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 رسول خدا، طبيبي دوره گرد بود كـه بـه           "): ع(امام علي 
رفـت و بـراي هـر دردي،         سراغ بيماران و مجروحان مـي     

دارويي مناسب و براي هر زخمي، مرهمي شـفابخش بـه           
  1".برد كار مي

و حواريونش شهر بـه شـهر، روسـتا بـه روسـتا و              ) ع(حضرت عيسي 
كننـد تـا جـاي پـايي در          اردوي جهادي درماني بر پـا مـي       خانه به خانه،    

                                                 
ثُ  ذَلِـك  مِنْ يضَع مواسِمه، اءحمى و مرَاهِمه، اءحكَم قَد بِطِبهِ، دوار طَبِيب ):ع(قال علي   .  1 يـةُ  ح اجـهِ،  الْح مِـنْ  إِلَيـ 

 107خطبه / نهج البالغهالْحيرَةِ مواطِنَ و الْغَفْلَةِ، مواضِع وائِهِبِد متَتَبع بكْمٍ، اءلْسِنَةٍ و صم، آذَانٍ و عميٍ، قُلُوبٍ
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قلب مردم بگشايند و الگوي ماندگار اهالي آن ديار باشند، الگويي كـه             
كـشد و تـداوم راه ديگـر انبيـاي الهـي             پرچم جريان حق را بدوش مـي      

  . است
ــسي  ــضرت عيـ ــفاي   ) ع(حـ ــا شـ ــارخود را تنهـ ــونش كـ و حواريـ

ــي  ــنوا نم ــگ و ناش ــا، گن ــد نابين ــه. دانن ــشترين  بلك ــي، بي ــاران روح  بيم
ــه . بهــره را از دم شــفا بخــش آن حــضرت دارنــد  هــم شــفا بخــشيدن ب

ــوان ســند رســالت آن حــضرت نقــش مهمــي     ــه عن ــاعالج ب بيمــاران ن
هــاي بــه خــواب رفتــه خواهــد داشــت و هــم  در بيــدار كــردن وجــدان

هــاي مــرده و  كلمــات و رهنمودهــاي آســماني ايــشان جــان بخــش دل
  .خواهد بودي مردم  هاي افسرده روح

ــي و بهداشــتي، فرصــت يهــاي   عرصــه ــاب   همچــون عمران هــايي ن
باشـند   هـايي نـو مـي       در قالـب   ،براي اثرگـذاري غيـر مـستقيم فرهنگـي        

هـاي جهـادي اسـت كـه ايـن           تنها با حاكميت ايـن نگـاه بـر حركـت           و
ــت ــي  حرك ــا م ــان    ه ــازي و جري ــاه نيروس ــد كارگ ــراي   توان ــازي ب س

ي برپــايي حكومــت جهــاني    ي ظهــور و شايــسته  ي برازنــده جامعــه
  .عدالت و معنويت باشد

اي بـه عنـوان      پزشكي كه در منطقه   هاي علوم     رشته جوان دانشجوي 
 او بـراي    ؛شود تنها يـك دانـشجوي پزشـكي نيـست          جهادگر مستقر مي  

هـايش   هـا و شاخـصه     مردم منطقه نماد ايمـان و انقـالب بـا تمـام مؤلفـه             
آيد بيش از    هادگر مي پيرمردي كه به سراغ يك پزشك ج      . خواهد بود 

آن كه تنش خسته و رنجـور باشـد، دل خـسته و آزرده از مـشكالت و                  
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ي بـر    مرهمـ  ،خواهـد پزشـك بـسيجي      هاست و از صميم دل مـي       سختي
ي   جوان و نوجواني كه خود را به بهانـه         .ي روح او باشد     هاي كهنه   زخم

رساند، بيش از آن كه نيازمنـد درمـان          درمان باسرعت به جهادگران مي    
ي ايمان، محبت و احترام است و آمـده تـا سـخني بـشنود تـا                  باشد تشنه 

  .قلبش آرام گيرد
، در حـد تـوان بـه بررسـي مراحـل            در اين كتاب سـعي شـده اسـت        

اجــراي يــك حركــت جهــادي و خــدمت رســاني عرصــه ســالمت و   
بهداشت پرداخته شود و براي كليه دانشجويان عالقمند بـه شـركت در             

  . و بهداشت مفيد واقع گرددطرح جهادي توسعه سالمت 
هــاي جهــادي نيــست،  ايــن كتــاب فقــط مخــتص مــسئولين حركــت

چرا كه يـك دانـشجو وقتـي بـراي ارتقـاء سـطح سـالمت و بهداشـت                   
ــي   ــروم م ــه مح ــه     وارد منطق ــور و چگون ــه چط ــد ك ــد بدان ــود،  باي ش

دانــش خــود را بــه مــردم ارائــه نمايــد و يــا اينكــه بــا علــم بــر بايــدها و 
ــ  ــرح جهـ ــدهاي طـ ــر   نبايـ ــزاري آن بهتـ ــل برگـ ــه مراحـ ادي در كليـ

هــاي جهــادي و خــدمت رســاني  شــود بــه اهــداف واالي حركــت مــي
  .رسيد

شـوند،   اگر كليه دانشجويان جهـادگر كـه وارد منطقـه محـروم مـي             
هـاي گونـاگون علـوم پزشـكي        داراي دانش مناسب و عميـق در رشـته        

و هـاي جهـادي بـه طـور كـافي آشـنا             باشند، ولي با اصول اجراي طرح     
در  مأنوس نباشند، چه بسا به جاي ارتقاء سـطح سـالمت مـردم منطقـه،              

مسير كاهش اين سطح قدم بردارنـد و يـا حـداقل اينكـه تـأثير مثبـت و                   
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  .سازنده نداشته باشند
 ي   در عرصـه   ي جهـاد  ي  مـه نا گفتني است جلدهاي بعدي كتـاب ره      

ــصل    ــشريح سرف ــي و ت ــب آموزش ــه مطال ــت، ب ــالمت و بهداش ــاي  س ه
  .قابل پيگيري در روستا اختصاص داردبهداشتي و 

در سرفصل بهداشت محيط روستا، چگونه اين مسئله         :به عنوان مثال  
در روستا بايد توسـط جهـادگران پيگيـري گـردد و شـامل چـه نكـات                  

  . ...بهداشتي است، تا آن را به مردم روستا آموزش دهند و
  : فصل تهيه و تدوين شده است4اين كتاب در 

  مفاهيم و مباني ف،تعاري :فصل اول •
  پيش از اردوي جهادياقدامات  :فصل دوم •
  هنگام اردوي جهادياقدامات  :فصل سوم •
  پس از اردوي جهادياقدامات  :فصل چهارم •
  

حاصـل  »  سـالمت و بهداشـت     ي   جهادي در عرصه   ي  نامه ره«تأليف  
 كـه در مجمـوع      ،اسـت ايـن عرصـه     ها تجربه و فعاليت مؤلفـان در         سال

ل ارتبـاط و فعاليـت جهـادي و خـدمت رسـاني             شامل بيش ازهشت سـا    
درعرصه سالمت و بهداشـت و همچنـين بـيش از سـه سـال فعاليـت در          

اي پروژه عمراني و نيز بيش از دو سال فعاليـت در            زمينه بهداشت حرفه  
زمينه بهداشت محيط و ارتبـاط بـا سيـستم متـولي بهداشـت و سـالمت                 

  .كشور مي باشد
ي   بـسوي ظهـور دولـت كريمـه        ، قـدمي  به آن اميـد كـه ايـن نـاچيز         
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 هيــهرا در ت ي آنــان كــه مــا ، در پايــان الزم اســت از همــه باشــدموعــود
  . تشكر نمائيم.اين كتاب ياري نمودند

  
  

 مركز مطالعات راهبردي و هدايت حركت هاي جهادي
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  را خودي راهكارها و نظرات شنهادات،يپ لطفاً
   ،بهداشتي كارگروه تيفيكي اارتقي راستا در ندهيآ داتيتول منظور به

  markazmotalat@gmail.com  :آدرس به

  . ارسال فرماييد0251 ـ 77173000: و تلفكس

  

  مركز مطالعات راهبردي و هدايت حركتهاي جهادي
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�
  
  
  
  
  
  

   اول012
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هـاي  در اين فصل به تعاريف، مفاهيم و مبـاني كليـدي در حركـت             
درك . شـود جهادي و همچنين عرصه سـالمت و بهداشـت اشـاره مـي            

توانـد جهـادگران عرصـه سـالمت و      صحيح ايـن مفـاهيم و مبـاني، مـي         
بهداشت را در جهت برگزاري يك طرح كامل و اصولي بسيار كمك            

  .نمايد

 هاي جهادي حركت.1

هر حركت و جنبشي كه خالصانه و براي خشنودي خداونـد            •
  1.ي استباشد، حركتي جهاد

در نقــاط ، شــويدوقتــى شــما در يــك محيطــى حاضــر مــي « •

                                                 
 .24، اصول مديريت اردوهاي جهادي از نماي پيام رساني فرهنگي، صاخوان، محمدعلي: رك.  1
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دور از دســـترس، در ميـــان مـــردم محـــروم مـــشغول كـــار  
-شــويد، جــوانى كــه در آنجاســت، از شــما الهــام مــي  مــي

ــرد و شــما مــي  شــويد ســفير تــالش و كــار و خــدمت و  گي
ــاد و مجاهـــدت ــاس  «. جهـ ــا النّـ ــا احيـ ــا فكانّمـ مـــن احياهـ

ــا ــما دل» جميع ــ ش ــده م ــا را زن ــده يه ــد؛ فاي ــى  كني ى بزرگ
ــت ــست   . اس ــار ه ــن ك ــى در اي ــد فراوان ــان  . فوائ ــن جري اي

 1».عظيم را حفظ كنيد

حركـت  . با حركتِ جهادگونه كار كننـد، مجاهـدت كننـد         « •
طبيعي كافي نيست؛ بايد در ايـن ميـدان، حركـت جهـشي و              

  2».مجاهدانه داشته باشيم
بـا  ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كـار را بـراى خـدا،               روحيه« •

 نـه فقـط بـه    ـناپذير انجام دهيم   جديت و به صورت خستگى
 بالشـك ايـن حركـت پـيش خواهـد      ـعنـوان رفـع تكليـف     

 3».رفت

هاي خودجوش و سازمان يافته دانشجويان،      مجموعه حركت  •
طالب، جوانان و ديگر اقشار مـردم، بـراي حـضور فعـال در              
ــا اهــداف الهــي در راســتاي خودســازي،    ــاطق محــروم، ب من

 . زدايي است اني و محروميترس خدمت

                                                 
 1389از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در جمع دانشجويان جهادگر .  1
 1390ب اسالمي به مناسبت تحويل سال پيام نوروز رهبر معظم انقال.  2
 6-1/1/1390بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در حرم مطهر رضوي .  3
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 منطقه هدف. 2

ــت   ــش حرك ــت پوش ــايي تح ــه جغرافي ــت  منطق ــادي جه ــاي جه   ه
هاي خدمت رسـاني و جهـادي عرصـه توسـعه سـالمت و              انجام فعاليت 

 . بهداشت

 گروه پيش قراول. 3

گروهي كـه چنـدين روز قبـل از شـروع حركـت جهـادي، جهـت                 
هــاي نهــايي،  همــاهنگي( هــاي فعاليــتفــراهم ســازي مقــدماتي عرصــه

كـه بـا اشـخاص حقيقـي و حقـوقي هماهنـگ شـده، در                ...) پشتيباني و 
 . منطقة هدف، حاضر مي گردند

 بهداشت. 4

-ست از نگهداري و ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري          ا عبارت

ها و افزايش قدرت روحي، جسمي و اقتصادي در افرادي كه به علـت              
 1.اند بيماري ناتوان شده

 سالمت. 5

   فقـط   ، نـه     و اجتمـاعي    ، روانـي     جـسمي    كامـل    از رفـاه    ست ا تعبار
 بـر     عـالوه    كـه    اسـت    كـسي    سـالم   شـخص .   و معلوليـت     بيمـاري   نبودن

 و   نيــز برخــوردار و از نظــر اجتمــاعي  روان  از ســالمت  جــسم ســالمت

                                                 
 .و وزارت بهداشت) WHO(برگرفته از سازمان بهداشت جهاني.  1
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 1. باشد  در آسايش روحي

 سازي بهداشتي فرهنگ. 6

هاي جهـادي، تالشـي اسـت       هاي فرهنگ بهداشتي در طرح    فعاليت
هـا و نبايـدهاي     ها و بايد  براي آشنايي مردم منطقه با اطالعات، آموزش      
ها و اطالعـات در وجـود       بهداشتي و سالمت و نهادينه كردن اين روش       

در واقـع ارائـه ايـن فرهنـگ و          . هاي مختلف مردم منطقه محـروم     گروه
كـل بـه عنـوان    نهادينه كردن آن به عنوان رفتار بهداشتي است، كـه در      

 .شودبخش مهمي از توسعه سالمت و بهداشت ياد مي

 آموزش بهداشت. 7

تشويق و ترغيب مردم براي قبول و نگاهداري رفتـار و اعمـالي كـه               
چنـين بـه كـاربردن عقـل و         هم. براي ادامه زندگي سالم ضروري است     

منطق براي استفاده صحيح از خدمات بهداشـتي كـه در دسـترس آنـان               
 . است

 اوطلبان سالمتد. 8

ــزان  ــاني  مي ــتي درم ــدمات بهداش ــردم در خ ــشاركت م ــي از ، م يك
ايـن شـاخص    . شودمحسوب مي  هاي ارتقاي سالمت در جامعه    شاخص

و برابري استفاده از خدمات و اسـتفاده از فنـاوري مناسـب ازمـصوبات               

                                                 
 .همان.  1
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كـشور   134بـين    )1358شـهريور ( 1978كنفرانس آلما آ تـي در سـال         
 1.تاس جهان

نس بـا هـدف ارتقـاي سـالمت و بحـث و بررسـي ارائـه                 ين كنفرا  ا
درماني در كشورهاي جهـان سـوم تـشكيل شـد تـا        ـ خدمات بهداشتي

ــاطق     ــدتا در من ــه عم ــروم ك ــد و مح ــردم نيازمن ــدگي   م ــتايي زن روس
 .مندشونداز خدمات بهداشت درماني بهره، كردند مي

 مروزه مشخص شده كه در مباحـث پيچيـده سـالمت، مـسيري كـه      ا
سالمت را موثرتر پيش ببـرد، آمـوزش توسـط           د اهداف ارتقاي  توانمي

از سـوي   . همگان در محيطهاي مختلف كار، تحـصيل و خانوادهاسـت         
 ايـن . وليت كننـد ئديگر، جامعه بايد در برابر سالمت خود احـساس مـس          

اصلي در تشكيل داوطلبان سالمت بـود؛ افـرادي كـه در             ايدهموضوع،  
راكـز بهداشـتي و درمـاني بـه مـردم            داوطلب، پيام سـالمت را ازم      لباس

ه درماني مردم را بـ     هاي بهداشتي  انتقال دهند و از طرف ديگر، خواسته      
 .دمراكز منتقل كنن

فرصـتي جهـت حـضور افـراد در عرصـه           ،  برنامه داوطلبـان سـالمت    
نـه تنهـا    كننـد،   كه پرسنل بهداشتي ارائه مـي      هاييآموزش. جامعه است 

بلكه منجر به تغييـر نگـرش       ،  ن شود تواند موجب افزايش آگاهي آنا    مي
 گـردد و در نتيجـه زمينـه سـالمت         و رفتار آنان در زندگي شخصي مـي       

 .فردي خانواده وبه دنبال آن سالمت جامعه ميسرخواهد شد

                                                 
 .همان.  1
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، توان انتظار داشت وزارت بهداشت با نيروي انساني اندك خود         مي
نقـش  اينجاسـت كـه     . بتواند چنين كار عظيمي را به تنهـايي پـيش ببـرد           

بـديهي  . شـود يا همان رابطـان بهداشـت مـشخص مـي          داوطلبان مردمي 
است بارزترين داوطلبان سالمت در سطح دانشجويان، كـه خودجـوش           

هـاي جهـادي دانـشجويي      و با اهـداف واالي معنـوي هـستند، حركـت          
 .است

 ؟ " بهداشت و درمان" يا "توسعه سالمت و بهداشت"طرح جهادي . 9

 بديهي است كه دانشجويان جهـادي در امـر          با توجه به تعاريف فوق،    
اي توسعه سالمت و آموزش بهداشت، مـي تواننـد نقـش مـوثر و سـازنده               

داشته باشند و به هيچ عنـوان از نظـر قـانوني و شـرعي، خـود دانـشجويان                   
 . طور مستقيم در امر درمان وارد شوند جهادگر نبايد در مناطق محروم به

امور درماني فعاليـت داشـته باشـند        توانند و حق دارند در      كساني مي 
 . كه داراي مجوز رسمي و قانوني از مراكز آموزشي و بهداشتي باشند

