آییننامه فعالیتهای جهادی دانشگاهیان
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مقدمه
كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداختهاند نزد خدا مقامى هر چه
واالتر دارند و اينان همان رستگارانند( .سوره توبه ،آیه )02

«بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست و این کشور متعلق به اسالم و همه ملت ایران است و در صلح
و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که انشاءا ...مراکز علمی و دانشگاهی نیز در این مسئله بزرگ سهیم خواهند بود».
صحیفه امام خمینی(رضوانا ...تعالی علیه) ،جلد  ،02صفحه 251

«حضورتان در اردوهای جهادی خیلی خوب است .این شما را با متن مردم آشنا میکند ،این شما را با مشکالت و معضالت جامعه
که غالباً از چشم مسئولین دور میماند ،آشنا میکند .با حضور در اردوهای جهادی و تماس مستقیم با مردم ،احساس مسئولیّت
بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در نهمین همایش نخبگان فردا ،مهرماه 2931
پیدا میکنید».
جهاد یعنی اوج تالش مؤمنانه انسان عاشق برای بالفعل کردن استعدادها و ظرفیتهای بالقوه خود در راه خدا و برترین
جهادها ،جهاد اکبر در معرکه نفس است .در این راستا مهمترین هدف فعالیتهای جهادی خودسازی معنوی است .فعالیتی که در
آن دانشجویان از طیفها و طبقات مختلف اجتماعی در ایام فراغت به مناطق محروم میروند و تفریح خود را کمک به محرومان
و آشنایی با مصائب و مشکالت طبقات فرودست جامعه قرار میدهند .از این رهگذر توسعه فرهنگ محرومیتزدایی در بین
دانشجویان و ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم منطقه در کنار سازندگی عمرانی و ارتقاء آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،بهداشتی و درمانی میتواند منجر به بازتولید روحیه جهاد و ایثار منبعث از انقالب اسالمی و تفکر ناب امام
خمینی(رضوانا ...تعالی علیه) در بین دانشجویان گردد.
عالوه بر این ترویج فعالیتهای جهادی ،سبب میشود دانشجویانی که در آینده سکان مدیریت کشور را به دست
خواهند گرفت با وضعیت زندگی مناطق محروم کشور در ابعاد مختلف عمرانی ،آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی و
درمانی آشنا شده و در حوزه مدیریتی خویش با اندیشه جهادی به رفع همهجانبه ناهنجاریهای مناطق محروم اهتمام ورزند.
از این رو این آییننامه بر اساس راهبردهای دهم و سیزدهم «سند اسالمی شدن دانشگاهها» مصوب  195جلسه مورخ
 2930/1/05شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین و به دانشگاهها ابالغ میگردد.

ماده  -1اهداف:

 - 2-2گسترش فرهنگ جهاد و زمینهسازی برای خدمت به محرومان
 - 0-2آشنایی دانشگاهیان با شرایط سخت زندگی اقشار محروم جامعه
 - 9-2تقویت حس نوعدوستی و مسئولیتپذیری نسبت به اقشار کمتوان جامعه
 - 1-2تقویت روحیه مشارکتپذیری و ارتقاء سطح مهارتهای اجتماعی شرکتکنندگان
 - 5-2بازتولید روحیه جهاد و ایثار منبعث از انقالب اسالمی و تفکر امام خمینی(ره) در بین دانشگاهیان
 - 6-2کمک به نهادهای اجرایی در امر خدمترسانی به اقشار محروم در شرایط اقتصاد مقاومتی
 - 1-2تالش جهت بهبود وضعیت آموزشی ،فرهنگی ،بهداشتی و درمانی در مناطق محروم
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 - 8-2همسو نمودن و همافزایی ظرفیت نهادهای اجرایی کشور به منظور افزایش بازدهی فعالیتهای جهادی

ماده  -2جامعه هدف:

جامعه مخاطب این آییننامه ،دانشگاهیان (دانشجویان ،کارکنان و اعضاء هیأت علمی) دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی ،درمانی کشور هستند که به صورت داوطلبانه جهت مشارکت در خدمات آموزشی ،فرهنگی ،بهداشتی و درمانی به
محرومان و نیازمندان سراسر کشور شرکت مینمایند.

ماده  -3تعاریف:

 -3-1فعالیت جهادی :به مجموعه اقدامات داوطلبانه دانشگاهیان در راستای بهبود شرایط زندگی ساکنان مناطق محروم
گفته میشود .یکی از شاخصترین قالبهای انجام این فعالیتها برگزاری اردوهای جهادی است.
 -3-2كانون جهادی :کانونی دانشجویی است که تابع آییننامه کانونهای فرهنگی -هنری دانشجویان مصوب وزیران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری به تاریخ  2988/1/0مربوط به ماده واحده مصوب
جلسه  612مورخ  2981/22/03شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ جهادی و زمینهسازی برای مشارکت
حداکثری دانشگاهیان در برنامههای جهادی و خدمترسانی به محرومان در عرصه ملی فعالیت میکند.
تبصره :نهادها و تشکلهای دانشجویی دانشگاهها در صورت تمایل به برگزاری اردوهای جهادی و بهرهمندی از حمایتها و
پشتیبانی ستاد ،موظف به رعایت دستورالعملهای مربوطه میباشند.

