
 تهرانشورای هماهنگی دانشگاههای معین استان 
 علوم پزشکی تهراندانشگاه  

 99اول اردیبهشت 



 رزمایش مواسات

 .بیاید وجود به کشور در ای گسترده رزمایش یک که است خوب چه
 این اگر که فقرا و نیازمندان به مومنانه وکمک همدلی ، مواسات برای

 خواهد ها ذهن کرونادر سال امسال از خوشی خاطره بیوفتد اتفاق
 گذاشت

 

 معظم رهبریمقام 
 



 فرامــوش را وظیفــه احســاس بایــد باشــیم، میــدان در بایــد
 صحنههـای در جهـاد نکنیـم؛ فرامـوش را مجاهـدت نکنیـم؛

 پیــروزی و پیشــرفت ضامــن و ماســت وظیفــهی مختلــف،
 در هســت، جهــاد هــم سیاســی صحنــهی در .ماســت

 تبلیغاتی صحنـهی در هسـت، جهـاد هـم فرهنگـی صحنـهی
 اجتماعــی صحنههــای در هســت، جهــاد هــم ارتباطاتــی و

 انـواع نیسـت؛ نظامـی جهـاد فقـط جهـاد .هسـت جهـاد هـم
 جهادنــد عرصــهی بشــر، زندگــی عرصههــای اقســام و



 

 .بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیستدر با تجربه این را می گویم که میزان فرصتی که من 
 .اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم    



 اعضاء معین دانشگاه علوم پزشکی تهران

 داشگاه تهران-1

 دانشگاه شریف-2

 دانشگاه تربیت مدرس-3

 دانشگاه پیام نور-4

 دانشگاه هنر-5

 دانشگاه شاهد-6



 اهداف کاربردی
 حمایت و پشتیبانی از مدافعان حوزه ی سالمت• 
 بکارگیری توان و ظرفیت نقش آفرینی ستاد و دفاتر نهاد ودانشگاههای معین در هنگام بروز بحرانهای فراگیر•
 ارتباط موثر با کنشگران و فعاالن جهادی دانشگاهها و بسترسازی برای فعالیتهای آتی•
 تالش بر بازتعریف فعالیت فرهنگی ودینی درقالب خدمت رسانی•

  



 شناسایی
 برنامه ریزی
 امکانات  ونیروها سازماندهی 

 نهاد

 تشکلها،کانونها،بسیج ونیروهای داوطلب

 نیروهای دانشگاه اعم ازداوطلب وغیرداوطلب

 شرکت ها وانجمن های  وابسته علمی  

 امکانات لجستیکی وسخت افزاری ونرم افزاری

 گروههای خیرین وجهادی

 ظرفیتهای علمی وپژوهشی 

 ...و

 وظایف ستاد هماهنگی



 وظایف وفعالیتهای پیش رو



















 طرح مواسا ت 

 کمک به اقشارآسیب دیده ونیازمندان •





 :وظایف دبیر ستاد هماهنگی استانی
 
خدمات   وبرگزاری جلسه با مسئوالن ذیربط در دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی تابعه برای هماهنگی و احصای نیازها •

 فرهنگی و جهادی مورد نیاز

 دانشگاهی مسئوالنتهیه و تنظیم برنامه ی تفکیکی و زمانبندی شده اقدامات ستاد هماهنگی در مراکز درمانی مرتبط، با هماهنگی •

،  اساتید بسیجاعم از )  اعالم ظرفیت مورد نیاز به دفاتر معین برای اعزام گروه های جهادی دانشجویی و استادی زیر مجموعه •
 ...(گروههای جهادی، هماندیشی اساتید، هیئات دانشجویی، فعالین سیاسی و فرهنگی دانشگاه ها و 

،  معاونین ،تعیین سهمیه هریک از دفاتر برای اعزام نیروی انسانی مورد نیاز از میان کارکنان وابسته به دفتر اعم از ائمه جماعت•
 ...مدیران اجرایی، واحد خواهران و 

 راه اندازی شبکه ارتباطی مجازی میان اعضای ستاد هماهنگی و جهادگران•

 مستندسازی اقدامات و فعالیتها در قالب گزارشات نوشتاری، فیلم و عکس•



 اقدامات
 بسیج نیروی انسانی   •  

 برنامه ریزی برای افزایش تاب آوری و نشاط خانوادهها و اعضای تیم های بهداشتی، درمانی و مدیریتی•

 ظرفیت نیروهای جهادی غیرفعال دانشگاههای استان و ترغیب ایشان برای نقش آفرینی موثرشناسایی •

 رسانه ای فعالیتهای جهادی و تبلیغی روحانیون و نیروهای انقالبی و مستندسازی تجربیات ایشانانعکاس •

 آوری ایده ها، تجربه نگاری و استخراج نقاط قوت و ضعف فرآیندهای فعلی برای بحرانهای احتمالی آتیجمع •

 آوری سواالت و شبهات فکری، اعتقادی و سیاسی مرتبط با بحران و اقدام برای پاسخ  جمع •

 برنامه ریزی برای حداکثر بهرهمندی از فرصتهای فرهنگی، تبلیغی و معنوی ایجاد شده پس از بازگشایی دانشگاهها  •

 ودانشجویانبهره حداکثری از ظرفیتهای فضای مجازی برای ارتباط و تاثیرگذاری بر فضای فرهنگی و معنوی اساتید   •

 شرکت درآموزشهای پرستاری•

 گذراندن دوره های آموزشی مشاوره ای ومهارتهای رسانه ای وسیاسی•

 ثبت نام درسامانه قرارگاه دریکی ازبخشها•

 فعال سازی بخش های مختلف دردانشکده ها•

 همکاری دانشکده بهداشت ودندان ،واحدخواهران•

 

 