چون دانشجويان جهادگر فاقد الزام و مهارت درماني هـستند، پـس            
 براي فعاليت جهـادي     "طرح جهادي توسعه سالمت و بهداشت     "عنوان  

 . دانشجويان صحيح و مناسب است

امور درماني در منطقه محروم توسط پزشـك همـراه          داليل عدم انجام    . 10

 گروه جهادي

 و "گيري بهتـر از درمـان  پيش"هاي  توجه به اهميت و مزيت     •
نقــش آمــوزش بهداشــت در آگــاه كــردن مــردم بــراي       
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 . هاگيري از بيماري پيش

توجه بـه بـاالتر بـودن حجـم وظرفيـت و گـستردگي ميـزان                 •
 نـسبت بـه     "شتتوسعه سالمت و بهدا   "فعاليت در امر مقوله     

 . "مقوله درمان"

توجه به محدوديت درمـان و فـراهم نمـودن پـيش نيازهـاي               •
 .  در منطقه محروم"درمان"

توسـعه  "باالتر بودن ميزان نياز واقعي مناطق محروم به مقوله           •
 . "درمان" نسبت "سالمت و بهداشت

و در دســترس بــودن ...)وقــت، مــالي، انــرژي و(هزينــهكمــي •
 در مناطق   "درمان" نسبت به    "هداشتتوسعه سالمت و ب   "امر

 .محروم

هـا و   هـاي فعاليـت   ها و حـسن   بررسي پنج نكته فوق و ديگر ويژگي      
 نسبت  "توسعه سالمت و بهداشت   "اقدامات دانشجويان جهادگر در امر    

كنـد كـه جهـادگران وقـت خـود را           ، بر اين نكته تاكيد مـي      "درمان"به
ــان و   ــيش صــرف همــاهنگي پزشــك و دارو و مقــدمات درم ديگــر پ

هاي آن ننمايند و اين شور و انرژي جهادي خود را در همان ابتدا               زمينه
و قبل از شروع حركت جهادي در زمينه ايجاد و تقويت رفتار درسـت              
بهداشتي و ارتقاء فرهنگ سالم زيستن در زندگي شخصي مردم مناطق           

هـاي جهـادي از همـراه كـردن          طور كلي گـروه   به. محروم هزينه نمايند  
ك با خود جهت انجام امر درمان مناطق محروم خـودداري نماينـد             پزش

توسـعه سـالمت و     "و تمام فكر و فعاليت و اقدامات خـود را در زمينـه              
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  . مناطق محروم توجه كنند"بهداشت

 : هاي امور درماني در مناطق محرومزمينهمراحل و پيش

ن در بعضي از مناطق، با توجـه بـه شناسـايي انجـام شـده و بـاال بـود                   
ها و همه گيري آن در گروه خاص، اگـر گـروه تـصميم              شدت بيماري 

گرفت كه پزشك گروه جهادي را همراهـي نمايـد، بـا فـراهم نمـودن                
  : ها اقدام گردد شرايط زير و ايجاد محدوديت

هر منطقه و روسـتا، داراي پزشـك خـانواده اسـت كـه ايـن                 •
ه تري از منطق  پزشك خانواده اِشراف بيشتر و اطالعات وسيع      

محروم و اهالي آن نسبت به پزشكي دارد كه براي اولين بار             
گيري از پزشـك خـانواده      پس بهره . شودوارد آن منطقه مي   

 در آن منطقه اولويت     "درمان"منطقه براي پرداختن به مقوله    
هـاي الزم بـراي ايـن امـر بايـد از طريـق               دارد كه همـاهنگي   

ربوطه دانشگاه علوم پزشكي منطقه هدف و مركز بهداشت م        
 .صورت گيرد

پس ازشناسايي و تأييد مسئوالن بهداشتي منطقه، در صورت          •
در ) در يـك رشـته خـاص      (نياز به يـك پزشـك متخـصص         

منطقه محروم، مناسب است از پزشـكان متخـصص فعـال در            
. حوالي و اطراف منطقه محروم اسـتفاده و هماهنـگ گـردد           

هـاي هـر منطقـه و بخـش محـروم تحـت             در مركز شهرستان  
ــتان  فعال ــا شهرسـ ــادگران و يـ ــت جهـ ــراف آن   يـ ــاي اطـ هـ
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هاي دولتـي و مراكـز درمـاني وجـود دارد كـه داراي               بيمارستان

ــد گــروه جهــادي را    پزشــكان متخــصص اســت كــه مــي توانن

براي هماهنگي اين امر نيز بايد از طريق دانشگاه         . همراهي نمايند 

علوم پزشـكي منطقـه هـدف و بـسيج جامعـه پزشـكي اسـتان و                 
 ). فصل دوم3 ـ 3توجه به قسمت (قدام كردمنطقه هدف ا

خـارج  ) عمومي و متخـصص   (در صورت عالقمندي پزشك    •
ي هـدف مبنـي بـر همراهـي گـروه در حـين              از استان منطقـه   

حركت جهادي، بعد از توجه به نياز فوري و حتمي منطقه به            
حضور پزشك كه در مرحله شناسايي ثابت و همچنين مورد          

طـور  ن و منطقه شده اسـت و بـه        تأييد مسئوالن بهداشتي استا   
كل در صورت همراه بـودن هـر پزشـك بـا گـروه جهـادي                

 : بايد )رد فوقامو

 .ريزي قبلي باشدميزان اين همراهي كوتاه مدت و با برنامه •

گــروه جهــادي مقــدمات بهــره بهينــه از حــضور پزشــك در  •
با توجـه   : منطقه محروم را از قبل فراهم نمايد؛ به عنوان مثال         

هاي ويژه زنان در منطقه محـروم و        ودن ميزان بيماري  به باال ب  
تأييد و تأكيد مسئوالن بهداشتي منطقه و استان به اين مسئله،           
گروه مصمم مي شود كه با خود يك متخـصص مامـايي در             
منطقه همراه كند كه ابتدا گروه بعد از وارد شدن به منطقه و             

ه شروع حركت جهادي، خواهران دانشجوي مامايي اقـدام بـ      
كننــد كــه بــراي درمــان داراي شناســايي اوليــه افــرادي مــي



  ي سالمت و بهداشت ي جهادي در عرصه نامه     ره■   26

سپس با تبليغ مبنـي بـر حـضور متخـصص           . باشنداولويت مي 
اين امر، مقدمات انجام اين فعاليت درماني را در يـك زمـان             

 .مناسب و از مكان پيش تعيين شده، فراهم مي كنند

طور قطع بخشي از درمان ممكن است با شـرط اسـتفاده از             به •
ن و يا آزمايشات باشد كه گروه در حد توان و امكانات درما

هـاي دارويـي پزشـك را    شرايط را نيز فراهم نمايـد و نـسخه        
براي بيماران تهيه كرده و اصول مصرف و اسـتفاده دارو نيـز           

اين بند جـزء همـان محـدوديت و         (طور كامل تشريح شود   به
فراهم نمودن پيش شرطهايي مي باشد كه در باال بـدان ذكـر             

 ).شد

هـاي   هاي جهادي توسعه سالمت و بهداشت با ديگر عرصه         فرق حركت . 11

 هاي جهادي حركت

اين عرصه به علت ماهيت فرهنگ سازي يك رفتار درسـت            •
هـاي  هـا و رفتـار    سـري عـادت   بهداشتي و حذف كردن يك    

غلط بهداشتي در بين منـاطق محـروم، نيـاز بـه صـرف زمـان                
م طرح جهـادي در يـك       بيشتر دارد و به اصطالح انجام تداو      

منطقه مشخص در كارايي و بازدهي فعاليت جهادگران تاثير         
بِـر بـودن يـك طـرح        حـال ايـن زمـان     . مثبت و سـازنده دارد    

جهادي مناسب و كارا در عرصه توسعه سـالمت و بهداشـت    
و در منطقه محروم، نياز به صبر و حوصله مسئوالن محلـي و             
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گر دارد كـه آثـار      اي و بويژه بـراي دانـشجويان جهـاد        منطقه
ــت  ــت فعالي ــرار     مثب ــا تك ــدت و ب ــود را در دراز م ــاي خ ه

در . هاي جهادي در يك منطقه خاص، مشاهده كنند        فعاليت
واقع ايـن قـسمت بـه آهـسته بـودن و پيوسـته بـودن فعاليـت                  
جهادي عرصـه توسـعه سـالمت و بهداشـت در يـك منطقـه              

ت مشخص اشاره دارد و اين امر، تنها و تنهـا در سـايه شـناخ              
ريـزي دقيـق و     درست و كامل از منطقه و مردمـانش، برنامـه         

درست، داشتن گروه جهادي منسجم و توجيه شده و اجراي          
هــا و اقــدامات در جهــت توســعه ســالمت و صـحيح فعاليــت 
  . پذير استبهداشت امكان

نحوه نگرش مردم منطقه و گـاه بعـضي مـسئولين محلـي بـه                •
ت نيز كار را بـراي  جهادگرانِِِ عرصه توسعه سالمت و بهداش 

دليل اينكه وقتي گروه    تر مي نمايد؛به  فعاالن اين عرصه تنگ   
ــروم     ــه مح ــت وارد منطق ــالمت و بهداش ــه س ــادي عرص جه

و يــــا بعــــضي از مــــسئولين (شــــود، مــــردم منطقـــه  مـــي 
ســاخت ابنيــه و (مــشكالت غيــر بهداشــتي و عمــومي)محلــي

را مطرح كرده و انتظارات غير تخصصي       ...)اماكن عمومي و  
ه جهادي از جهادگران دارند و يا حداقل انتظـار درمـان            گرو

در اينجا گروه بايـد ابتـدا وقـت    . دارند نه بهداشت و سالمت  
خــود را صــرف تــشريح و تبيــين اهميــت و درك موضــوع  
سالمت و بهداشت در جامعه روستايي و خانواده نمـوده، بـه            



  ي سالمت و بهداشت ي جهادي در عرصه نامه     ره■   28

 اين امر نيز بايد باظرافت پيگيري گـردد       . توجيه آنها بپردازند  
تا انتظارات و نگرش مـردم منطقـه سـبب دفـع شـدن آنهـا و                 

ــت  ــذيرش فعالي ــاهش پ ــن   ك ــوي اي ــادگران از س ــاي جه ه
 .نعمتان نگردد ولي

ارتبـاط مــستقيم ســالمت و بهداشـت بــا مــسائل و مــشكالت    •
از جملـه ايـن     . ديگر نيز بر سختي ايـن عرصـه افـزوده اسـت           

توان بـه دخـل و خـرج مـردم منطقـه،            مسائل و مشكالت مي   
دم داشتن جاده و راه دسترسي مناسب و ايمـن، فرهنـگ و             ع

در واقع اقتصاد، همه    . اشاره كرد .. سنت رايج در بين مردم و     
هاي فرهنگ سازي را تحت تاثير      چيز بويژه مسائل و فعاليت    

دهد كه ارتقـاء سـطح سـالمت و بهداشـت در يـك              قرار مي 
قـه  هـاي آن منط   منطقه محروم نيز تحت تأثير اقتصاد خانواده      

به نظر نويسنده، شايد به يكي از همين داليل باشد كه           . است
 اصالح الگـوي مـصرف و روحيـه         يرهبر عزيزمان در ادامه   

 .همت مضاعف، دستور به جهاد اقتصادي داده است

هـاي خـاص از زيـر       مند دانشجوياني بـا رشـته     ازيناين عرصه    •
ايـن نكتـه اشـاره بـه ماهيـت          . مجموعه علـوم پزشـكي اسـت      

هـاي توسـعه سـالمت و بهداشـت         ر بـودن عرصـه    تتخصصي
غيـر از   (دارد؛ البته بدين مفهوم نيست كـه ديگـر دانـشجويان          

و حتـي دانـشجويان غيـر علـوم پزشـكي            )هـاي خـاص   رشته
جهت جزئيات ايـن    . ها فعاليت كنند   توانند در اين عرصه    نمي
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 . رجوع گرددكتاب 4 ـ 4موضوع به قسمت 

هاي جهـادي توسـعه      طرح هايژگيبا توجه به موارد باال و ديگر وي       
هـاي ديگـر    سالمت و بهداشت، فعاليت در اين عرصه نسبت بـه عرصـه           

تــر و بــه مراتــب ســخت...)فرهنگــي، عمرانــي، كــشاورزي و(جهــادي 
  .باشد  ميدشوارتر و نيازمند رعايت نكات ريز ودرشت مهمي

 و  سـالمت  توسـعه  و اثرات حضور پررنـگ خـواهران در عرصـه         داليل. 12

 هداشتب

عرصه توسعه سالمت و بهداشـت مبتنـي بـر آمـوزش و اطـالع                •
طور معمول دختـران  رساني است و از طرفي در يك خانواده به      

هــاي و زنــان آن خــانواده متــولي و مــسئول برقــراري آمــوزش 
 . بهداشتي فراگرفته شده در بين اعضاي خانواده هستند

ــان منطقــه محــروم در عرصــه ســالمت و   • اگــر دختــران و زن
هداشت به خوبي توجيه شوندوآموزش ببينند، شاهد تحقـق         ب

گيرانه و ارتقاء سـطح بهداشـت و در         بيشتر و بهتر رفتار پيش    
نهايت توسعه سالمت در بين كليه اعضاي جامعـه آن منطقـه            

 . شويممحروم مي

لزوم پيگيري يك سري از مسائل اساسي بهداشتي مختص گروه           •

 حـضور فعـال خـواهران       جنسي مؤنث در مناطق محروم، نيـاز بـه        

هــاي جهــادي توســعه ســالمت و دانــشجوي جهــادگر در طــرح
 . كندهاراتوجيه ميبهداشت بيشتر نسبت به ساير عرصه
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 هاي جهادي غير علوم پزشكي گروه. 13

هـــاي جهـــادي و گـــروه جهـــادي كـــه در ديگـــر عرصـــه  •
مشغول به  ...) عمراني، فرهنگي، كشاورزي و   (رساني   خدمت

هـاي غيـر علـوم      جويان آن غالبا در رشته    فعاليت است و دانش   
 .باشندپزشكي مشغول به فعاليت مي

هـاي عرصـه سـالمت و     اهميت، مراحل، نحوه پيگيري و اجراي فعاليت   . 14

 هاي جهادي غير علوم پزشكي بهداشت در گروه

هاي ماري خاص در دست نيست كه چند درصد از فعاليت         آ •
ــروم تو     ــاطق مح ــت در من ــالمت و بهداش ــادي س ــط جه س

شـود و چنـد درصـد       هاي علـوم پزشـكي انجـام مـي         دانشگاه
طور تقريبـي و    ولي به  هاي غير علوم پزشكي؛   توسط دانشگاه 

توان عنوان كرد كه مشاركت و اشتياق دانـشجويان           مي كلي
ــر علــوم پزشــكي جهــت انجــام فعاليــت  هــاي ســالمت و  غي

 هـا  بهداشت زياد است و از طرفي چون تعداد اين گونه طرح          
نيـز بيـشتر    ...) هـاي فرهنگـي، عمرانـي، كـشاورزي و        عرصه(

 است و در اكثر منـاطق محـروم كـشورآنها را طـرح برگـزار              
كنند، بجا و شايسته است كه گـروه سـالمت و بهداشـت              مي

 .اندازي و فعال گرددنيز راه هااين طرح

تعــداد دانــشجويان و فعــاالن عرصــه ســالمت و بهداشــت و   •
مت و بهداشـت در     همچنين حجم پوشش دهي عرصـه سـال       
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لذا بايد تمـام پـيش      . باشدها كم مي  منطقه، نسبت به ديگر طرح    
هـا حـساب شـده ودقيـق باشـد و تمـام مراحـل               ها و برنامه  زمينه

اصلي براي انجام يك طرح جهادي توسعه سالمت و بهداشت          
به ترتيـب و كامـل انجـام گـردد تـا عـالوه بـر پاسـخ دهـي بـه                      

هداشــتي منطقــه و گــروه از هــاي ســالمت و بانتظــارات و نيــاز
 .ترين بازدهي را نتيجه گرفتكمترين افراد گروه بيش

مجرب  )زير گروه علوم پزشكي   (حداقل حضور دانشجويان     •
و فعال در عرصه توسـعه سـالمت و بهداشـت در بـين ديگـر                
دانشجويان جهادي جهت انتقال تجربيات، رهبري زير گروه        

... رد و نكـات و    سالمت و بهداشت و استقرار و پيگيري مـوا        
 . الزامي و ضروري است

هاي ديگر كـه تمايـل دارنـد يـك          هاي جهادي عرصه  گروه •
در منطقه محـروم بـه       "توسعه سالمت و بهداشت   "زير گروه   

همراه داشته باشند، بايستي مـسئول گـروه جهـادي خـود در             
اين عرصه توجيهات كـافي شـود و از اصـول و نحـوه پيـاده                

المت و بهداشـت اطـالع      سازي يك طرح جـامع توسـعه سـ        
 . كامل داشته باشد

