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 مقدمه

جهادگران  عملکرد ارزندهدر آشنایی با مناطق محروم و کم برخوردار کشور و  اردوهای جهادی، ارزشمند  رسالت و جایگاهبا توجه به 

 ؛... ،  آموزشی، فرهنگی و، درمانیبهداشتی خدماتارتقاء دسترسی مناطق دور افتاده کشور به  ،در جهت کاهش محرومیت ،سالمت

دستاوردهای تجربیات و  به منظور تقدیر و پاسداشت تالش جهادگران و ارائه آخرین همایش جهادگران سالمت، برگزاری دستورالعمل

 .شده است تدوین آنان،

 اهداف برگزاری همایش

و تشویق  ترویج  وآشنائی دانشگاهیان و عالقه مندان به فعالیتهای داوطلبانه و جهادی با فلسفه اردوهای جهادی   .1

 در جامعهایثار و عمل جهادی   فرهنگ

 به ویژه در زمینه برگزاری اردوهای جهادی و برتر ، اساتید، دانشجویان و کارکنان فعالحامیان، مسئوالن تقدیر از  .2

 جهاد گران سالمت

کتاب، خاطره گوئی، مقاله، )بهره گیری از تجربیات و دستاوردهای شرکت کنندگان در اردوهای جهادیتدوین و  .3

 ...(فیلم و عکس،

 جهت ارتقاء اردوهای جهادیو ایده های نو پیشنهادات  ، و ارائه راهکارهاآسیب شناسی اردوهای جهادی  .4

 تشکیالت همایش

 .رئیس دانشگاه می باشدهمایش جهاد گران سالمت  رئیس الف ـ

 .باشد ون فرهنگی دانشجوئی دانشگاه میادبیر همایش با حکم رئیس دانشگاه مع -ب

مسئولیت اجراوی با حضور و واگذاری )شود توصیه می، تشکیل کمیته اجرایی به پیشنهاد دبیر همایش  جهت اجرای همایش  -ج

 .(انشجوئی فعال در عرصه اردوهای جهادیهمایش به دانشجویان ونهادهای د



 بودجه

 .شود می و تصویب تعیینبودجه همایش توسط شورای فرهنگی دانشگاه 

 ها ضوابط اجرائي همایش

شرکت در همایش، اهدای جوایز و لوح در زمان برگزاری همایش  فعالیتها از قبیل صدور گواهی مسئولیت کلیه مکاتبات و دیگر ـ الف

 .به عهده دبیر همایش است

های اجرایی و   صورت جلسات کمیته ،، مجموعه مستندات همایش از جمله رونوشتدبیر همایش موظف است در پایان همایش ـ ب

 .ارائه دهدبه معاونت فرهنگی وزارت بهداشت را ...(فیلم، عکس، مستند و )همایش  مچنین گزارش مبسوطی از فعالیتها دره

عکس، کتاب، پوستر، )با رویکرد ارائه دستاوردهای جهادگران سالمتلزوم برپایی غرفه یا نمایشگاه و برگزاری برنامه های جانبی  -ج

  ...(. نقاشی، فیلم، صنایع دستی و 

اردوهای  زمینه ح هنری ترجیحا مرتبط بابرنامه مفر در راستای نشاط بخشی به فضای همایش جهادگران سالمت می توان یک -د

بهره ... شب شعر، طنز و جهادی و فعالیت کانونهای جهادی مانند استندآپ کمدی، اجرای تئاتر، پخش نماهنگ، اجرای موسیقی، 

 پیشنهاد می شود برای اجرای برنامه های هنری از کانونهای فعال دانشگاهی استفاده شود. گرفت

 .باشد می رئیس دانشگاهتصمیم گیری در زمینه موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل به عهده  -ه

 

 


