبٌ خبوًادٌ ي چ ًو ي تأميه مسام

شن ي خبي بٌ اي دز