كليه افراد گروه جهادي غير علوم پزشكي بايد توجـه كننـد             •
كه فقط حجـم عرصـه جهـادي توسـعه سـالمت و بهداشـت           

تر و محدودتر شده است و رعايت اصـول و توجـه            كوچك
همانند يك طرح جهادي (به كليات به قوت خود باقي است        
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از قبيل برقراري اصل    ) تجامع و اختصاصي در عرصه سالم     
. هـاي جهـادي عرصـه سـالمت       تداوم و استمرار در حركـت     

البته شايد گروه ديگر در آن منطقه كه يك بار طرح برگزار            
هـا اقـدامات خـود را كـافي و           كرده اسـت، در سـاير عرصـه       

ايــن امــر بــه طــور قطــع در عرصــه ســالمت و  . بــسنده ببينــد
هـاي ايـن     ه فعاليـت  بهداشت بسنده و كافي نبوده و براي ادام       

عرصه بايستي اقدامات و تدابير انديشيده شـود، مثـل معرفـي            
هاي جهادي همراه با گزارش كاملي از       منطقه به ديگر گروه   

هاي انجـام شـده در عرصـه توسـعه سـالمت             منطقه و فعاليت  
 . ...وبهداشت و

هاي غير علوم پزشكي جهت انجام فعاليت خـود در زمينـه             توجيه گروه . 15

 و بهداشتسالمت
1

 

بـا  ) غير علـوم پزشـكي    ( توجيه كامل مسئولين گروه جهادي     •
هـاي جهـادي توسـعه      هـا و حركـت    نحوه پياده سـازي طـرح     

 .سالمت و بهداشت

در هنگام شناسايي سعي گردد كه يك نفر دانشجوي علـوم            •

                                                 
  هــاي كتــاب را هــاي غيــر علــوم پزشــكي، ابتــدا فــصلشــود كــه جهــادگران عرصــهتوصــيه مــي.  1

در ايـن صـورت بـا       . كامل مطالعه نموده و سپس با آگاهي بيـشتر ايـن قـسمت را بخواننـد                  طوربه

كنند مثل روش غير مستقيم كه        مي اصطالحات مطرح شده در اين قسمت آشنايي بيشتري كسب        

  بدان اشاره شده است3-3در بخش
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پزشكي به همراه گروه شناساگر، وارد منطقه هـدف شـود و            
ــه از طــ    ــالمتي منطق ــتي و س ــشكالت بهداش ــف م رق مختل

 ).در حد كلي(استخراج گردد

همـــاهنگي كامـــل بـــا سيـــستم بهداشـــتي اســـتان و منطقـــه  •
دانشگاه علوم پزشـكي، مركـز بهداشـت شهرسـتان و           (هدف

 ...).روستا و

سازي نيز تا حدي بايد رعايت      سازي و همسطح  مسئله يكسان  •
گردد و دفترچه بهداشتي و تخصصي نيز در صـورت امكـان      

 .تهيه شود

بويژه در يك يا همـه      (د دانشجوي علوم پزشكي   همراهي چن  •
ــايي، بهداشــت عمــومي،   رشــته ــاي بهداشــت محــيط، مام ه

 .با اين گروه جهادي...)پرستاري و

 .هاي مرتبطتهيه فرم •

خانه بـه   (هاي مختلف آموزشي و اطالع رساني     اجراي روش  •
بـديهي اسـت     ...)خانه، گروه هدف، مدارس، غير مـستقيم و       

تر تر و سهل  ها رايج ر اين نوع طرح   شايد روش غير مستقيم د    
باشد، به جهت اينكه عموم فعاليت ديگـر جهـادگران گـروه            

رسـاني  هاي مختلـف جهـادي و خـدمت       ها و عرصه  در زمينه 
 .است

بديهي است كه در اين مواقع مراحل و مراتـب فرعـي ماننـد               •
ــي تاكيــد نحــوه حركــت دانــشجويان حــذف مــي  شــود، ول
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اده سـازي طـرح جهـادي       گـردد كـه شـاكله و اصـول پيـ           مي
  .توسعه سالمت و بهداشت بايد رعايت و اجرا گردد

ركزبهداشت شهرستانم. 16
1

  

 

  
  
هماهنـــــگ ســـــازي دو واحـــــد خـــــودگردان شـــــبكه   •

و نظـارت   )بيمارستان و مركـز بهداشـت شهرسـتان       (شهرستان
برفعاليت همه آنهـا برعهـده مـديريت شـبكه شهرسـتان مـي              

زارت بهداشــت و  مــدير شــبكه شهرســتان، نماينــده و.باشــد
پزشكي در سطح شهرستان تلقي و توسـط         درمان و آموزش  

 . گردد تعيين مي علوم پزشكي استان دانشگاهرييس

 خـدمات مختلـف بهداشـتي را        انكارشناسواحدي است كه     •

                                                 
 .برگرفته از منايع وزارت بهداشت.  1
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ليت مركـز معمـوالً بـه عهـده پزشـك           ئومـس . شـود شامل مي 
 باشد و كارشناسان ستادي زير نظر مسؤل مركز بهداشـت          مي

 .باشند به فعاليت ميمشغول

اين مركز وظيفه اصلي هدايت، نظارت و پشتيباني واحدهاي          •
مركز بهداشتي درماني شهري مركـز      «بهداشتي درماني تابعه    
»  خانه بهداشتـپايگاه بهداشتي   ـ  ييبهداشتي درماني روستا

  . عهده داردررا ب

 : شبكه بهداشت شهرستان /شرح وظايف مركز. 16 ـ 1

ه بندي وتجزيه وتحليل اطالعات مورد نيـاز        آوري، طبق جمع .1
فعاليــت  هــاي مختلــف بهداشــتي، آمارهــاي حيــاتي وبرنامــه

هـاي   واحدهاي بهداشتي شهرستان بـه منظـور تـدوين برنامـه          
 . تهيه گزارش محلي و

 فنـي   يل بهداشتي منطقه و تگناها    ئشناخت ودسته بندي مسا    .2
  .ها واجرايي برنامه

  .هاي بومي واپيدميماريبررسي وشناخت اپيدميولوژيك بي .3
هـاي  كارهاي اجرايي الزم براي اجراي برنامه     تهيه وابالغ راه   .4

  .كشوري خدمات بهداشتي براي واحدهاي تابعه
هاي بهداشتي متناسب باشرايط محلي براي حل       تدوين برنامه  .5

  .هاي بومي واپيدميمشكالت بهداشتي ومبارزه بابيماري
متناسـب  ،  ي بهداشتي ريزي گسترش وتغييرات واحدها   برنامه .6
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باتغييرات جمعيتي وتامين دسترسي سهل جامعه بـه خـدمات          
  .بهداشتي

تدارك وپشتيباني فني، اداري ومالي مراكز بهداشتي درماني         .7
  .هاي بهداشت تابعهوخانه

هــاي كــاربردي درزمينــه مــسايل  تــدوين واجــراي پــژوهش .8
  .بهداشتي منطقه

وين، كاربرد  هاي ن هاي آزمايشي درزمينه روش   اجراي پروژه  .9
  .ابزارهاي جديد وادغام خدمات

ــه، روش  .10 ــالغ برنام ــدوين واب ــه  ت ــوط ب ــاي مرب ــا وراهكاره ه
ــايش ــتي  آزم ــاي بهداش ــزوم   (ه ــوارد ل ــي درم ــشخيص طب ت

  ). اي ها، آب وفاضالب، بهداشت حرفهواپيدمي
ــايش  .11 ــام آزمـ ــار    انجـ ــرل كـ ــراي كنتـ ــتي بـ ــاي بهداشـ هـ

هـاي  شخيصهاي مراكز بهداشتي درماني تابعه وت      آزمايشگاه
  .آزمايشگاهي برابر راهكارهاي كشوري

ــتي     .12 ــز بهداش ــشگاهي مراك ــدمات آزماي ــوه خ ــارت برنح نظ
درماني وبررسي وتاييد درخواست لـوازم ومـواد مـورد نيـاز            

  . آنها
هـاي فنـي، پـشتيباني، اداري ومـالي         نظارت مستمر برفعاليـت    .13

  .هاي بهداشت تابعهمركز بهداشتي درماني وخانه
ــ  .14 ــنظم خ ــهارزشــيابي م ــاي بهداشــتي دمات وپوشــش برنام ه

  . شهرستان
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آوري وبررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني       جمع .15
هـا  تابعه وابالغ نتيجـه بـه آنهـا وتهيـه گـزارش بـراي ارگـان               

  .هاي باالترومقام
 وِهـاي آمـوزش بـد     تدوين، اجراومشاركت دراجراي برنامـه     .16

  .خدمت وحين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان
هـا وتـدوين بودجـه سـاالنه         اعتبار مـورد نيـاز برنامـه       برآورد .17

  . واجراي بودجه مصوب

 : واحدهاي مركز بهداشت. 16 ـ 2

هـاي زيـر فعاليـت      طور عموم در مركز بهداشت شهرسـتان واحـد        به
 : نمايندو به اختصار شرح وظايف آنها نيز ذكر شده استمي

نه يكي از وظايف اصـلي ايـن واحـد، بررسـي سـاال             :واحد گسترش 
 از ديگر وظايف    .باشدهاي جمعيتي مي  هاي حياتي وتعيين شاخص   زيج

برنامه رابطـان بهداشـتي، جـذب وتـامين نيروهـاي            اندازياين واحد راه  
انساني مورد نياز، بهينه سازي تجهيزات و فضاي فيزيكي وتدوين طرح           

باشـد و    مـي  گسترش شبكه باتوجه به نيازهاي فعلي جمعيـت شهرسـتان         
 آموزش، پايش ونظارت، بيمه روسـتايي، نيـروي انـساني و            طور كلي  به

هـاي عمـده ايـن واحـد        هاي مردمي نيز از جمله فعاليت      جلب مشاركت 
 .مهم است

 وظيفه اين واحد، جلب مشاركت ودرگيري       :آموزش بهداشت واحد  
آگاهانــه كاركنــان بهداشــتي و ســاير بخــشهاي توســعه، در اســتفاده از  
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داشــت و موضــوعات مختلــف روشــهاي فنــون تخصــصي آمــوزش به
اي اسـت كـه سـالمت    بهداشتي به منظور توانمندسازي جامعه بـه گونـه   

واحـد آمـوزش    . خود را تحت نظارت و كنتـرل خـويش داشـته باشـند            
كنـد  بهداشت به منظور نيل به هدف فوق آموزش بهداشت تـالش مـي            

تا آگاهي، نگرش ومهارت سطوح مختلف كاركنان بهداشـتي و سـاير            
ه را در زمينه نحوه تامين، حفظو ارتقاء سـالمت خـود ارتقـا              اقشار جامع 

ــد ــا وارزش . ده ــگ، باوره ــه فرهن ــه ب ــه و  توج ــر جامع ــاكم ب ــاي ح ه
المللي، كشوري و محلي، جلب مـشاركت مردمـي و          استانداردهاي بين 

هـاي آمـوزش بهداشـت      هاي بين بخـشي در موفقيـت برنامـه         هماهنگي
 .باشدموثر و تعيين كننده مي

، زنـان بـاردار     مراقبـت ازكودكـان    : و تغذيه  انوادهشت خ بهدا .1
ده، تنظيم خانواده، غربالگري سـرطانهاي شـايع زنـان و           وشير

 .تغذيه، از جمله وظايف اين واحد است

 در،   رسـالت اصـلي ايـن واحـد        :بهداشت دهان ودندان  واحد   .2
 وارتقاء سطح سالمت دهان     )از بيماري (درجه اول پيشگيري  

 ترميمـي، جرمگيـري، فلورايـد       هايفعاليت. باشدودندان مي 
 جـزو   تراپي، توزيع دهانشويه سديم وفلورايد درمدارس نيـز       

  .هستندهاي پيشگيري فعاليت
، نگـر  اجـراي طـرح مـدارس جامعـه         :بهداشت مدارس واحد   .3

درجهت ارتقاء سالمت دانش آموزان وجلب مشاركت فعال        
 .ي اين واحد است مدارس، وظيفهمعلمين وكاركنان
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ــد  .4 ــيطبهداواح ــت مح ــع   :ش ــه وتوزي ــاكن تهي ــد ازام بازدي
 محــيط موادغــذايي، تــامين آب آشــاميدني ســالم وبهــسازي

 .ترين فعاليت واحد بهداشت محيط استزيست مهم

 وظايف اين واحـد عبـارت اسـت از          :ايواحد بهداشت حرفه   .5
هـاي مختلـف     ارتقاء سـالمت شـاغلين بخـش        و حفظ،  تامين

 ازكارخانجـات   بازديد،  صنعت ومعدن، خدمات، كشاورزي   
 ... . و) بهداشت قاليبافان(اجراي طرح تبا ، هاوكارگاه

فعاليت واحد آمار از بدو شـروع هـر گونـه اقـدام              :واحدآمار .6
درمـاني آغـاز و تـا      ـ بهداشتي در مجموعه مراكـز بهداشـتي  

هـا و   واحـد آمـار شـاخص     . خاتمه كار ادامه خواهـد داشـت      
سـال شهرسـتان    را بر اساس جمعيت ابتداي       اطالعات آماري 

فعاليتهــاي   كليــه.آوردآوري شــده بــه دســت مــي كــه جمــع
بهداشتي از طريـق واحـدهاي مختلـف و واحـد آمـار جمـع               
ــه  ــاالتر ارائ ــه مراتــب ب  بنــدي شــده و از طريــق واحــدآمار ب

 .گردد مي

امـور دارويـي مجموعـه وظـائفي از قبيـل       :واحد امور دارويي  .7
اليت واحـدهاي   تهيه و نگهداري و توزيع دارو، نظارت بر فع        

انبارهــا، مراكــز بهداشــتي درمــاني، ( ارائــه خــدمات دارويــي
آمـوزش و ارتقـاء     ) هاي بهداشت  هاي بهداشتي و خانه   هپايگا

با توجه به   . شود  مي سطح آگاهي كاركنان و جامعه را شامل      
اهميت ويژه بهداشت و نقش آن در سالمت فـرد در جامعـه             
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توانـد نقـش     ي م ارائه صحيح و مناسب خدمات دارويي فوق      
مهمي در حفـظ و ارتقـاء سـطح سـالمت و بهداشـت فـرد و                 

 . باشدجامعه داشته

بيني و تهيـه برنامـه      پيش :هاگيري ومبارزه بابيماري  واحد پيش  .8
نظـارت و  ، پايش و ارزشـيابي ،  نظارت،  جامع عملياتي ساالنه  
ها و عمليات انجـام شـده در واحـدهاي          بررسي آمار بيماري  

هـا و تنظـيم     جزيه و تحليل آمار بيمـاري     گردآوري و ت  ،  تابعه
ايـن واحـد    وظـايف   ازگزارش نهايي و ارسال به وزارتخانـه        

 .است

البته واحدهاي ذكر شده ممكن است در بعضي از مراكز با واحدي            
  .ديگر تلفيق شده باشد

 خانه بهداشت. 18

ي ارائـه خـدمت در نظـام        يترين واحد روستا  محيطي،  خانه بهداشت 
هـر خانـه بهداشـت بـسته بـه          . ي درماني كـشور اسـت     هاي بهداشت شبكه

 يك يـا چنـد   ـ به ويژه امكانات ارتباطي و جمعيت  ـ شرايط جغرافيايي
  . روستا را تحت پوشش خود دارد

 : بهورز. 1 ـ 18

 رده شــغلي از كاركنــان  هــر دودر خانــه بهداشــت  امكــان دارد 
بهـورز  « يـا » بهـورز زن  «بهداشت خـدمت كننـد، كـه بـر حـسب جـنس            
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  . شوند  ميناميده» مرد
  :  بهورز در روستاشرايط

 با توجه به وظايفي كه براي خانه بهداشت منظور :بومي بودن .1
تـر و   شده است و براي اينكه عوامل اجرائـي درك نزديـك          

 نيـز صحيح تري از محيط كار و زندگي مردم داشته باشـندو            
براي اطمينان نسبي از اقامت دائم پرسنل در روسـتا و تـأمين             

سي مستمر روستائيان به خدمات و كاسـته شـدن از بـار             دستر
نقــل و انتقــاالت آتــي آنــان، پرســنل هــر خانــه بهداشــت، از 
جمعيت تحت پوشش آن و ترجيحاً از مردم روسـتاي محـل            

  . شوداستقرار خانه بهداشت ياروستاي قمر انتخاب مي
 براي پذيرفته شدن در آموزش بهـورزي، سـن پذيرفتـه            :سن .2

ن ا سـال بـراي داوطلبـ      28 و حـداكثر     18قل  شدگان بايد حدا  
در شـرايط مـساوي     . دشـ ن زن با  ا سال براي داوطلب   26مرد و   

  . رجح خواهند بوداافراد متأهل 
هايي  با توجه به تنوع وظايف خانه بهداشت، در برنامه         :جنس .3

