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 های جهادی دانشگاهیاننامه فعالیتآیین

  



 

 5 از 2 صفحه

 

 مقدمه

اند نزد خدا مقامى هر چه  كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته

 (02سوره توبه، آیه ) .واالتر دارند و اينان همان رستگارانند
 

و این کشور متعلق به اسالم و همه ملت ایران است و در صلح  فکری میسر نیستبازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و هم»
                                                       «.در این مسئله بزرگ سهیم خواهند بومراکز علمی و دانشگاهی نیز د ...اشاءو سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان

 251، صفحه 02، جلد (تعالی علیه ...ارضوان)مینیخ صحیفه امام
 
امعه کند، این شما را با مشکالت و معضالت ج این شما را با متن مردم آشنا می. حضورتان در اردوهای جهادی خیلی خوب است»

تماس مستقیم با مردم، احساس مسئولیّت  با حضور در اردوهای جهادی و. کند ماند، آشنا می که غالباً از چشم مسئولین دور می
 2931بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در نهمین همایش نخبگان فردا، مهرماه                                                  «.کنید پیدا می

  
برترین ا و در راه خدخود بالقوه  هایو ظرفیت استعدادها ل کردنالفعبرای ب انه انسان عاشقتالش مؤمن اوججهاد یعنی 

که در  فعالیتی .استمعنوی سازی جهادی خودهای فعالیتهدف مهمترین  در این راستا. جهاد اکبر در معرکه نفس است ،ها جهاد
 انکمک به محرومروند و تفریح خود را  به مناطق محروم می فراغتها و طبقات مختلف اجتماعی در ایام  آن دانشجویان از طیف

زدایی در بین توسعه فرهنگ محرومیت از این رهگذر .دهند قرار می و آشنایی با مصائب و مشکالت طبقات فرودست جامعه
نگی، اجتماعی، آموزشی، فره ءعمرانی و ارتقا سازندگی در کنارو ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم منطقه  دانشجویان
بازتولید روحیه جهاد و ایثار منبعث از انقالب اسالمی و تفکر ناب امام تواند منجر به می و درمانی بهداشتیاقتصادی، 

 .گردد در بین دانشجویان (تعالی علیه ...ارضوان)خمینی
دست  هیت کشور را بی که در آینده سکان مدیردانشجویانشود سبب میجهادی،  هایفعالیت عالوه بر این ترویج

 بهداشتی واقتصادی، ی، جتماعفرهنگی، اعمرانی، آموزشی، محروم کشور در ابعاد مختلف  مناطقبا وضعیت زندگی خواهند گرفت 
 .های مناطق محروم اهتمام ورزندجانبه ناهنجاریجهادی به رفع همهاندیشه در حوزه مدیریتی خویش با  آشنا شده ودرمانی 

 جلسه مورخ 195 مصوب« هاسند اسالمی شدن دانشگاه»نامه بر اساس راهبردهای دهم و سیزدهم آییناز این رو این 

 .گرددمیها ابالغ تدوین و به دانشگاه شورای عالی انقالب فرهنگی 05/1/2930

 

 :اهداف -1ماده 

 محرومانسازی برای خدمت به گسترش فرهنگ جهاد و زمینه - 2-2

 دانشگاهیان با شرایط سخت زندگی اقشار محروم جامعهآشنایی  - 2-0

 جامعه توانکمپذیری نسبت به اقشار دوستی و مسئولیتتقویت حس نوع - 2-9

 کنندگانهای اجتماعی شرکتارتقاء سطح مهارت وپذیری تقویت روحیه مشارکت - 2-1

 در بین دانشگاهیان( ره)امام خمینیبازتولید روحیه جهاد و ایثار منبعث از انقالب اسالمی و تفکر  - 2-5

 رسانی به اقشار محروم در شرایط اقتصاد مقاومتیکمک به نهادهای اجرایی در امر خدمت - 2-6

 بهبود وضعیت آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی در مناطق محروم جهتتالش  - 2-1



 

 5 از 3 صفحه

 

 های جهادی افزایش بازدهی فعالیت افزایی ظرفیت نهادهای اجرایی کشور به منظورهمسو نمودن و هم - 2-8

 

 :جامعه هدف -2ماده 

های علوم پزشکی و خدمات هدانشگا (ت علمیأهی ءدانشجویان، کارکنان و اعضا) گاهیاندانش ،نامهنآییجامعه مخاطب این 
درمانی به درمانی کشور هستند که به صورت داوطلبانه جهت مشارکت در خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و  ،بهداشتی

 .نمایندمحرومان و نیازمندان سراسر کشور شرکت می

 

 :تعاریف -3ماده 

مناطق محروم  انبهبود شرایط زندگی ساکن در راستای گاهیانبه مجموعه اقدامات داوطلبانه دانش :فعالیت جهادی -1-3

 .استدی ها برگزاری اردوهای جها های انجام این فعالیتترین قالبیکی از شاخص. شودگفته می

 

ان هنری دانشجویان مصوب وزیر -های فرهنگینامه کانوننییاست که تابع آدانشجویی  کانونی :كانون جهادی -2-3

مربوط به ماده واحده مصوب  0/1/2988تاریخ  وری بهآعلوم، تحقیقات و فندرمان و آموزش پزشکی و وزارت  ،وزارت بهداشت
سازی برای مشارکت ترویج فرهنگ جهادی و زمینه انقالب فرهنگی با هدفشورای عالی  03/22/2981مورخ  612جلسه 

 .کندعرصه ملی فعالیت  میدر رسانی به محرومان خدمت های جهادی وحداکثری دانشگاهیان در برنامه

