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جهادي سفیران سالمتاردويبهبود کیفیت :عنوان فرآیند- 1

، حسین تاج آبادي، دکتر نعمت اله شموسیدکترکاظم حسن پور،:صاحبان فرآیند و همکاران - 2
علی اصغر سیدآباديمحسن حیطه، 

سبزوارمحروم شهرستانمناطق:محل اجراي فرآیند -3

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:نام دانشگاه -4

مناطق محروم شهرستان سبزواراهالی دانشجویان کلیه رشته ها و :گروه هدف فرآیند -5

فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی:حیطه فرآیند -6

: )ندي اجرامدت اجراي فرآیند به همراه جدول زمانب( تاریخ اجراء -7
با توجه به اهداف اردوهاي جهادي و در راستاي بهسازي وضعیت فرهنگی، بهداشتی،درمانی،عمرانی، گروه جهادي سفیران سالمت  با 

شهر جوین، خوشاب، ششتمد و داورزن با چهاردر 30/8/91تا 2/4/90در نظر گرفتن روستاهاي هدف فعالیت هاي خود را از تاریخ 
.برگزار گردیدتعدادي جهادگر 

90-91جدول زمان بندي  فعالیت هاي مرتبط با اجراي اردوهاي جهادي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

مالحظاتمسئولتاریخعنوان فعالیت

یکماه قبل از اجراي اردوي جهاديتعیین روستا
کارشناسان حوزه فرهنگی و دبیر 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

یکهفته قبل از اجراي اردوي جهاديثبت نام دانشجویان
کارشناسان حوزه فرهنگی و دبیر 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقلدوهفته قبل از اجراي اردوي جهاديدعوت به همکاري پزشکان
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یکماه قبل از اجراي اردوي جهاديتعیین تاریخ برگزاري اردو
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

و تایید شوراي فرهنگی 

برگزاري جلسه توجیهی دانشجویان و 
مدیر فرهنگی دانشگاهاجراي اردوي جهاديسه روز قبل از پزشکان

هماهنگی فراهم سازي تسهیالت 
مدیر فرهنگی دانشگاهاجراي اردوي جهاديسه روز قبل از ...)وسیله نقلیه و(برگزاري 

معاونت دانشجویی و فرهنگی و انجمن تاریخ هاي مشخص شدهاجراي اردو
اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه

برگزاري نشست بررسی نقاط قوت و 
یکهفته بعد از اجراي اردوي جهاديضعف برنامه 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
و اعضاي شوراي فرهنگی

شناسائی راهکارهاي مداخله براي
یکهفته بعد از اجراي اردوي جهاديبهبود 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
و اعضاي شوراي فرهنگی

تدوین دستورالعمل و اجرائی نمودن 
یکهفته بعد از اجراي اردوي جهاديمداخالت

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
و اعضاي شوراي فرهنگی

و و بعد از اجراحین اجراي اردمستندسازي برنامه ها 
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان 

مستقل

:)هدف و اهداف اختصاصی( مقدمه-8
بیانات مقام معظم رهبري

ودینبهراآنهاواستقرآنآیهم مجسمظهرروستاییمردموجوانانبیندرمتشرعومتدینمؤمن،جوانیکحضورهمین
بالفعلراخودبالقوهاستعدادهايوکنیدمیخودتانبهکهاستخدمتین ایازهمترمفایده. دهدمیسوقمعنویتوانقالب

وشعفنشدزندهزندگی،ت واقعیاباآشناییطبقاتی،حصارهايشدنشکستهمردم،زندگیباآشناییتجربه،کردنا پید. کنیدمی
محرومه منطقدروقتیوشویدمیمجاهدتوتالشوکارن سفیراا شماینکهدیگرفایدهوخودتانوجوددررسانیخدمتبهجت

.گیردمیالهامشماازآنجاستکهجوانیکنیدمیکار

گروه جهادي سفیران سالمت
در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در و مدیریت فرهنگی دانشگاه با همکاري انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه

و جهت ارتقاء سطح سالمت عمومی جامعه، در قالب طرحی اقدام به اعزام شهرستاندم مناطق محروم خصوص خدمت رسانی به مر
انجمن اسالمی نیروها به صورت داوطلب و از طریق فراخوان . به این مناطق نموده استو بهداشتیدرمانی گروه هاي امدادي،
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تنها با انگیزه خدمت به مردم بدون هیچ اجتماعیگرایش سیاسی و اعالم آمادگی کرده و فارغ از هر نوع سلیقه ودانشجویان مستقل
از دیگر اهداف ما تسهیل ارتباط جامعه پزشکی با مناطق محروم است و .  چشمداشتی جهت حضور در مناطق اعالم آمادگی نمودند

ي نمایان می شود و مسؤولین را چرا که در یک منطقه محروم مشکالت زیاد. در نهایت متوجه کردن ذهن مسؤولین به مناطق محروم
ضمن اینکه این کار در ارتقاء سطح معنوي جامعه . از دردها و کمبودهاي موجود در مناطق جداي از مشکالت پزشکی آگاه می کند

این اقدامات باعث افزایش رضایتمندي مردم و تحکیم . پزشکی مؤثر است و آثار و برکات زیادي معنوي براي جامعه پزشکی دارد
تماد متقابل با نظام مقدس جمهوري اسالمی شود و ان شاء اهللا روزي برسد که دیگر نیاز به برپایی بیمارستان هاي صحرایی در اع

.کشور نباشد و تمامی هموطنان مان از عالی ترین امکانات و خدمان رفاهی بهداشتی بهره مند باشند