كه تماس نزديك و مستمر با مـادران و كودكـان را ايجـاب              
 اسـت، چـه در      ضـروري ) بهـورز زن  (كند، وجود پرسنل زن   

طبيعـت  .  توفيق نخواهـد داشـت     هابرنامهصورت اين   غير اين 
هــاي ديگــر ماننــد امورمربــوط بــه بهداشــت محــيط، فعاليــت

دهـد كـه در ايـن       نيـز نـشان مـي     ... هابهداشت كار و كارگاه   
  .ها وجود بهورز مرد ترجيح داردزمينه
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ن آمـوزش بهـورزي بايـستي حـداقل داراي          ا داوطلب :تحصيل .4
 ، علوم تجربي  ،هاي علوم رياضي  لم متوسط رشته  مدرك ديپ 

  . بهياري ومديريت خانواده باشند،علوم انساني
اي مركـب از   انتخاب بهـورزان توسـط كميتـه       :انتخاب بهورز  .5

ها و نمايندگان مركز آموزش بهورزي، واحد گسترش شبكه     
 .شود  ميگزينش، از طريق آزمون كتبي و شفاهي انجام
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هـاي  مطالعه فصل دوم، خوانندگان را قادر خواهد كـرد بـه پرسـش            
  : زير پاسخ دهند

اهميت آشنايي كليه دانشجويان جهـادگر عرصـه سـالمت و            .1
سازي و مراحـل مختلـف يـك طـرح          بهداشت با اصول پياده   

 جهادي چيست؟

 از برگـزاري طـرح      هاي قبل اهميت اجراي اصولي و فعاليت     .2
 جهادي چيست؟و شامل چه مراحلي است؟

 : كارگروه مسئولين طرح جهادي •

 كارگروه مسئولين طرح چيست؟ .1

ــه  .2 ــضاي آن ب ــه     اع ــستند و چ ــساني ه ــه ك ــول چ ــور معم ط
 هايي دارند؟ ويژگي

 : تشكيل شوراي مشورتي سالمت و بهداشت
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 اهداف تشكيل شوراي مشورتي طرح جهادي چيست؟ .1

هــاي  نــد عــضو شــوراي مــشورتي طــرحتوانچـه كــساني مــي  .2
 جهادي سالمت و بهداشت باشند؟

 : مرحله شناسايي مناطق محروم •

اهميت مرحله شناسايي، مراحل و مراتب مختلـف شناسـايي           .1
 موفق مناطق محروم در عرصه سالمت و بهداشت چيست؟

شناسايي خوب و اصولي چه اثراتي در افزايش بازدهي و كارايي            . 2

 داشت در منطقه محروم دارد؟گروه جهادي سالمت و به

 . اهداف و منظور از شناسايي قبل از سفر شناسايي تشريح گردد .3

 افراد شناساگر مناطق چه كساني بوده و چه وظايفي دارند؟ .4

ــازمان    .5 ــه س ــا چ ــايي ب ــه شناس ــادي در مرحل ــروه جه ــا و گ ه
 هايي بايد در ارتباط باشد و اطالعات اخذ نمايد؟ اداره

بـل از سـفر شناسـايي چيـست و          هـاي ق  شرطمقدمات و پيش   .6
هاي الزم گروه جهادي براي سفر شناسـايي در چـه           آمادگي

 مسائل و نكاتي نهفته است؟

 . اهداف و منظور از شناسايي حين سفر شناسايي تشريح گردد .7

در فاز حين سفر، شناسايي بايد بـه چـه مـوارد مهمـي توجـه                 .8
 بيشتر گردد؟

 حـين   هـاي بهداشـتي و سـالمت در       بررسي ظاهري شـاخص    .9
 سفر شناسايي بايد به چه صورت عملي گردد؟

هاي يك منطقه محروم مناسب جهت انتخاب نهايي براي         ويژگي . 10
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 . فعاليت جهادگران عرصه سالمت و بهداشت را شرح دهيد

منظور از شناسـايي بعـد از سـفر شناسـايي چيـست و بـه چـه                   .11
شود شناسايي را در بعد از سفر شناسايي دنبـال و           صورت مي 

 رد؟تكميل ك

تحقيق و پژوهش ميداني در عرصـه سـالمت وبهداشـت، بـه              .12
چه صورت در مناطق محروم و به كوشش دانشجويان علـوم           

 گردد؟  ميپزشكي اجرا و عملياتي

هماهنگي و اقدامات درون گروه بعد از سفر شناسايي و قبـل           •

 : از برگزاري حركت جهادي

هـا و   بعد از سفر شناسـايي گـروه جهـادي بايـد چـه فعاليـت               .1
اقداماتي جهت برگزاري با شكوه طـرح جهـادي سـالمت و            

 بهداشت انجام دهند؟

اي از پيش نويس اهـداف كـالن گـروه جهـادي خـود               نمونه .2
 . بنويسيد) در عرصه سالمت و بهداشت(را

اهميت و مراحل گـزينش و انتخـاب منـابع انـساني كارآمـد               .3
 چيست؟

 بـراي شـركت   ) داوطلبان سالمت (مراحل انتخاب افراد دانشجو    .4
  . در طرح جهادي سالمت و بهداشت را تشريح نماييد

مسئولين گروه جهـادي بـا توجـه چـه پارامترهـايي اقـدام بـه               .5
  نمايند؟  ميتعيين حجم گروه جهادي در منطقه

 علل و اهميت حجم گروه جهادي چيست؟ .6
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جهـت  )داوطلبان سالمت (عضوگيري و شناسايي دانشجويان    .7
يي قابـل   هـا  شركت در طـرح جهـادي بـه چـه شـيوه و روش             

 انجام است؟

هـاي   انتخاب اوليه داوطلبان سالمت بـر اسـاس چـه اولويـت            .8
 تواند صورت گيرد؟ مي

هـايي  هايي كه بيشتر مورد نياز هستند و يا حداقلِ رشـته          رشته .9
رانام ببريد كه بايد در گروه جهادي وجـود داشـته باشـد تـا               
يك طرح جهادي توسعه سالمت و بهداشت به طور مناسب          

 . ام شودو كامل انج

ريزي اجرايـي در منطقـه و قبـل از برگـزاري            در تعيين برنامه   .10
  طرح به چه نكاتي بايد بيشتر توجه شود؟

منظور از يكسان سازي و همسطح سازي در گـروه جهـادي             .11
 . چيست؟ اهميت اجراي اين مرحله تشريح گردد

 يكسان سازي و همسطح سـازي در گـروه جهـادي بـه چـه                .12
 ؟گردد  ميهايي اجرايي روش

برگزاري جلسه توجيهي و آموزشي تخصصي به چه منظـور           .13
 گيرد؟  مياست و چگونه انجام

تهيه و توزيع دفترچه توجيهي و آموزشي تخصـصي بـه چـه              .14
 گيرد؟  ميمنظور است و چگونه انجام

هاي آموزشي و قابل پيگيري جهت توسعه سالمت        سر فصل  .15
 . و بهداشت در مناطق محروم كشور را نام ببريد
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ز مستند سازي در طرح جهادي سـالمت و بهداشـت           منظور ا  .16
 چيست و داراي چه اهميتي است؟

هاي يك مستند سـازي چيـست و در آن بايـد بـه چـه                روش .17
 پارامترها و نكاتي توجه شود؟

هماهنگي و اقدامات برون گروه بعد از سفر شناسايي و قبـل             •

 : از برگزاري حركت جهادي

هـا و چـه      زمانگروه جهادي قبل از طرح جهادي بـا چـه سـا            .1
 اداراتي بايد ارتباط داشته و پيگيري امور خود را نمايد؟

اهداف برقراري ارتباط برون گروهي طرح جهادي و قبل از           .2
 برگزاري طرح در چيست؟

جهت هماهنگي و تامين امكانات و پـشتيباني مناسـب گـروه           .3
  قبل از طرح جهادي بايد به چه صورت پيگيري گردد؟

  اي طرح جهاديتشكيل كارگروهِ اجر. 1

اولــين اقــدام جهــت برگــزاري يــك طــرح جهــادي در عرصــه توســعه 

افراد اين گروه   . سالمت و بهداشت، تشكيل يك گروه و يا كارگروه است         

هاي علوم پزشكي باشـند و يـا حـداقل در            يا كارگروه بايد دانشجويان رشته    

  . هاي علوم پزشكي وجود داشته باشد بين گروه، دانشجوي رشته

كننـدگان طـرح    ارگروه كـه بـه عنـوان مـسئوالن و برگـزار           افراد كـ  
جهادي سالمت و بهداشت در مناطق محروم هـستند بهتـر اسـت پاسـخ               

  : هاي زير رابدانندپرسش
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  هاي علوم پزشكي هستند؟ از دانشجويان رشته) مسئول(آيا افراد . 1

هـاي   آيا اين افـراد در دانـشگاه و يـا جاهـاي ديگـر فعاليـت                .2
 اند؟ ام دادهفرهنگي و اجرايي انج

 را دارند؟) هرچند كوتاه مدت(آيا سابقه برگزاري اردو .3

  اند؟ هاي جهادي شركت كردهآيا افراد كارگروه قبالً در طرح .4
 اند؟ هاي جهادي را داشتهآيا اين افراد سابقه مديريت در طرح .5

در صورت حضور در اردوهاي جهادي، آيـا زمينـه فعاليـت             .6
  داشتي بوده است؟اين افراد، طرح جهادي سالمت و به

هـاي   آيا افراد كارگروه با كليـات و اصـول برگـزاري طـرح             .7
جهادي آشنا هستند؟ و به طور اختصاصي با كليات و اصول           

هاي جهادي توسعه سالمت و بهداشت تا چه        برگزاري طرح 
 حد آشنا هستند؟

هـاي  آيا در بين اين افراد، دانشجويان با تجربه در زمينه طرح        .8
   حضور دارد؟  ) فارغ التحصيلحتي دانشجوي(جهادي

آيـا كـل طــرح جهـادي در منطقــه فقـط مخــتص بـه عرصــه       .9
هـا، بخـشي از طـرح       سالمت و بهداشتي است يا اين فعاليـت       

نيـز  ... هاي عمراني، كـشاورزي، دامپـروري و      بوده و فعاليت  
 وجود دارد؟

 : بهتر و شايسته است كه اين افراد

  .رتبه علمي باشندداراي تجربه، روابط عمومي باال و داراي  .1
هاي مختلط، تا حد امكان مسئوالن اصلي برگـزاري          در طرح  .2
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تجربـه  ). زن و شوهر يا برادر و خـواهر     (طرح از محارم باشند   
نشان داده است كه انتخاب اينگونه از مسئولين كـار سـختي            

به اين گونه مـسائل در همـان ابتـداي كاربايـد توجـه              . نيست
 در حـين اجـراي طـرح و در          داشت و نبايد به اين مسئله تنها      

هـايي  عدم توجه به اين نكته، گاه آسيب      . منطقه توجه داشت  
 .درپي خواهد داشت

 تشكيل شوراي مشورتي سالمت و بهداشت. 2

مشورت گرفتن در هر كار و فعاليتي جهت اخذ نتيجه بهتر يك امر             
» فصل مباني «هاي بيان شده در   با توجه به ويژگي   . بديهي و آشكار است   

هاي جهادي سالمت و بهداشت، مناسب و شايسته اسـت          رد طرح در مو 
كه از همان ابتداي حركت در كنار گروه، يـك شـوراي مـشورتي نيـز                

هاي مختلـف و     اي در جنبه   راه اندازي شود و با برگزاري جلسات دوره       
در . به صورت كالن و كلي از ايـن شـورا كمـك فكـري گرفتـه شـود                 

تواننـد اعـضاي    راي مشورتي مي  هاي علوم پزشكي اعضاي شو     دانشگاه
  : زير باشد

 ـ  دانـشجويي  ـ  بهداشـتي (هـاي دانـشگاه    معاونـت  ـ ريـيس دانـشگاه  
بعـضي از اعـضاي هيئـت علمـي و اسـاتيد منتخـب        ـ  )پشتيباني ـ  درمان

نماينده نهاد  ـ  )مثل دانشكده بهداشت و پرستاري و مامايي( ها دانشكده
  ... .رهبري در دانشگاه و
اه اندازي ايـن شـوراي مـشورتي در سـطح كـالن،             از نكات مثبت ر   
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پذيري و نظر دهي بـراي مـسئوالن و         ايجاد يك فرصت براي مشاركت    
در ضـمن بـا     . هاي جهادي است   ها با فعاليت   در نتيجه درگير نمودن آن    

امكانـات طـرح از محـل دانـشگاه          و   اين وجود پيگيري بـراي پـشتيباني      
  .تر و هموارتر استسهل

 مسائل كالن، مشخص شده و به طور علمي مطرح      در اين شورا بايد   
بـه عنـوان مثـال در       . هـا اجتنـاب شـود     گردد و از طرح جزئيات فعاليت     

هنگام شناسـايي، مـشخص شـده اسـت كـه منطقـه هـدف داراي يـك                  
هـاي طـرح    اپيدمي از بيماري خاص است و از طرفـي يكـي از فعاليـت             

پيـشگيري از   هاي الزم جهت    تواند معرفي بيماري، آموزش   جهادي مي 
هـاي تـسكين    به اين بيمـاري و همچنـين روش       ) منطقه(ابتال افراد جديد  

توانـد بـا طـرح در       باشد، لـذا ايـن فعاليـت خـاص مـي          ... بيماران مبتال و  
شوراي مشورتي و اخذ نظرات و تجربيات اسـاتيد، كمـك شـاياني بـه               

  . تر شدن طرح نمايندگسترده شدن و علمي
ان فـارغ التحـصيل مجـرب در زمينـه          شود كه از دانـشجوي      مي تأكيد

هاي جهادي و پيشكسوتان هم عالوه بر اسـتفاده از تجـارب آنهـا               طرح
توان جهت شركت در جلـسات شـوراي مـشورتي            مي در داخل گروه،  

  .بهره گرفت

 شناسايي. 3 

الزمه انجام هر فعاليـت و كـارموفقي درگـروه و يـا منطقـه خـاص،                 
 بـدون شـناخت و درك       .داشتن شناخت درسـت و كامـل از آن اسـت          
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تـوان طـرح جهـادي     شـود و نمـي  كلي و حتي جزئي از يك منطقه نمي 
ــرد    ــزار ك ــه برگ ــت را در آن منطق ــالمت و بهداش ــعه س ــه . توس مرحل

باشد كه بايد با ظرافـت خـاص و           مي  يك مرحله بسيار مهم    "شناسايي"
براي اين مرحله بايد وقت و انـرژي مـضاعفي صـرف            . دقيق انجام شود  

بـه شـكل    . ايي خوب و موفق داراي مراحل و مراتبـي اسـت          شناس. كرد
  . زير توجه كنيد

  

  
  

  : شناسايي قبل از سفر شناسايي. 3 ـ 1

هاي جهادي   يك تصور غلط در شناسايي مناطق براي انجام حركت        
و خدمت رساني، ايـن اسـت كـه شناسـايي بـه سـفر شناسـايي محـدود                   

ناسـايي اسـت و     در واقـع سـفر شناسـايي يكـي از مراحـل ش            . گـردد  مي
سـري اطالعـات را از منـابع        شود قبل از سفر به منطقه يا مناطق، يك         مي

تر بـه منطقـه سـفر       موثق استخراج كرد و با يك ديد بازتر و بينش وسيع          
آوري اطالعات عمومي، تخصـصي و علمـي         لذا به هر گونه جمع    . كرد

 قبـل   شناسايي«قبل از سفر شناسايي و خارج از استان و يا منطقه هدف،             
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 . شود  ميگفته» از سفر

تـوان از منـابع     براي انجام مرحله شناسايي قبل از سفر شناسايي، مـي         
  : ذيل بهره گرفت

  . دفتر رياست جمهوري در مناطق محروم .1
معاونــت دانــشجويي و /معاونــت بهداشــتي(وزارت بهداشــت .2

 ). بخش مناطق محروم وزارت

دانشگاه علوم پزشـكي اسـتان هـدف و در صـورت وجـود،               .3
 . گروه جهادي آن دانشگاه

 نظرات و اطالعات گرفته شده از دانشجويان و اساتيد  .4

 اينترنت .5

در ( تر، سـپاه منطقـه، ناحيـه بـسيج دانـشجويي          و از همه مهم    .6
هاي جهادي كـه در گذشـته بـه ايـن            و گروه ) مبداء حركت 

 . اند مناطق سفر كرده

 كـه   تواند كلي و يا جزئـي باشـد،         مي بديهي است كه اين اطالعات    
البتـه بـا فـرض      . بستگي به عمق اطالعات گرفته شده از منابع فوق دارد         

تواند در جهت گيري انتخاب منطقه تـأثير          مي كلي بودن، اين اطالعات   
بـه عنـوان مثـال بعـد از اخـذ اطالعـات قبـل از سـفر در مـورد              . بگذارد