و ها ایتمندی از حمها در صورت تمایل به برگزاری اردوهای جهادی و بهرههای دانشجویی دانشگاهنهادها و تشکل: تبصره

 .باشندهای مربوطه میپشتیبانی ستاد، موظف به رعایت دستورالعمل

 

 :ساختار و وظایف -4ماده 

درمان و آموزش پزشکی، ستاد  ،، ستاد مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت2برای پیشبرد اهداف مذکور در ماده 
دبیرخانه ستاد مرکزی اردوهای جهادی وزارت  ر،درمانی کشو ،های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیاردوهای جهادی دانشگاه

 .ردندگدرمان و آموزش پزشکی با ساختار وظایفی که در بندهای بعدی آمده است، تشکیل می ،بهداشت

 

 درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشتاردوهای جهادی مركزی  ستاد -1-4
 :متشکل از ستاداین 

 مرکزیبه عنوان رییس ستاد  بهداشتمعاون فرهنگی و دانشجویی وزارت  .2

 رییس دبیرخانه ستاد مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت به عنوان دبیر .0

 مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت .9

 االختیار معاون بهداشت وزارت بهداشتنماینده تام .1



 

 5 از 4 صفحه

 

 مت معاونت اجتماعی وزارت بهداشتسسات خیریه سالؤمدیر کل محترم خیران و م .5

 رییس مرکز حراست وزارت بهداشت .6

 (نفر 9) های علوم پزشکیمعاونان منتخب دانشگاه .1

 فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت مدیر اجرایی معاونت .8

 رت بهداشتمدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزا .3

 االختیارییس بسیج جامعه پزشکی یا نماینده تامر .22

 درمانی کشور ،های علوم پزشکی و خدمات بهداشتینماینده شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه .22

درمانی  ،های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیهای هالل احمر دانشجویی دانشگاهنماینده شورای هماهنگی کانون .20
 کشور

 درمانی کشور ،های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیهای خیریه دانشجویی دانشگاهنماینده شورای هماهنگی کانون .29

 نماینده شورای هماهنگی کانون های جهادی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور .21

 
 

 :عبارتند ازوظايف ستاد مركزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت  - 1-1-4
 

 های جهادیریزی کالن برای ارتقاء فعالیتراه و برنامهها، تعیین راهبردها، تهیه نقشه تصویب سیاست .2

 های جهادی ها و استانداردهای فعالیتتصویب شاخص .0

 های جهادی حمایت از فعالیت های مختلف وزارت جهتمیان بخشبخشی هماهنگی، تقسیم کار و انسجام .9

 های مصوّبهای جهادی دانشجویی با توجه به اولویت مستندسازی و نظارت عالی بر نحوه فعالیتایش مستمر، پ .1

از اردوهای جهادی با توجه به قوانین و مقررات وکارهای جذب و تخصیص و حمایت مالی گیری سازتعیین و پی .5
 مربوطه

 ربط جهت پیشبرد امور ستادها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیمذاکره و ارتباط با سازمان .6
 

در هر دانشگاه وظیفه درمانی  ،ستاد اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -2-4

ريزی، حمايت، هدايت و نظارت بر اردوهای جهادی را بر عهده داشته و با عضويت اعضای زير برنامه

 :گرددتشکیل می

 
 درمانی به عنوان رییس ستاد دانشگاهی ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتیمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  .2

 به عنوان دبیر ستاد دانشگاهیمدیر فرهنگی دانشگاه  .0

 االختیار معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاهنماینده تام .9

 االختیار معاونت بهداشتی دانشگاهنماینده تام .1

 های مردمی و امور خیریهدر مشارکتمقام یا مشاور رییس دانشگاه قائم .5

 رییس بسیج جامعه پزشکی دانشگاه .6



 

 5 از 5 صفحه

 

 جهادی دانشجویی دانشگاهدبیر کانون  .1

 دبیر کانون هالل احمر دانشگاه .8

 دبیر کانون خیریه دانشگاه .3

 رییس بسیج دانشجویی دانشگاه .22

 

 :بدين شرح استاردوهای جهادی دانشگاه وظايف ستاد  -1-2-4
 های جهادیتوسعه کمّی و کیفی فعالیتریزی و فراهم نمودن بستر الزم جهت امهبرن .2

 های مردمیریزی برای جذب کمکبرنامه .0

 های جهادیدانشگاه در فعالیت اساتید و کارکناندانشجویان، اقدام جهت حضور  .9

 های جهادیفعالیتنظارت بر  .1

 جهادیپشتیبانی مالی و تدارکاتی از اردوهای  .5

 

معاونت درمان و آموزش پزشکی در  ،وزارت بهداشتمركزی اردوهای جهادی ستاد  دبیرخانه -3-4

شود و وظايف آن به شرح میفرهنگی و دانشجويی مستقر و دبیر آن توسط ريیس ستاد مركزی منصوب 

 :زير است

 و ارایه به ستاد مرکزی جهت تصویب هاتهیه و تنظیم دستورالعمل .2

 ستادی مصوبات ابالغی پیگیر .0

 های اردوهای جهادی مستندسازی فعالیت .9

 اردوهای جهادی وزارت بهداشت تهیه گزارش .1

 دبیرخانه ستاد و ارایه به ستاد جهت تصویبتهیه و تنظیم شرح وظایف ساختار  .5

 جلسات رسانی به اعضاء جهت شرکت دراطالع .6

 ستادجلسات و ارسال آنها برای اعضای هیه صورتت .1

 انجام مکاتبات و پاسخگویی .8

 
 .دشابیم ارجالامزال ،غالبا نامز زاو  رسید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دییأتبه تبصره  2و ماده  1نامه در ینیاین آ