ماده  -4ساختار و وظایف:

برای پیشبرد اهداف مذکور در ماده  ،2ستاد مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ستاد
اردوهای جهادی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کشور ،دبیرخانه ستاد مرکزی اردوهای جهادی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با ساختار وظایفی که در بندهای بعدی آمده است ،تشکیل میگردند.
 -4-1ستاد مركزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
این ستاد متشکل از:
.2
.0
.9
.1

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به عنوان رییس ستاد مرکزی
رییس دبیرخانه ستاد مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت به عنوان دبیر
مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
نماینده تاماالختیار معاون بهداشت وزارت بهداشت
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.5
.6
.1
.8
.3
.22
.22
.20
.29
.21

مدیر کل محترم خیران و مؤسسات خیریه سالمت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت
رییس مرکز حراست وزارت بهداشت
معاونان منتخب دانشگاههای علوم پزشکی ( 9نفر)
مدیر اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
رییس بسیج جامعه پزشکی یا نماینده تاماالختیار
نماینده شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کشور
نماینده شورای هماهنگی کانونهای هالل احمر دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
کشور
نماینده شورای هماهنگی کانونهای خیریه دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کشور
نماینده شورای هماهنگی کانون های جهادی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 - 4-1-1وظايف ستاد مركزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت عبارتند از:
.2
.0
.9
.1
.5
.6

تصویب سیاستها ،تعیین راهبردها ،تهیه نقشه راه و برنامهریزی کالن برای ارتقاء فعالیتهای جهادی
تصویب شاخصها و استانداردهای فعالیتهای جهادی
هماهنگی ،تقسیم کار و انسجامبخشی میان بخشهای مختلف وزارت جهت حمایت از فعالیتهای جهادی
پایش مستمر ،مستندسازی و نظارت عالی بر نحوه فعالیتهای جهادی دانشجویی با توجه به اولویتهای مصوّب
تعیین و پیگیری سازوکارهای جذب و تخصیص و حمایت مالی از اردوهای جهادی با توجه به قوانین و مقررات
مربوطه
مذاکره و ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط جهت پیشبرد امور ستاد

 -4-2ستاد اردوهای جهادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی در هر دانشگاه وظیفه
برنامه ريزی ،حمايت ،هدايت و نظارت بر اردوهای جهادی را بر عهده داشته و با عضويت اعضای زير
تشکیل میگردد:

.2
.0
.9
.1
.5
.6

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی به عنوان رییس ستاد دانشگاهی
مدیر فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر ستاد دانشگاهی
نماینده تاماالختیار معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
نماینده تاماالختیار معاونت بهداشتی دانشگاه
قائممقام یا مشاور رییس دانشگاه در مشارکتهای مردمی و امور خیریه
رییس بسیج جامعه پزشکی دانشگاه
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.1
.8
.3
.22

دبیر کانون جهادی دانشجویی دانشگاه
دبیر کانون هالل احمر دانشگاه
دبیر کانون خیریه دانشگاه
رییس بسیج دانشجویی دانشگاه

 -4-2-1وظايف ستاد اردوهای جهادی دانشگاه بدين شرح است:
 .2برنامهریزی و فراهم نمودن بستر الزم جهت توسعه کمّی و کیفی فعالیتهای جهادی
 .0برنامهریزی برای جذب کمکهای مردمی
 .9اقدام جهت حضور دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه در فعالیتهای جهادی
 .1نظارت بر فعالیتهای جهادی
 .5پشتیبانی مالی و تدارکاتی از اردوهای جهادی
 -4-3دبیرخانه ستاد مركزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در معاونت
فرهنگی و دانشجويی مستقر و دبیر آن توسط ريیس ستاد مركزی منصوب میشود و وظايف آن به شرح
زير است:
.2
.0
.9
.1
.5
.6
.1
.8

تهیه و تنظیم دستورالعملها و ارایه به ستاد مرکزی جهت تصویب
پیگیری مصوبات ابالغی ستاد
مستندسازی فعالیتهای اردوهای جهادی
تهیه گزارش اردوهای جهادی وزارت بهداشت
تهیه و تنظیم شرح وظایف ساختار دبیرخانه ستاد و ارایه به ستاد جهت تصویب
اطالعرسانی به اعضاء جهت شرکت در جلسات
تهیه صورتجلسات و ارسال آنها برای اعضای ستاد
انجام مکاتبات و پاسخگویی

این آییننامه در  1ماده و  2تبصره به تأیید وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسید و از زمان ابالغ ،الزماالجرا میباشد.
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