 چنــدين منطقــه كــشور، نظــرات گــروه جهــادي در مــورد منطقــه الــف
ت، كه گروه، قبل از هرگونه سـفر، وقـت و انـرژي             اس )جنوب كشور (

 صرف مي كنـد نـه منطقـه ب        ) جنوب كشور ( خود را روي منطقه الف    
 ). كه در شرق كشور است(
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پس مرحله شناسـايي قبـل از سـفر كـه اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي                  
است، بـسيار مهـم و      )منطقه نهايي و هدف   (درست و دقيق خارج منطقه    

گر به اين مرحله خـوب و يـا اصـالً توجـه نـشود،               حياتي بوده، چه بسا ا    
در بعـضي مواقـع ديـده       . هاي زيادصـرف كنـد     گروه مجبور شود هزينه   

شده كه براي انجام يك حركت جهادي به چنـدين سـفر شناسـايي در               
  ...مناطق مختلف كشور نياز است

  :منتخب و كاردان) شناساگر( سفر شناسايي و افراد. 3 ـ 2

 : شوند بايدله شناسايي منطقه انتخاب مي افرادي كه براي مرح

  . ترين افراد باشندخبره .1
هـاي جهـادي     روابط عمومي و بينش بااليي نـسبت بـه طـرح           .2

 . داشته باشند

 . افراد مؤثر و تصميم گيرنده در كارگروه باشند .3

توانايي جلب اطمينان و اعتماد را كه از اهداف مهم در سفر             .4
 . داشته باشدشناسايي و جلسه با مسئولين است، 

بداننـد و   (هاي كلي براي آنها مشخص باشـد      اهداف و برنامه   .5
 )مشخص باشد كه به دنبال چه هستند؟

هاي توسـعه سـالمت و       نسبت به مسائل، مشكالت و شاخص      .6
 . بهداشت آگاهي و علم داشته باشند

حداقل يك نفر از پيشكسوتان طرح جهادي توسعه سـالمت           .7
 . و بهداشت را همراه داشته باشد
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هـاي   انتخاب و برقراري ارتباط مـؤثر و سـازنده بـا سـازمان    . 3 ـ  3

 :طمرتب

ايــن بخــش نيــز در ســفر شناســايي بــسيار مهــم اســت، چــون اگــر   
هاي جهادي توسعه سالمت و بهداشت به خوبي درك نكنند كـه             گروه

بايد با چه اداره و سازماني در ارتباط باشند و به اصـطالح هـر كـدام از                  
هـاي اسـتاني و      هاي خود را با كدام يك از سـازمان         تها و درخواس   نياز

كشوري مطرح كنند، به طور قطع در كيفيت و كـارايي طـرح جهـادي               
هـاي جهـادي    ماهيـت و شـاكله كـار گـروه        . تاثير منفي خواهد داشـت    

توسعه سالمت و بهداشت، بـه وزارت بهداشـت در سـطح كـالن و در                
دليـل اينكـه    به. تبط است ها به دانشگاه علوم پزشكي آن استان مر        استان

دانشگاه علوم پزشكي هر استان متولي و ناظر امـر بهداشـت و سـالمت               
كليه نقاط استان است، لذا رابط گروه جهادي با دانشگاه علوم پزشكي            

متاسـفانه  . استان هدف بايد يك رابطه تنگاتنگ و صميمي داشته باشـد          
هاي يك  شهاي جهادي كه در روستاها و بخ      ديده شده بعضي از طرح    

شود، دانشگاه علوم پزشكي آن استان از فعاليت گروه           مي استان برگزار 
جهادي در منطقه خود بي خبر است و اين، بيشتر به دليل آن است كـه                
گروه جهادي ارتباطي بـا آن دانـشگاه، قبـل از حركـت برقـرار نكـرده                 

اين مسئله عالوه بر ايجاد يك سري ناهماهنگي، از دسـت رفـتن             . است
هاي طرح را در پي خواهد داشت؛ كـه علـل       ، انرژي و حتي هزينه    وقت

گـروه حتـي    . اين ادعا و چگونگي آن در ادامه شرح داده خواهـد شـد            
تواند اطالعاتي از وضعيت مناطق محروم يـك        قبل از سفر شناسايي مي    
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  3 ـ  1مرحلـه  (استان، از دانـشگاه علـوم پزشـكي آن اسـتان اخـذ نمايـد      
صورت رسمي و با نامه نگاري بـه        تي ابتدا گروه به   البته بايس ). فصل دوم 

در ايــن . ريــيس دانــشگاه علــوم پزشــكي اســتان هــدف معرفــي گــردد 
مكاتبات نامي از نمايندگان گروه نيز برده شود و سپس بعد از انتخـاب              

اي بـا    صورت رسمي درخواست برگزاري جلـسه     نهايي استان هدف، به   
ن ارائـه گـردد و ايـن جلـسه          مسئوالن ارشد دانشگاه علوم پزشكي اسـتا      

  . اولين برنامه كاري گروه در سفر شناسايي خواهد بود
اين جلسه كه بايستي با حضور معاون بهداشتي دانشگاه و يا نماينده            
وي در خود دانشگاه استان هدف برگـزار شـود، بعـد از معرفـي كامـل                 

؛جهـت انجـام شناسـايي    ) فـصل دوم 3 ـ  4توجه به مرحله(گروه جهادي
تر، از مسئوالن خواسـته شـود چنـد بخـش و يـا منطقـه محـروم را                   دقيق

 يك يـا چنـد بخـش و     فصل دوم3 ـ  1معرفي نمايند و يا اگر در مرحله
منطقه را گروه مشخص كرده است، در اين جلسه بايـد توسـط گـروه،               
اين منطقه يا مناطق از پيش شناسايي شـده ارائـه و ابـراز گـردد تـا نظـر                    

طـور   در مورد اين مناطق منعكس گردد كه بـه         مسئولين بهداشتي استان  
قطع با توجه به اشراف بيشتر آنها بـه منـاطق محـروم اسـتان، راهنمـايي                 

بديهي است كه مسئوالن    . مفيدي در اين خصوص انجام خواهد گرفت      
بهداشتي استان هدف، بيش از گروه و جهادگران به مسائل و مشكالت            

حـداقل در سيـستم خـود،       يـا   . كالن مناطق تحت پوشش آگاهي دارند     
هاي كلي بهداشتي هر منطقه و مـشكالت و مـسائل    اطالعات و شاخص 

  . گيرد  ميآن را گردآوري كرده و با توجه به آن برنامه ريزي صورت
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پــس اگــر مــسئوالن ارشــد بهداشــت و ســالمت اســتان هــدف، از   
طور مناسـب   ها، اهداف و توانمندي گروه جهادي دانشجويي به       فعاليت

طـور  تـر، اطمينـان آنهـا بـه       گاهي حاصل كنند و از همه مهـم       و خوب آ  
طور قطع آنها نيـز فرصـت را        سازنده در همين جلسه اول جلب شود، به       

 تاكيـد . توانند همكاري مناسبي با گروه داشته باشند        مي غنيمت شمرده، 
ها و نقاط قوت دانشگاه علوم پزشـكي        شود كه اگر گروه از پتانسيل      مي

تفاده نمايد در اثرگـذاري طـرح جهـادي توسـعه           استان هدف خوب اس   
عبـارتي،  سالمت و بهداشت در منطقه محروم بسيار مفيد خواهد بود؛بـه    

هاي جهادي سالمت و بهداشت هر گـروه،         ها و طرح   راه موفقيت برنامه  
از جملـه كارهـا و      . كنـد از دانشگاه علوم پزشكي استان هدف عبور مي       

توانند انجام دهند ايـن اسـت         مي وهاقدامات مثبت وسازنده كه افراد گر     
را تحت يك بروشـور و      ...ها و  كه اقدامات قبلي گروه، اهداف و برنامه      

بصورت تصويري درآورده و در جلسه با مسئوالن منطقه، وظيفه خـود            
  .را مبني بر معرفي گروه و جلب اعتماد مسئوالن به خوبي انجام دهند

هـاي جهـادي    ي گـروه  گفتني است كه ارتباط و شناساي       :تذكر مهم 
ويژه گروه جهادي دانـشگاه علـوم       دانشجويي فعال در استان هدف و به      

هـا و اقـدامات گـروه قـرار         پزشكي استان هدف نيز بايد از جمله برنامـه        
اگــرآن اســتان و دانــشگاه داراي گــروه جهــادي فعــالي نيــست، . گيــرد

بايستي گروه جهادي اقـداماتي در جهـت راه انـدازي و تقويـت گـروه             
جهادي استان هدف انجام داده و تعدادي از دانشجويان استان هدف را            

 5توجـه بـه بنـد     (. با گروه خود، همراه و براي آنها برنامـه ريـزي نمايـد            
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  ). فصل دوم4 ـ 1 قسمت4 و همچنين توجه به بند4 ـ 3قسمت 

 گاهي كامـل از توانمنـدي گـروه و مـشخص بـودن اهـداف و      آ. 3 ـ  4

 :يهاي كلبرنامه

 انجام مرحله شناسايي قبل از سفر و انتخاب افراد جهت انجام            بعد از 
شـوند تـا در   مرحله سفر شناسايي، اين افراد به اسـتان هـدف اعـزام مـي     

نـام ايـن    (هـا و ادارات مـرتبط     استان هدف با هماهنگي قبلي بـا سـازمان        
)  در فـصل دوم اشـاره شـده اسـت    5 ـ  1ها و ادارات در قسمت  سازمان

دانشجويان اعزامي بايـد بـه ايـن مـسئله توجـه            .  كنند هايي برگزار جلسه
هـا  شايد سـال  ) مركز استان و شهرستان   (داشته باشند كه مسئوالن منطقه    

از طرفـي   . كنند  مي در آن استان و شهرستان، مسئوليت داشته و زندگي        
داراي تجربــه زيــادي هــستند؛ از ايــن رو گــروه بايــد بتوانــد در جلــسه  

 كامل معرفي كند و سواالت و ابهامات        شناسايي، اهداف خود خوب و    
اين مسئوالن با تجربه را جوابگـو باشـند تـا اطمينـان آنهـا جلـب شـده،                   

هاي الزم و مورد نياز را در آينده با گـروه داشـته              همكاري و هماهنگي  
لذا كار افراد گروه در سفر شناسـايي بـه منطقـه بـسيار سـخت و                 . باشند

  . منطقي باشدمهم است كه بايد كامال هوشمندانه و
هاي گروه و يا آنچه كه گـروه        ها و توانمندي  اشراف كامل به داشته   

تواند قبل از طرح به آن مسلط و توانمند باشد، بايـد توسـط افـرادي                مي
روند شناخته شده باشد، تا آنها با علـم بـه نقـاط             كه به سفر شناسايي مي    

اي هـ قوت و ضعف گروه خود بتواننـد جوابگـوي سـواالت و خواسـته             
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  مسئوالن و يا مردم منطقه در همان سفر شناسايي باشند

  : شناسايي حين سفر شناسايي. 3 ـ 5

هــاي مربوطــه، بــا هــا و ارگــانبعــد از برگــزاري جلــسه بــا ســازمان
همكاري و هماهنگي آنها از جمله دانـشگاه علـوم پزشـكي آن اسـتان،               
 چند بخش و منطقه محروم اسـتان بـه گـروه شناسـاگر جهـادي معرفـي       

شود تا دانشجويان بـا همـاهنگي معاونـت سـازندگي سـپاه منطقـه و                مي
هاي معرفـي شـده اعـزام        ناحيه بسيج دانشجويي استان به مناطق و بخش       

شناسـايي در   . شـود يـاد مـي   » پايش از نزديـك نيـز     «از اين مرحله  . شوند
حين سفر كه يكي از مراحل فاز شناسايي اسـت، بـر مبنـاي مـشاهدات                

كه از مركز استان و يا      ) شناساگران(گروه. وار است ظاهري و كيفي است   
كنـد، بايـد    حركـت مـي   )هـاي محـروم    بخش(شهرستان به سمت مقصد   

سعي كند كه همه مـسائل و نكـات ريـز و درشـت را خـوب و واضـح                    
اين بدين معني است كه بسياري از پارامترهاي تعيين كننده بـراي            . ببيند

است كـه فراموشـي و يـا كـم          انتخاب منطقه نهايي در اين مرحله نهفته        
تواند مشكالتي در هنگـام اجـراي طـرح ايجـاد           توجهي به هر كدام مي    

بــه طــور كلــي . نمايــد و كــاريي كــل طــرح را تحــت تــأثير قــرار دهــد
هاي مـذهبي،   ها و ويژگي  مشخصات ظاهري و مردم منطقه، محدوديت     

اقليمي، فرهنگي و سنتي منطقه از جمله نكات قابل توجـه در شناسـايي              
  .حين سفر هستند

  : به طور خالصه بايد به موارد ذيل توجه شود
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نــوع و وضــعيت جــاده دسترســي بــه مركــز بخــش ومنطقــه   .1
 .ازشهرستان

ــك    .2 ــروم از نزدي ــه مح ــا منطق ــش ي ــز بخ ــله مرك ــرين فاص ت
 .شهرستان

 .نوع و وضعيت جاده دسترسي روستاهاي تابعه بخش .3

كـز  هاي روستاهاي تابعـه از يكـديگر و همچنـين ازمر          فاصله .4
 .بخش

صـورت  هاي بهداشتوسالمت در ظـاهر و بـه       بررسي شاخص  .5
 . ايمشاهده

 .بررسي مذهب، گويش، آداب و رسوم و شغل مردم منطقه .6

 .هاي مختلف مردمي آمار و جمعيت گروه .7

 .وضعيت مركز بهداشت بخش مركزي منطقه و ارزيابي آن .8

 .ها هاي بهداشت روستاهاي تابعه و ارزيابي آنوضعيت خانه .9

 .ها  روستاهاي اقماري و ارزيابي آنوضعيت .10

هــاي جهــادي گذشــته در منطقــه و  وضــعيت انجــام فعاليــت .11
 .ها ارزيابي آن

 ).برادران و خواهران(وضعيت محل اسكان گروه .12

در دسترس بودن آسان، سريع و ايمنِ بخشِ مركزي منطقه           :توضيح
ريـزي  و همچنين روسـتاهاي مختلـف يـك بخـش، راه را بـراي برنامـه               

 جهت تحت پوشش قـرار دادن آن روسـتاها در طـرح جهـادي               تردقيق
اگر روستاهاي يـك بخـش      . نمايدتوسعه سالمت و بهداشت فراهم مي     
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از هم بسيار دور باشند و يا راه دسترسي، صعب العبور باشـد، مـسئوالن               
 : طرح جهاديبايد به نكات ذيل بيشتر توجه داشته باشند

 و در كل تامين     اهميت ضريب ايمني جاده مواصالتي منطقه      .1
  .ايمني براي گروه جهادي

تعداد روستاها و تعداد نفرات مردم منطقه كه تحت پوشـش            .2
  .گيرندهاي گروه قرار مي فعاليت

  .تعداد و ظرفيت گروه جهادي .3
هاي نقليه مورد نياز و متناسـب بـا شـرايط           نوع و تعداد وسيله    .4

  .منطقه
  .بررسي محل اسكان پيشنهادي و احتمالي .5

جه به مراحل شناسايي قبل سفر و همچنـين تاكيـد دانـشگاه             با تو  )مثال
 جهــت انجــام طــرح "ب" و "الــف"ي علــوم پزشــكي اســتان، دو منطقــه

حال، گروه بـه    . شود  مي جهادي توسعه سالمت و بهداشت به گروه معرفي       
اختيار قرار است يك منطقه را جهت انجام طرح انتخاب كند كه وضعيت             

  : باشد  ميدسترسي به اين صورتهاي  روستاها، فواصل و جاده
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 داراي روسـتاهاي بـا      "الـف "شود، منطقه   طور كه مشاهده مي   همان
 "ب"هـاي صـعب العبـور نـسبت بـه منطقـه          فواصل بيشتر از هم و جاده     

بديهي .  متمركزتر هستند  "ب"تر، روستاهاي منطقه    است و از همه مهم    
جـه داشـته     بايـستي گـروه تو     "الف"است كه درصورت انتخاب منطقه      

  : باشد كه
هـاي   هـا و كمبـود     احتمال ميـزان محروميـت، بـويژه كاسـتي         •

  . بيشتر است"الف"بهداشت و سالمت در مناطق
هـا، امكانـات، تقـسيم      با توجه به فواصل مكـاني زيـاد برنامـه          •

بندي گروه در مناطق، تعـداد دانـشجويان جهـادگر و مـدت             
ه از اســتفاد (.طــور ويــژه بررســي شــودزمــان طــرح، بايــد بــه

هاي نقليه خاص در زمان طرح، به تعداد جهـادگران و            وسيله
هاي مدت زمان بيشتري جهت اجراي طرح نياز است، برنامه        

ــومي كــردن طــرح كــه در   كــالن ــه ب ــشتر ب نگــر و توجــه بي
شـود    نمـي  البتـه توصـيه   .). هاي بعدي اشاره خواهد شد     فصل