:اهداف کلی
نهادینه سازي روحیه تعاون،همکاري وخدمت به همنوع در دانشجویان: هدف کلی 

: اهداف اختصاصی 
در دانشجویانارتقاي روحیه جهادي- 1
کشوردرسازندگیتوسعه - 2
توسط داوطلبیندر جوامع کوچک فرهنگ سازي- 3
کشور هویت بخشی به جوانان- 4
در دانشجویانایجاد امید و نشاط- 5
جامعهرافزایش ایمان و معنویت د- 6
اطق محروم و روستائی تابعه دانشگاه بهبود وضعیت سالمت در من- 7
دانشجویانخودسازي معنويکمک به - 8
دانشجویانارتقاء توانمندي هاي مدیریتی در- 9

در دانشجویانبرقراري ارتباط میان فردي و گروهیتقویت مهارت هاي -10
دانشجویانافزایش تخصص و کسب مهارتهاي فردي-11
براي دانشجویانآشنایی با کار تشکیالتی و سازمانیزمینه فراهم سازي -12
در دانشجویانافزایش روحیه تعامل و همکاري-13

نهادینه سازي فرهنگ صرفه جویی در بیت المال-14
دسترسی آسان مردم مناطق محروم به متخصصین -15

):A4صفحه 3حداکثر در ( روش اجراء-9
و تصویب  برگزاري اردوطرح موضوع در شوراي فرهنگی) الف
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:شامل اقدامات اولیهمراحل و انجام ) ب 
شناسایی منطقه هدف و تهیه پروپوزال اردو

طرح موضوع و تصویب در شوراي فرهنگی دانشگاه 
برنامه ریزي بهترین زمان و امکانات اولیه

توسط انجمن اسالمی دانشجویان مستقلفراخوان 
کان و دانشجویانثبت نام و تهیه لیست نهایی پزش

هماهنگی با مسسولین دانشگاهی جهت افزایش امنیت عمومی
هماهنگی با شبکه بهداشتی درمانی منطقه

هماهنگی با پزشک مقیم در منطقه
شهر و روستاي هدفاسالمیهماهنگی با شوراي

اعمال آخرین تغییرات در برنامه با توجه به شرایط زمان و مکان و امکانات
بر اساس محل هاي استقرار و تخصص هاي موجودتقسیم گروه 

حضور در منطقه و اجراي خدمات فرهنگی، بهداشتی و درمانی

:شامل زمینه فعالیت گروه جهاديتعیین )ج
پزشکی- 
بهداشتی - 
فرهنگی و آموزشی- 

تدوین برنامه عملیاتی اردو) د
اجراي اردو) ه
ارزشیابی) و

:فرآیند نتایج و پیامدهاي اجراي -10
نفر100نفربه 30مومی از عافزایش موارد ویزیت بیماران توسط پزشک 

نفر600به120افزایش موارد ویزیت بیماران تخصصی توسط پزشک متخصص از نفر 
نفر120نفر به 35افزایش موارد ارجاع بیماران از 

%١٠٠بھ % 20از تامین داروي بیماران

%50میزان به افزایش مشارکت دانشجویا ن 

90-91جدول فعالیت هاي انجام شده در اردوهاي جهادي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
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پایگاهدتعدامناطق هدف
گروه داوطلبینبیماران ویزیت شده

فرهنگیبهداشتیپزشکیدانشجوییارجاعیتخصصیعمومی
3301203530523)90خرداد (جوین          

2603509030933)91یبهشت ارد(ششتمد   
360550120301244)90آذر (خوشاب            
3100600120451535)91آبان (داورزن          

112501620365135411215جمع کل

کشوري:سطح اثرگذاري-11
لذا الگوي اجرائی در می باشداردوي سفیران سالمت لیت اجرايقابپزشکی کشوربا توجه به اینکه در بسیاري از دانشگاههاي علوم

.برنامه ارتقائ فرآیند مذکور قابل تعمیم به کل دانشگاهها می باشد

:نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند -12

:نقاط ضعف
ریزي راهبردي برنامهعدم

تضاد فرهنگی ایجاد
تجهیزات پزشکی پیشرفته نبود
دارو در محلنبود

کم رنگ با مسئولین محلیارتباط
آسیب شناسی حرکت هاي جهاديعدم
جریان سازي در جامعهعدم

کمبود نیروي انسانی داوطلب براي پذیرش مسئولیت کمیته ها 
عدم تقسیم کار مناسب

در شناسایی منطقهضعف
نیازسنجی اولیهعدم
مشاهدات عینی و میدانی قیثبت دقعدم
گرایی یتکم

:نقاط قوت
رضایت حق تعالیحرکت در جهت کسب 

بی شماريآثار و برکات معنو
Iیاسالمياعتماد متقابل با نظام مقدس جمهورمیتحک
مردم يتمندیرضاشیافزا

ابعاد مختلف برنامه از دید فرهنگی، بهداشتی و درمانیتیجامعبیین 
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اد و گروه هدف فارغ از بوروکراسی اداريو سهولت دسترسی به افریدگیچیعدم پ
برنامه ییایانعطاف و پو

انهیو آرمانگرایلّیو تخیذهنيبه دور از فضايواقع نگر
دانشجو محور بودن

ایجاد تنوع در برنامه ها 
جهادگرانیجذب وسامانده

با مناطق محروم یارتباط جامعه پزشکلیتسه
محروم به مناطق نیمتوجه کردن ذهن مسؤول


