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محتوایی به واحدهای مرتبس دانشگاه -ابالغ برنامه اجرایی

محتوایی توسس دبیرخانه ستاد -پیگیری انجام برنامه اجرایی

ارائه گزارش به رییس ستاد دانشگاه

آیا واحد ذیربس برنامه
محتوایی را درست انجام  -اجرایی

داده است
خیر آسیب شناسی موارد انجام نشده

انجام مداخالا لام برای ر ر آسیب و 
تحقق برنامه و هماهنگی با واحد مربوطه

بله

تهیه گزارش و مستند 
ساای کلیه مراحل برای 
بهره برداری و تدوین 

برنامه های آتی 

فرآیند برنامه ریزی و هماهنگی ستاد اردوهای جهادی دانشگاه

دانشجویی برگزاری اردوهای: عنوان خدمت

:دانشگاه جهادی اعضای ستاد اردوهای
نشجویی معاون -1 نشگاه فرهنگی و دا نشگاهی ستاد رییس عنوان به دا دا
نشگاه فرهنگی مدیر -2 نشگاهی ستاد دبیر عنوان به دا دا
نشگاه منابع و مدیریت توسعه معاونت االختیار تام نماینده -3 دا
نشگاه بهداشتی معاونت االختیار تام نماینده -4 دا
نشگاه رییس مشاور یا مقام قائم -5 خیریه امور و مردمی مشارکتهای در دا
نشگاه پزشکی جامعه بسیج رییس -6 دا
نشجویی جهادی کانون دبیر -7 نشگاه دا دا
نشگاه احمر هالل کانون دبیر -8 دا
نشگاه خیریه کانون دبیر -9 دا

نشجویی بسیج رییس -10 نشگاه دا دا

:هوظایف ستاد اردوهای جهادی دانشگا
جهت توسعه کمّی و کیفی فعالیتبرنامه -1 نمودن بستر الزم  های جهادیریزی و فراهم 
برای جذب کمکبرنامه -2 های مردمیریزی 
لیت -3 انشگاه در فعا های جهادیاقدام جهت حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان د
لیت -4 بر فعا ظارت  های جهادین
اردوهای جهادی -5 لی و تدارکاتی از  پشتیبانی ما

:وظایف دبیرخانه ستاد اردوهای جهادی دانشگاه
نی به اعضاء جهت شرکت در جلساتاطالع -1 رسا
ی اعضای ستاد -2 تهیه صورتجلسات و ارسال آنها برا
بالغی ستاد -3 پیگیری مصوبات ا
لیت -4 های اردوهای جهادیمستندسازی فعا
انجام مکاتبات و پاسخگویی -5
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