هـاي فـوق را انتخـاب نمايـد،          يك از بخـش   كه گروه، كدام  
شود اين است كه گـروه جهـادي بايـد            مي اي كه تأكيد   تهنك

ــن        ــه اي ــه ب ــا توج ــته و ب ــر داش ــد نظ ــاطق را م ــايي من جانم
 .خصوصيات و آگاهي بيشتر، منطقه هدف را انتخاب نمايد

در حـين سـفر      :هـاي بهداشـتي و سـالمت       بررسي ظاهري شـاخص   
كليـاتي از   . شناسايي به منطقـه نيـز از اقـدامات مهـم ايـن مرحلـه اسـت                

هاي بهداشتي و وضعيت سالمت مناطق در مراحل قبـل، بـراي             شاخص
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صـورت  تـوان بـه   گروه مشخص شـده اسـت كـه بعـضي از آنهـا رامـي              
  : ظاهري در سفر شناسايي بررسي كرد؛از جمله

بررسي وضعيت آب شرب منطقه، منابع تامين كننده و نحوه           •
  . تصفيه آن

 هاي بهداشت منطقه و صحبت با بهورزهابررسي خانه •

ها، صحبت بـا كـادر بهداشـتي         بررسي مراكز بهداشتي بخش    •
 . درماني مراكز بهداشتي و اخذ اطالعات كلي و جزئي

 . بررسي مشاغل مردان و زنان مناطق و بهداشت كار و شغل •

هـاي بهداشـتي خـانوار موجـود در         بررسي بعضي از پرونـده     •
 . هاي بهداشتي منطقه خانه

ــو   • ــه ب ــومي منطق ــيط عم ــت مح ــي بهداش ــعيت بررس يژه وض
 . هاي بهداشتي امكانات و سرويس

 . صحبت و ارتباط با شورا و بعضي از مردم منطقه •

يك نكته بسيار مهم كه در اين مرحله بايدبدان توجه شود، بررسـي             
محــل اســكان گــروه در حــين طــرح اســت، بــويژه اگــر همــراه گــروه، 
خواهران نيز حضور دارند، حـساسيت در انتخـاب محـل اسـكان بيـشتر               

شايد در بعضي از موارد ممكن، همين مسئله سبب تغييـر يـك       . شودمي
گروه شناسايي در حين سفر شناسايي بايد خـوب         . منطقه انتخابي گردد  

و دقيق محـل اسـكان احتمـالي و منـاطق پيـشنهادي را مـورد بازديـد و                   
بررسي قرار دهد و اطالعات را در اختيار گروه مسئول جهـت تـصميم              

  . گيري نهايي قرار دهد
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  : ها ها و توانمندي بررسي نيازمندي. 3 ـ 6

هـاي اسـتان پرداخـت و        بعد از اينكـه بـه شناسـايي منـاطق و بخـش            
آوري كرد، حال بايستي جلـسه يـا       اطالعات مورد نياز را از مناطق جمع      

هـاي جهـادي     جلساتي جهت انتخاب نهايي منطقه تحت پوشش فعاليت       
ي نيازهــاي ســالمت و ســازدر واقــع بررســي و تناســب. برگــزار گــردد

هاي ظـاهري گـروه و      مشكالت بهداشتي منطقه با مشخصات و ويژگي      
توانـد  در واقع بايد ببينيم كه آياگروه مي      . هايِ موجود است  محدوديت

مــشكالت و مــسائل موجــود در منطقــه را تحــت پوشــش قــرار دهــد و 
بخشي از اين مشكالت را رفع نمايد، يا اينكه با تقويت و برنامـه ريـزي                
قادر است مشكالت بهداشتي منطقه را تحت تاثير سازنده قرار داده، در 

  . توسعه سالمت منطقه نقش داشته باشد
هـاي جهـادي دانـشجويي در منـاطقي كـه داراي            طور كلي گروه  به

جهــادي ســالمت و  تواننــد فعاليــتهــاي زيــر باشــد، بهتــر مــيويژگــي
  : بهداشت انجام دهند

 درماني دارند و يا منـاطقي       مناطقي كه مشكالت بهداشتي يا     .1
كه مردم كمتر نياز به درمـان داشـته و يـا خواهـان اقـدامات                
درمــاني هــستند و بيــشتر نيــاز آنهــا فرهنــگ زنــدگي ســالم  
زيــستن، آمــوزش و ارتقــاء آگــاهي و دانــش ســالمت و      

  . بهداشت است
هـاي شـايع اسـت و بـا آمـوزش و            مناطقي كه داراي بيماري    .2

هـا   ان از بـروز ايـن بيمـاري       تـو فرهنگ سـازي بهداشـتي مـي      
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 . جلوگيري كرد يا عالئم و شدت بيماري را كاهش داد

مناطقي كه داراي مشكالت بهداشتي در منابع تامين يا سـالم            .3
 . سازي آب شرب است

مناطقي كه داراي مـشكالت اساسـي در بهداشـت خـانواده،             .4
 . است... بهداشت محيط، اصول تغذيه، بهداشت كار و

هـاي منطقـه متناسـب و        انمنـدي خـود را بـا نيـاز        پس گروه بايـد تو     
  .تقويت نمايد

 :يشناسايي بعد سفر شناساي. 3 ـ 7

ايــن قــسمت بــدين نكتــه اشــاره دارد كــه مــسئله شناســايي فقــط بــه 
تـوان شناسـايي    شناسايي قبل از برگزاري طرح جهادي نيست، بلكه مي        

طـرح  از مناطق را در حين طرح جهادي تكميل كرد و بعد از برگزاري              
هـاي بعـدي خـود گـروه، در          نيز اين اطالعات را توسعه داد تا در طرح        

همان مناطق يا مناطق مشابه و نزديك، اين اطالعات مفيـد واقـع شـود،               
در واقع بايستي ساز و كـاري مهيـا باشـد تـا زمـاني كـه دانـشجويان در                    
منطقه محروم جهت اجراي طرح جهـادي توسـعه سـالمت و بهداشـت              

آوري  اطالعات تكميلي و دقيق از منطقه محروم جمـع        شوند،    مي توزيع
هـا و    هـا، تخـصص   بديهي است با توجه به گستردگي بيشتر رشـته        . شود

تعداد دانشجويان در حين طرح جهادي، تكميل فاز شناسايي منطقـه بـا             
در ضمن، اين مراحل اگر بـه       . كندسرعت و عمق بيشتري ادامه پيدا مي      

هـاي  ها در اختيار گـروه  اين شناساييطور اصولي انجام شود، اطالعات  
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شود تا مشكالت و مسائل بهداشتي مناطق در آينـده          ديگر قرار داده مي   
هـاي  به عنوان مثال، يكي از مشكالت منطقه، نبود سـرويس         . رفع گردد 

ها و امكانات بهداشتي منطقه است كه گروه با بهداشتي مناسب در خانه   
هاي عمراني نيست، فقـط نـسبت        امهتوجه به اينكه داراي امكانات و برن      

ــوزش  ــه آم ــاه ب ــا و آگ ــشكالت و    ه ــه م ــه در زمين ــردم منطق ــازي م س
ي ناشي از نبود سرويس بهداشتي مناسـب و         هاي شايع و منتشره    بيماري

طوري كه مردم منطقه جهـت  كند، به  مياصولي بين افراد خانواده اقدام   
 انگيزه پيـدا    هاي بهداشتي اصولي در منازل خود     ساخت و ساز سرويس   

از طرفي اين مشكل و نياز منطقه در فايل شناسايي منطقه ثبت            . كنندمي
گردد و يك گروه عمراني ديگـر در سـال آتـي ايـن فايـل                و ضبط مي  

شناسايي را مطالعه نمـوده و مـصمم بـه انجـام حركـت جهـادي در آن                  
 .گردد تا با كمك مردم منطقه اقدام به رفع اين مشكل بنمايد  ميمنطقه

  :يتحقيق و پژوهش ميدان. 3 ـ 8

يكي از ابزارهاي صحيح و علمـي شناسـايي، توجـه و پـرداختن بـه                
مقوله تحقيق و پژوهش در عرصـه توسـعه سـالمت و بهداشـت منطقـه                

دانشجوي علوم پزشكي با توجه به نوع و مقطع تخـصص           . محروم است 
 و  هـا تواند در هنگام حضور در منطقه عالوه بـر انجـام فعاليـت            خود مي 

اقدامات جهـادي خـود، بـا در دسـت داشـتن يـك موضـوع مناسـب و                   
ــه راه  ــا هــدف ارائ ــين حــل كــالن و گــره كــاربردي و ب گــشا، و همچن

آوري اطالعات اوليه، يك تحقيق ميداني در منطقه محروم انجـام             جمع
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به عنوان مثال در سفر شناسايي مشخص شـده اسـت كـه بيمـاري               . دهد
ايع اسـت، كـه مـسئولين گـروه بـا هـدف              محروم ش  يماالريا در منطقه  

انجام يك تحقيق كـاربردي در مـورد نـوع، درصـد شـيوع، منـاطق در                 
، يـك زيـر گـروه تحقيـق و پـژوهش تـشكيل              ...معرض بيشتر شـيوع و    

دهنـد و ايـن كـار را بـه ايـن زيـر گـروه واگـذار نمـوده، مقـدمات                       مي
راي آوري اطالعات اوليه را در قبل و حين اجراي طرح جهادي بـ             جمع

نتـايج و تكميـل ايـن تحقيـق       . زير گروه تحقيق و پژوهش فراهم نمايند      
بعد از اجراي طرح جهادي گردآوري و ارائه مي شـود كـه در نهايـت                
منجر به توليد علم و ارائه راه حل كـالن و جزئـي كـه در منطقـه قابـل                    

  .اجرا و پيگيري است، منتهي مي گردد

  گروهي  ها و اقدامات درون هماهنگي. 4

عــد از انجــام ســفر شناســايي، گــروه جهــادي بايــستي همــاهنگي و ب
هـاي طـرح جهـادي را در دو بخـش درون             هاي امور و فعاليـت     پيگيري

 .گروهي و برون گروهي انجام دهد

ضروري اسـت مـسئوالن گـروه جهـادي بـا يكـديگر و بـا شـوراي                  
هايي برگزار نماينـد و رونـد       مشورتي جهادي سالمت و بهداشت جلسه     

ها را به شور و مشورت بگذارند و بعد از          ها و فعاليت  اي برنامه كلي اجر 
اخذ تصميمات، تقسيم امور و كار نماينـد و هـر يـك مـسئول پيگيـري           

طـور خـوب و در زمـان خـود          هـا بـه   اوال، همـه فعاليـت    : كاري باشند تا  
پيگيري گـردد و مـوردي فرامـوش نـشده و از قلـم نيفتـد و دوم اينكـه                    
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ت جهــادي بــر روي دوش همــه اعــضاي گــروه ســنگيني امــور و فعاليــ
  .مسئول جهادي تقسيم شود

درون (هـايي كـه بايـد بـين مـسئولين گـروه جهـادي               امور و فعاليت  
  : مطرح و پيگيري شود)گروهي
  .انتخاب نهايي منطقه جهت اجراي طرح جهادي •
تدوين اساسـنامه گـروه و اهـداف كلـي و جزئـي در منطقـه                 •

 .هدف

ن جهـادگر مـورد نيـاز در        بررسي كلـي وضـعيت دانـشجويا       •
 .منطقه و جذب منابع كارآمد

 ...بندي، زمان حركت وريزي اجرايي در منطقه، گروهبرنامه •

سازي دانش و آگاهي كليه افراد دانشجو       آموزش و همسطح   •
 .جهادگر

هايي جهـت سـاخت مـستند و ثبـت          سازي و ايجاد زمينه   بستر •
 .عملكرد گروه جهادي

  و اهداف كلي و جزئي در منطقه هدفتدوين اساسنامه گروه. 4 ـ 1

اهميتِ داشتنِ يك دستورالعمل ونقش آن در پيشبرد اهـداف نظـام            
-هاي جهادي مطرح و پيگيري شود تـا راه        سالمت كشور بايد در گروه    

هاي دست يافتن به اهداف كلي و جزئي يك گروه جهادي كـه قـصد               
شخص و  هايي انجام دهد، مـ     دارد در عرصه سالمت و بهداشت فعاليت      

 .ارائه گردد
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اهـداف كـالن يـك طـرح جهـادي توسـعه            «اي از   براي مثال نمونـه   
  : تواند ارائه و پيگيري گرددبدين صورت مي »سالمت و بهداشت

ها و تالش براي شناسايي، استخراج، نزديك شدن به ديدگاه     .1
و مقام معظم رهبري در باب دانـشجو        ) ره(تحقق فرامين امام    

  .و خدمت رساني
هاي كالن وزارت بهداشت در مقولـه       مل به سياست  توجه كا  .2

ــه سياســت(ســالمت و بهداشــت كــشور  ــي از جمل ــاي كل ه
و كمك بـه    ) هاي توسعه در بخش سالمت و بهداشت       برنامه

 .اجراي اين سياست و اهداف كالن در منطقه هدف

  .تدوين فرهنگ و الگوي مديريت جهادي و انتشار آن .3
 در كشور، جهت    سازي براي گسترش خدمات جهادي    زمينه .4

هــا و راه انــدازي حركــت جهــادي ملــي شــدن ايــن حركــت
توسعه سالمت و بهداشت در بين دانشجويان دانـشگاه علـوم           

  .پزشكي منطقه هدف
بهره گيري از توانمندي و امكانات دانشگاه و دانشجويان در           .5

  .مناطق محروم جهت ارتقاء سطح سالمت مردم منطقه
هـا،  ي واقعي از محروميت   هاريزي نيازمندي شناسايي و طرح   .6

ويـژه در بخـش بهداشـت و توسـعه سـالمت و كمـك بـه                 به
هاي بهداشتي منطقـه محـروم در دراز        ارتقاء و بهبود شاخص   

  .مدت
هـاي انجـام شـده در       شناسايي و كـشف اقـدامات و فعاليـت         .7
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هـا و   هاي دولتي و خصوصي و اسـتفاده از آن پتانـسيل          بخش
  ).ردن اطالعاتمتمركز ك(نقاط قوت در مناطق محروم

هــاي بهداشــتي و توســعه ســالمت مــشاركت و انجــام طــرح .8
دولت و كمك به وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي          
استان هدف كه متـولي امـر توسـعه سـالمت و بهداشـت در               

ها در مناطق كم بهره كاهش محدوديت ـ  مناطق استان است
و نياز به خـدمت رسـاني و حمايـت از كارآمـدي دولـت از                

  ـ گيري از دانش تخصـصي و انـرژي دانـشجويان   ق بهرهطري
كمك به توسعه و سازندگي و رفع محروميت در كـشور بـه             
ويژه در روستاها و مناطق محروم بـا هزينـه كمتـر و سـرعت               

  .بيشتر
برقراري ارتباط منظم و هدفمند ميان جهـادگران دانـشجوي           .9

  .علوم پزشكي كشور
و بهداشــت كمـك در تهيــه و تــدوين نقــشه جــامع ســالمت   .10

 ).همانند نقشه جامع فرهنگي كشور(كشور

ارائه طرح و پيشنهاد و مشاركت در امـور مربـوط بـه برنامـه                .11
اهـداف  اي مـرتبط بـا    هاي ملي و منطقه   گيريريزي و تصميم  

 .كانون

و خودسـازي طـرح بـراي جهـادگران بـه عنـوان متـولي             آثار .12
ــف    ــطوح مختل ــالمت در س ــت و س ــده بهداش ــسئوالن آين م

 . جامعه
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چشاندن طعم فقـر و محروميـت بـه عناصـر شـركت كننـده               «
. ذهنـشان ثبـت شـود     هاي محروميت در  شود صحنه   مي باعث

آينــده اگــر دانــشجوي جهــادگر بــه مقــام مــديريتي و يــا  در
اجرايي سيستم بهداشت و درمان برسد، يك مسئول مردمـي          
و دردآشنا خواهد بود، چون از نزديـك شـاهد مـشكالت و             

ه ارتقاء بهداشت و توسعه سالمت بين مردم بوده         موانع سر را  
  .»است

و تقويت روحيـه خودبـاوري در        "ما مي توانيم  "اشاعه شعار    .13
ــشجويان   ــين دان ــين در ب ــين اهــالي منطقــه محــروم و همچن ب

 .جهادگر

انگيـزه، دلگرمـي و شـور و نـشاط مثبـت و سـازنده در           ايجاد .14
 .مناطق محروم

   :گزينش منابع انساني كارآمد .4 ـ 2

افـراد شـركت    ) عمـومي و تخصـصي    (هـاي در اين قـسمت ويژگـي     
بـه عبـارت    . شـود كننده در عرصه توسعه سالمت و بهداشـت بيـان مـي           

هـاي جهـادي و خـدمت رسـاني در           ديگر گروه بـراي اجـراي فعاليـت       
مناطق محروم به چه دانشجوياني نياز دارد و از طرفـي نحـوه انتخـاب و             

  گزينش افراد چگونه است؟
اي توسعه سالمت و بهداشت به كساني نياز دارد كه بيشتر           ه فعاليت

در جهت اين زمينه اثرگذار باشند، از اين رو بايد افراد مستعد و آمـاده               
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بـراي ايـن مهـم بايـد روش گزينـشي تـدوين شـده و                . را انتخاب كـرد   
  .براساس آن نيروها انتخاب شوند

  : مراحل انتخاب افراد دانشجو به عنوان داوطلبان سالمت
مشخص شدن حجم و ظرفيـت گـروه جهـت اجـراي طـرح               •

  .جهادي در جلسات مسئوالن گروه
 .هاها و خوابگاهتبليغات در سطح دانشكده •

 .ثبت نام از دانشجويان داوطلب •

 .طبقه بندي مشخصات داوطلبان ثبت نامي •

 .انتخاب اوليه داوطلبان •

   .انتخاب نهايي داوطلبان جهت حضور در منطقه محروم •
جم و ظرفيـت گـروه جهـت اجـراي طـرح            مشخص شدن ح   •

 .جهادي در جلسات مسئولين گروه

ضـرب تعـداد دانـشجويان      حجم گروه جهادي برابر است با حاصـل       
 جهادگرجهت شركت در طرح و ميزان روزي كه طرح در منطقه اجرا           

 نفره دانـشجويي قـصد دارنـد در يـك         15به عنوان مثال گروه     . شود مي
هاي بهداشـتي و توسـعه سـالمت     اليت روز فع 10منطقه محروم به مدت     

 : انجام دهند، كه در اين صورت حجم گروه جهادي برابر است با

  15)نفر( × 10)روز=(150) نفر روز(

  : در منطقه» تعيين حجم گروه جهادي«هاي  سنجه و پارامترها

اگر در اهـداف كـالن      : توجه به اهداف كالن و جزئي گروه       •
حـروم فقـط تـا مـدتي        در نظر گرفته شده است كـه منطقـه م         
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تحت پوشش قرار گرفته شود، پس بايستي حجم و ظرفيـت           
  .گروه كمتر باشد

: مقدار نياز و محروميت بهداشتي و سالمت در منطقه هـدف           •
اســت كــه منطقــه نيــاز بــه اگــر در شناســايي مــشخص شــده

هاي بيشتر و مداوم در همـان دوره دارد پـس حجـم              آموزش
  .بيشتر باشدگروه جهادي نيز بايد به فراخور 

اسـت آنـان را     جمعيت و تعداد خانوارهـايي كـه گـروه قـرار           •
بـديهي اسـت كـه      : هاي خودقرار دهند   تحت پوشش فعاليت  

بيشتر باشـد حجـم گـروه       ) جمعيت( هدفچه ميزان گروه  هر
 .تواند بيشتر باشد  ميجهادي نيز

با توجـه بـه قـسمت       : وضعيت جغرافيايي و جانمايي روستاها     •
تـر و   هـاي يـك بخـش پراكنـده        روسـتا اگـر   فـصل دوم     3ـ5

هاي آن صعب العبور باشد، اگر گروه قصد داشته باشد           جاده
كه همه روستاهاي بخش را تحت پوشش قرار دهد، يا بايـد            
تعداد دانشجويان و يا تعداد روزهاي حضور در منطقه بيـشتر      

هاي جهـادي در آن   طور كل، تعداد اجراي طرح    باشد و يا به   
 . زماني بيش از يك بار باشدمنطقه در يك بازه

اگـر  : ميزان امكانـات و تـوان گـروه، جهـت پـشتيباني طـرح              •
گروه در تامين امكانات و پشتيباني طـرح، دچـار مـشكالتي            

يكـي  . است، نيازي نيست كه حجم طرح جهادي زياد باشـد         
تواند وضعيت محل اسكان گـروه باشـد،        از اين امكانات مي   
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ن يك محل اسـكان مناسـب   به عنوان مثال اگر گروه در تامي      
براي خواهران گروه، دچار تنگنـا اسـت و تنهـا محـل مـورد               
نظر كه مورد تأييد است كوچك و داراي حـداقل امكانـات     
است، پس نيازي نيست كه تعداد خـواهران دانـشجو جهـت            

 . شركت در طرح جهادي زياد باشد

مجموعه مجـرب   : ميزان دانشجويان و افراد باتجربه در گروه       •
. تواند حجم باالي گروه جهـادي را مـديريت نمايـد          يبهتر م 

تواننـد در منطقـه بــه   در ضـمن ايـن افـراد مجـرب خــود مـي     
كـه در نهايـت منجـر بـه         هاي بيشتري تقـسيم شـوند     زيرگروه

 .افزايش حجم گروه جهادي خواهد شد

توان گفت كه حجم گروه جهادي در كارايي و         به طور خالصه مي   
بازدهي طرح جهادي، تاثير مستقيم دارد و اگـر بـيش از حـد واقعـي و                 

طور قطـع آن طـرح مـؤثر نبـوده و بـازدهي كـافي را                مورد نياز باشد، به   
نخواهد داشت و در بعضي مواقع به علت باالبودن حجـم گـروه، حتـي               

ولي در كل، تاكيد بر اين اسـت        . شايد تاثير منفي در منطقه داشته باشد      
تا حد امكان، حجم گروه جهادي پايين در نظر گرفته شـود، بـويژه در               

 نمايـد و يـا      مـي  اي كه گروه، براي بار اول، فعاليت جهادي اجـرا          منطقه
 .ها است داراي ديگر محدوديت

 :بليغات و ثبت نام دانشجويان مستعدت

انتخاب اوليـه بايـد     تبليغات جهت ثبت نام داوطلبان دانشجو، جهت        
هـاي بـزرگ و يـا زمـاني كـه           در دانـشگاه  . از چند روش صورت گيرد    
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كارآمـد عـضوگيري نمايـد،      ودارد تعداد دانـشجويان بيـشتر     گروه قصد 
شود يك بانك اطالعـاتي از دانـشجويان فعـال و داوطلـب             پيشنهاد مي 

تواند به مسئوالن گروه كمـك        مي تشكيل شود كه اين بانك اطالعاتي     
  .اني نمايدشاي

شناسايي دانشجويان جهت شـركت     عضوگيري و هاي مختلف   شيوه
 : در طرح جهادي

خود مسئولين گروه، دانشجوياني را كـه       : رساني فردي اطالع •
  .طور مستقيم جذب نمايندشوند بهدانند مفيد واقع ميمي

بهترين فعاليت  : هاي مختلف اطالع رساني در مراسم و برنامه      •
داراي وبه شناسايي دانشجويان مـستعد    شود ي م اي كه و برنامه 

ــاال در  ــسيل ب ــان   پتان ــت، اردوي راهي ــادي پرداخ ــه جه زمين
مـسئول گـروه جهـادي      . هاسـت دانـشگاه )اردوي جنوب (نور
تواند با برنامه ريزي و ايجاد بسترهايي مناسب، به تبليـغ و            مي

مراسـم  . بپـردازد دانشجوييعضوگيري در اردوي راهيان نور    
 اردوهــاي دانــشگاه و نمازهــاي جماعــت نيــز از  اعتكــاف و

 .جمله موارد فوق است

بـا  : هاي آخـر و دانـشجويان ممتـاز تحـصيلي         دانشجويان ترم  •
صورت كـالس بـه     اخذ اطالعات از آموزش دانشگاه و يا به       

از دو قـشر  تـوان نـسبت بـه اطـالع رسـاني بـه ايـن             كالس مي 
 .دانشجويان مبادرت ورزيد

سمت تنها تهيه پوستر و بنر تبليغـاتي        اين ق : تبليغات تصويري  •
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هـاي گذشـته    هايي از فعاليت  نيست، بلكه برگزاري نمايشگاه   
ي هـدف بـه همـراه اقـدامات و          گروه و يا محروميت منطقـه     

توانـد  هـا مـي   ها و دانشكده  هاي مورد نظر در خوابگاه     فعاليت
. در اطالع رساني و جذب دانـشجويان كمـك كننـده باشـد            

هـاي  ها و مكان  يري نيز در حين برنامه    هاي تصو  پخش كليپ 
الزم بـه تاكيـد اسـت كـه         . مختلف جزء همـين دسـته اسـت       

پوسترهاي تبليغاتي واضح و شفاف باشد و نبايد در چـاپ و            
  .تكثير پوستر و بنر افراط شود

هـاي مناسـب و كـاملي       جهت ثبت نام عمومي، ضـرورت دارد فـرم        
از جملـه اطالعـاتي كـه در        . تهيه شود تا داوطلبان آن را تكميل نماينـد        

هـا،  اسـتعداد شناسـاييِ توانمنـدي،     شـود،   نام اوليه اخذ مـي    هاي ثبت فرم
 .كنندگان استنامهاي فعاليتي ثبتهاو زمينهعالقمندي

بعد از ثبت نام، بايستي : ناميبندي مشخصات داوطلبان ثبتطبقه ـ  4
 يكـي از    .بندي شـود  اطالعات دانشجويان داوطلب، در يك پوشه طبقه      

هـا باشـد؛    سري از رشـته   تواند نياز گروه به يك    بندي مي معيارهاي طبقه 
هـاي  عنوان مثال با توجه به شناسايي منطقه گروه جهت اجراي برنامـه           به

بـديهي  . داردهـاي بهداشـت محـيط و خـانواده نيـاز          خود بيشتر به رشته   
ك راه  يـ . گيرند  مي بندي قرار است كه اين دانشجويان در اولويت طبقه      

و بندي شوند  درجه طبقه  4 الي   3است كه كل داوطلبان به      حل ساده اين  
نظـر،  هـا و معيارهـاي مـورد      به هر يك از دانشجويان با توجه به مـالك         

  .راحتي انجام گيرديك درجه اختصاص يابد تا انتخاب افراد گروه به
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 نداوطلبــي اوليــه انتخــاب: نــامي داوطلبــان ثبــت اوليــه انتخــاب ـ  5
هـاي زيـر صـورت گيـرد و يـك عـده از              توانـد بـر اسـاس اولويـت        مي

  : شونددانشجويان در همين انتخاب اوليه حذف مي
 .هانياز منطقه و برنامهرشته تحصيلي مورد •

بـديهي اسـت    : هاي گذرانده شده توسـط دانـشجو      ميزان ترم  •
  .باشنددانشجويان ترم بااليي در اولويت مي

 فرهنگي و يا جهادي، وضعيت      هايتجربه شركت در فعاليت    •
عالقمنـدي و اسـتعداد دانـشجويان هـم هـر كـدام             تحصيلي،  

 .مورد توجه است

رعايت خطـوط قرمـز فرهنگـي بـويژه مـسئله حجـاب بـراي                •
خواهران گروه، موردي است كه بايستي مورد توجه باشد تا          

 .نگيردهاي منفي گروه قرارمنطقه تحت تاثير جلوه

 : ترتيب اولويتهاي مورد نياز به  رشته

  رشته بهداشت محيط •

  هاي بهداشت خانوده و بهداشت عموميرشته •
 شته مامايي •

 رشته پرستاري •

 رشته تغذيه •

كاردرمـاني،  (هاي توانبخـشي    دانشجويان رشته : هاديگررشته •
-سنجي و شنوايي سنجي، بهداشت حرفه     ، بينايي )فيزيوتراپي
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 .هاي پزشكياي، فوريت

 نيست كـه ديگـر رشـته علـوم پزشـكي و             البته اين سخن بدين معني    
هـاي جهـادي توسـعه      تواننـد در حركـت    حتي غير علـوم پزشـكي نمـي       

سالمت و بهداشت مؤثر باشند، بلكه ايـن دانـشجويان عالقمنـد جهـت              
هاي جهادي در كنـار حـداقل افـراد مـورد نيـاز از              شركت در اين طرح   

جـه بـه   تو(هـاي فـوق و بـا يكـسري تـدابير و اقـدامات            دانشجويان رشته 
 .قادر خواهند بود به فعاليت جهادي بپردازند )4 ـ 4قسمت 

: انتخاب نهـايي داوطلبـان ثبـت نـامي جهـت حـضور در منطقـه        ـ  6
توانـد بـر اسـاس      انتخاب نهايي عالوه بر پارامترهاي انتخاب اوليـه، مـي         

ميزان نظم و وضعيت حضور دانشجويان ثبـت نـامي جهـت حـضور در               
در . گروه باشـد ) 2 ـ  4 ـ  4 اشاره در مورد(جلسات عمومي و تخصصي

 درصـد   20 الـي    10ضمن، تعداد افـراد منتخـب نهـايي بايـستي حـدود             
بيشتر از تعداد كل دانشجوياني باشد كـه قـرار اسـت بـه منطقـه جهـت                  

تعـداد  ... انجام طرح جهادي گـسيل شـوند؛ تـا در صـورت انـصراف و              
 .افراد مورد نياز حضور داشته باشند

  ريزي اجرايي در منطقه امهتعيين برن. 4 ـ 3

 : اين بدان معنا است كه مسئولين گروه بايد مشخص كنند كه

  ي اجراي طرح در منطقه چگونه است؟نحوه •
ها و مطالب ارائه شـده       گروه هدف، حجم، مباحث، سرفصل     •

  در منطقه به چه صورت است؟
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هـاي  آيا گروه غير از مباحث آموزشـي و پيـشگيرانه، برنامـه            •
ري از جملـه غربـالگري بينـايي، تـست پـاپ            غربالگري ديگ 

دارد؟ و در صـورت مثبـت بـودن جـواب بايـستي            ... اسمير و 
هـاي الزم و    امكانات، حجم افـراد تحـت پوشـش، آمـوزش         

ها را انجـام دهنـد و        نهايي و دانشجوياني كه بايد اين فعاليت      
ديگر نكات ريز و جزئي، مشخص و به زيـر گـروه مربوطـه              

 .ابالغ شود

اي طـرح در منطقـه و توجيـه و           ها جهت اجر   گروه تعيين زير  •
  آموزش آنها چگونه است؟

 : يكسان و همسطح سازي .4 ـ 4

اين مرحله بدان جهت است كه دانشجويان منتخب جهادگر جهـت           
از طرفـي بـه     . اجراي طرح، همگي در يك سطح و از يك رشته نيستند          

 هـاي ارائـه شـده و جهـت         علت گستردگي و تنـوع مطالـب و آمـوزش         
جلوگيري از هرگونه ناهماهنگي در انتقال اطالعات به مردم، با هـدف            
ــه    پيــشگيري از بيمــاري و ارتقــاء ســطح ســالمت؛ الزم اســت كــه كلي

ها و مطالب برسند تا هم نياز منطقه      دانشجويان به سطح مشتركي از داده     
طور مناسب و با توجه به شناسايي انجام شده برآورده نمايند و هم             را به 

ها و اطالع رساني را تحت كنترل خـود در          بتواند كليات آموزش  گروه  
 در روستاي الف به خوبي بتواند       1و طوري نباشد كه زير گروه       . بياورد

ها و توسعه سالمت مانور دهد، ولـي        روي موضوع پيشگيري از بيماري    
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لذا بـسيار   .  در روستاي ب نتواند كارايي موفقي داشته باشد        2زير گروه   
 )هـا  از تمام جنبه  (كليه دانشجويان جهادگر به يك سطح       مهم است كه    

  : برسند و اين مهم بايد توسط چند روش دنبال شود
  .برگزاري جلسه توجيهي عمومي •
  .برگزاري جلسه توجيهي و آموزشي تخصصي •
 .تهيه و توزيع دفترچه توجيهي و آموزشي تخصصي •

ب  ايـن جلـسه بعـد از انتخـا         :برگزاري جلسه توجيهي عمومي   ـ   اول
و با اطـالع قبلـي در يـك مكـان از     )4 ـ  2 قسمت5بند(اوليه دانشجويان

حضور دانشجويان در ايـن جلـسه عمـومي         . دانشگاه برگزار خواهد شد   
شود افـرادي كـه بـه هـر دليلـي در ايـن جلـسه                چه بسا مي  . الزامي است 
اند، توفيق همراهي گروه در طـرح جهـادي از آنهـا سـلب              حضور نيافته 

 جلسات مشابه توجيهي و آموزشي گروه بـسيار مهـم           اين جلسه و  . شود
  .است و لذا بايد با تمام قوا و توان برگزار شود

 : تواند بدين صورت باشدموارد مطرح شده در اين جلسه مي

  .هاي گذشتهمعرفي كلي از گروه جهادي و سابقه و فعاليت •
معرفي كلي و جزئي از منطقه هـدف بـا توجـه بـه اطالعـات                 •

 در مرحلــه شناســايي و بيــان مــسائل و    آوري شــده جمــع
  .مشكالت بهداشتي و سالمت منطقه

 .هاي كلي گروه جهت اجرا در منطقهبيان اهداف و برنامه •

... هـا و  ها، بايد و نبايدها، محدوديت    شرطبيان شرايط و پيش    •
 .در منطقه و همچنين جهت عضويت در گروه
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وه تكميل فرم تعهد نامه دانشجويان داوطلب كه توسـط گـر           •
 .تهيه شده است

 ... .و

 اين جلـسه كـه      :برگزاري جلسه توجيهي و آموزشي تخصصي     ـ   دوم
 )4-2 قـسمت  6بنـد (بعد از جلسه عمومي و انتخاب نهـايي دانـشجويان           

خواهــد بــود، بيــشتر ماهيــت تخصــصي و آموزشــي بــراي دانــشجويان  
هاي ارائه شـده بايـد   ها و آموزشسرفصل. شركت كننده در طرح دارد    

 نفـر از دانـشجويان مـسئول و يـا           2 الي   1بخش تفكيك شود و     در چند   
آوري اطالعـات    مسئول جمـع  ) كه از قبل مشخص شده است     (داوطلب  
با توجه به نياز منطقه كـه از مرحلـه شناسـايي اسـتخراج              ( شوندكلي مي 

بندي و تأييد مسئولين گـروه، بـه        اين اطالعات بعد از دسته    ). شده است 
در منطقـه بـه افـراد گـروه طـي جلـسات             هـاي آموزشـي     عنوان مبحـث  

  .شود  ميتخصصي كارگروهي انتقال داده
 البته اين بدين منظور نيست كه دانشجويان عين همان چيزي را كـه             

هاي تخصصي عنوان شده در منطقه آموزش دهنـد، بلكـه           در كارگروه 
طور جزئي و تخصـصي يـك مـسئله بررسـي           ها به بايد در اين كارگروه   

 نبايدهاي يك موضوع مورد تاكيد واقع شـود و آنگـاه            شود و بايدها و   
افراد، كليات آن را با هدف پيشگيرانه كه براي عموم مردم منطقه قابـل              
درك و فهم باشد، بـا حـساسيت و ظرافـت خـاص، آمـوزش و انتقـال                  

 .دهند

به عنوان مثال، در ايـن راهنمـا در خـصوص بهداشـت آب مطـالبي                
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رود، اين نكـات را      به منطقه مي   ذكر شده است كه گروه جهادي وقتي      
ايـن دسـته بنـدي      . دسته بندي و به زبان ساده و قابل درك مطرح نمايد          

  : صورت زير باشدتواند به ترتيب بهمي
  .اهميت پرداختن به موضوع آب و بهداشت آن •
  آب سالم و آب آلوده چيست؟ •
 .هاي آلودههاي منتقله از طريق آبتشريح بيماري •

 . منابع آبسازيهاي سالمراه •

 . سازي آب قبل از مصرفهاي سالمراه •

 ... و

در ضمن از جمله موارد ديگري كه دانشجويان بايد توجيـه شـوند،             
ماننـد فـرم    (هاي تهيه شـده   ها نسبت به تكميل فرم     آشنايي و آموزش آن   
 .باشدمي) هاگروهگزارش عملكرد زير

يـه   در واقـع كل    :تهيه و توزيع دفترچـه آموزشـي تخصـصي        ـ   سوم
هاي آموزشي كه بايد توسـط دانـشجويان در منطقـه           مباحث و سرفصل  

دنبال شود، در قالب يك دفترچه آموزشـي و تخصـصي گـردآوري و              
عـالوه بـر برگـزاري جلـسات        (بين دانشجويان شركت كننده در طـرح        

اي از  در واقـع جلـسات تـوجيهي، بيـان چكيـده          . توزيع گردد )توجيهي
صصي اسـت و دانـشجويان بـا مطالعـه          مطالب و عناوين اين دفترچه تخ     

قبلي ايـن دفترچـه جهـت آمـادگي بيـشتر و رفـع ابهامـات در جلـسات                   
پـس قـسمت يكـسان سـازي        . يابنـد هاي تخصصي حضور مي   كارگروه

تواند فرصتي حتي براي دانشجويان غيرعلوم پزشكي ايجاد نمايد تـا           مي
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و هاي جهادي توسعه سـالمت       صورت كنترل و تعريف شده در طرح      به
  .بهداشتي حضور مؤثر و فعال داشته باشند

هاي دانشي و بينـشي و نـوع نيـاز          با توجه به اينكه مشكالت، كمبود     
اكثرمناطق محروم كـشور در جهـت ارتقـاء سـطح بهداشـت و توسـعه                

هـا و   گونه است، يك سري از سرفـصل      سالمت تا حدي يكسان و يك     
 همين قـسمت ذكـر   موارد كه در تمام مناطق بايد بدان پرداخته شود در   

در ضمن با توجـه بـه شناسـايي، موانـع و مـشكالتي كـه در                 . شده است 
شود، بايـد بيـشتر مـورد تاكيـد قـرار گيـرد و مـشكالت               منطقه ديده مي  

هــا هــم تــدابيري مــوردي و خــصوصي نيــز بايــد شناســايي و بــراي آن 
  .انديشيده شود

هاي آموزشي و قابـل پيگيـري جهـت توسـعه سـالمت و               فصلسر

  : شت در مناطق محروم كشوربهدا

رابطـه، بيـان تاكيـد سـالمت در         (اسالم؛ سـالمت و بهداشـت      .1
  ...).اسالم و

  .هابهداشت و سالمت كودكان و پيشگيري از بيماري .2
اصـول بهداشـت    (چرا بايد نظافت شخصي را رعايـت كـرد؟         .3

 ).گيريهاي پيشهاي مرتبط و راه فردي و عمومي و بيماري

را رعايت  را نظافت و بهداشت آن    چرا بايد محيط اطراف خود       .4
هـاي  هـاي مـرتبط و راه     اصول بهداشت محيط و بيماري    (كنيم؟
  ).گيري، اصول رعايت زيست محيطي در منطقهپيش
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هاي مـرتبط،   اصول، اهميت، بيماري  (بهداشت دهان و دندان    .5
 ...).هاي رعايت آن وروش

  .بهداشت زنان و زناشويي .6
  . مراقبت از كودك در هنگام بيماري .7
 از جملـه  ...) هـاي پيـشگيري و     معرفـي، عـالم، راه    (هـا بيماري .8

خوني، فشار خون، تب مالت، ماالريـا، كليـه         فقر آهن و كم   (
  ...)هاي شايع در مناطق محروم و و عفونت ادراري، بيماري

هـاي سـني   بهداشت مـواد غـذايي و اصـول تغذيـه در گـروه       .9
 .مختلف

ــ (بهداشــت آب .10 ــابع آالين ده اهميــت آب و بهداشــت آن، من
 آب، اهميت     منابع  سازي آب، بهسازي  هاي سالم آب، روش 

 ...).هاي آن و و روش

سالمندان، زنان باردار،   (هاي سني آسيب پذير   بهداشت گروه  .11
 ).نوزادان

به همراه تشريح رعايت اصـول ايمنـي        (بهداشت كار و شغل      .12
 )در شغل و در منازل منطقه محروم

  .هاي اوليهامداد و كمك .13
هـاي زنـدگي   واني در خانواده و مهـارت  ر ـ بهداشت روحي .14

 ).هاي جوانبويژه در بين زوج(

ديگــر موضــوعات روز در جهــت توســعه ســالمت و ارتقــاء  .15
  . بهداشت منطقه محروم
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تواننـد  هاي تخصصي مـي   شايان ذكراست كه هر كدام از كارگروه      
هاي فوق را انتخـاب و مطالـب مناسـب و         بيش از يك مورد از سرفصل     

نند و با تأييد مسئولين گروه، آن را در قالـب جلـسات             كاربردي تهيه ك  
توجيهي و كارگروهي و همچنـين دفترچـه تخصـصي در اختيـار سـاير               
دانـــشجويان جهـــادگر قـــرار داده، ابهامـــات و ســـواالت آنهـــا را در  

هـا مرتفـع نماينـد و اطمينـان حاصـل كننـد دانـشجوياني كـه                 كارگروه
هاي آموزشي را دارنـد،      ي پيگيري يك يا چند مورد از سرفصل       وظيفه

  .توجيه شده و توانايي پياده سازي در منطقه را دارند
تواننــد از جهــت برقــراي بيــشتر ايــن اطمينــان، مــسئولين گــروه مــي

 در دو سـطح   » هـاي كتبـي و يـا شـفاهي        آزمون«دانشجويان جهـادگر    
بـه عنـوان مثـال بـا توجـه بـه اينكـه مـسئله                . عمومي و تخصصي بگيرند   

يك مسئله فراگير و همگاني بـوده و        )10صل شماره سرف(بهداشت آب   
شود، بايـد اطـالع     هاي سني و جنسي يك منطقه را شامل مي        همه گروه 

بـرادران و   (لذا كليـه دانـشجويان جهـادگر      . رساني و آموزش داده شود    
بايد خود در اين زمينه به يك سطح مشتركي برسند كـه ايـن              )خواهران

) شـفاهي و كتبـي    ( آزمـون  سرفصل با جزئيات آن، در قـسمت عمـومي        
سر فـصل شـماره     (ولي به مسئله بهداشت زنان و زناشويي      . شودذكر مي 

اي خـاص و قليـل از        كه در مناطق محروم بسيار مهم و توسـط عـده          ) 6
دانشجويان خواهر قابل پيگيري است بايد در قسمت تخصصي آزمـون           

 . پرداخته شود

شـود، مثـل زيـر      ها بايد كامال تخصصي     سري از زير گروه   البته يك 
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گروه غربالگري بينايي كه فقط دانشجويان بينايي سنجي در آن حضور           
دارند و يا زيـر گـروه تخصـصي غربـالگري و تـست پـاپ اسـمير كـه                    

  .دهنددانشجويان مامائي آن را تشكيل مي

  ): گزارش عملكرد گروه( هايي جهت مستند سازي ايجاد زمينه. 4 ـ 5

گـزارش  "تـر از    يـك واژه وسـيع    تر و   مستندسازي، يك نگاه كالن   
هـاي مـستند سـازي،      در واقع يكي از نتـايج و خروجـي        . است"عملكرد

پـس بهتـر اسـت تنهـا بـه          .تهيه گزارش عملكـرد گـروه جهـادي اسـت         
گزارش عملكرد گـروه توجـه نـشود، بلكـه بـه مـستند كـردن و ايجـاد                   

بـرخالف برخـي تـصورات، كـه مـستند          . بسترهاي قابل استناد پرداخت   
شود، بايستي اين فريضه مهم در همان ابتدا و         منطقه شروع مي   سازي در 

  .حتي در مراحل مختلف شناسايي، پيگيري و اجرا گردد
  : هاي جهادي است، زيرا مستندسازي، يك فريضه در طرح

ــال آن،      • ــد در قب ــس باي ــت، پ ــه اس ــي داراي هزين ــر طرح ه
مستند كـردن يـك فعاليـت       . هاي مؤثري انجام گردد    فعاليت

هداشتي و توسعه سالمت از ابتدا تـا انتهـاي مراحـل         جهادي ب 
آن كمك شاياني در اثر بخشي نتيجـه طـرح بـويژه در دراز              
مدت خواهـد كـرد و يـا حـداقل راه را بـراي ادامـه طـرح و                   
پيگيري مشكالت و موانع موجود بهداشتي و سالمت منطقـه          

ها و يا ديگـر افـراد كـه قـرار اسـت             محروم براي ديگر گروه   
كند و ديگر نيـازي     عد به گروه ملحق شوند باز مي      هاي ب سال



  ي سالمت و بهداشت ي جهادي در عرصه نامه     ره■   88

هاي بعد، افـراد بشخـصه و بـا صـرف مجـدد              نيست در دوره  
به اطالعات گذشـته دسـت      ) مالي، وقت، انرژي  (همان هزينه 

  .يابند
سازي با هـدف ارائـه و انعكـاس بخـشي از مـشكالت              مستند •

تواند منطقه محروم كه بيشتر جنبه مديريتي و كالن دارد، مي         
زدايـي  اي مسئوالن اسـتاني و كـشوري نيـز در محروميـت           بر

  .منطقه مثمر ثمر باشد
  از همـــين رو ضـــروري اســـت مـــستند ســـازي از ابتـــدا و قبـــل از 

در واقـع   . اجراي طـرح تـا پايـان كليـه مراحـل بـه خـوبي انجـام گـردد                  
را هـاي آن   مسئولين گروه جهادي بايد مستند سازي را مديريت و پـيش          

  .آماده نمايند
دسازي مناسب يك طرح جهادي بهداشـتي و توسـعه سـالمت            مستن

  : هاي زير است شامل موارد و روش
  

 هاي مورد استناد و توجه مؤلفه رديف

1 
آوري شده در مورد منطقه در قبل، حين و بعد از طرح جهادي در               كليه اطالعات جمع  

 هاعرصه بهداشت و ديگر عرصه

 هات و ديگر عرصهمشكالت و موانع در عرصه بهداشت و سالم 2

3 
بـه  . صـورت كيفـي و كمـي      ها و عملكرد گروه جهادي در حين اجراي طرح بـه          فعاليت

 عنوان مثال مقدار نفرساعت آموزش در يك گروه و يا يك موضوع خاص

4 
ارائه پيشنهادها و راهكارهاي عملي در خصوص بهبود سطح بهداشت و توسعه سالمت             

 در منطقه

 هاي انجام شده در منطقه توسط گروه جهادي و پژوهشهاها، تحقيقآزمايش 5
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 ها و اقدامات گروههاي تداوم و پيگيري فعاليتطرح 6

7 
هاي خاص،   بانك اطالعاتي مردمي و بومي منطقه با هدف شناسايي افراد داراي بيماري           

 ...افراد نخبه و

 نقاط ضعف و قوت گروه در اجراي طرح جهادي 8

 هاي جهادي بعدي ات پيشنهادي و عملي در اجراي طرحها و اقدامبرنامه 9

10 

هاي جهادي  بازخورد اجراي طرح جهادي بين مردم منطقه و پايش ميزان تاثير فعاليت           
  . كوتاه مدت و بلند مدتصورتبه

  :  به عنوان مثال

  : ثبت بازخورد و پايش كوتاه مدتـ 

) 3ـ   3ـ   4توجه به (گرديدهدر قبل از اجراي طرح جهادي، روش ايجاد رقابت برگزار           
هـا مقايـسه و     اين نتايج با نتايج حاصل از برگزاري روش ايجاد رقابت در پايان فعاليت            

  .گرددطور كمي و كيفي استخراج ميميزان تاثير فعاليت جهادگران در كوتاه مدت به
  

  : ثبت بازخورد و پايش بلند مدتـ 

هاي مختلف بهداشتي ار و اخذ شاخصآوري آم گروه در مرحله شناسايي، اقدام به جمع
هاي هدف مختلف به مركز بهداشت منطقـه         مانند آمار مراجعه گروه   (از منطقه هدف    

هاي سني مختلف بـه      طور كل آمار مراجعه گروه    0جهت اقدامات درماني دندان، يا ب     
، شـاخص مـرگ نـوزادن،       ...هاي عمومي و يا اختصاصي و      مركز بهداشت جهت بيماري   

مي نمايد، كه بعد از اجراي يك دوره بلند مدت و مداوم طـرح در               ...) دار و مادران بار 
آوري گروه دوباره نسبت به جمع    )  طرح جهادي در طي يك بازه زماني       10مثالً  (منطقه

صورت ميزان تاثير   در اين . نمايدها از مراكز بهداشتي منطقه مبادرت مي      آمارو شاخص 
هاي سني مختلف منطقـه قابـل       دم و گروه  ها در جهت ارتقاء سطح سالمت مر      آموزش

 .استناد خواهد بود

  
شــود مــستند ســازي بــه دو صــورت كتبــي و تــصويري  تاكيــد مــي

پذير است كه در بعضي از موارد، هر دو روش قابل انجام اسـت،               امكان
ها و اقدامات گروه جهادي عرصه سالمت  به عنوان مثال در بيان فعاليت     

هـا و اقـدامات را تهيـه         تصاوير فعاليـت   توان تا حدي هم   و بهداشت مي  
  .كرد و هم شرح اقدامات و نتايج كيفي و كمي را ثبت و ضبط نمود
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  گروهي  هاي و اقدامات برون هماهنگي.5

 : ها هماهنگي با ادارات و سازمان .5 ـ 1

گروهي شامل ادارات دولتي و     ها و اقدامات برون   يكي از هماهنگي  
دو هـدف   كه در اين رابطه، يكي و يا هر         .هاي غير دولتي است   سازمان

  : شودي زير دنبال ميعمده
هـا و اخـذ      هـا و همـاهنگي الزم بـا آن        اطالع رساني به سازمان   )الف

  .هاي الزممجوز
ها جهت اخـذ امكانـات نـرم افـزاري و سـخت             ارتباط با سازمان  )ب
  .افزاري

 ها و اداراتي كه براي اجراي طـرح جهـادي توسـعه           از جمله سازمان  
  : ها هماهنگي كرد به شرح ذيل هستندسالمت و بهداشت بايستي با آن

  
ف
دي
ر

 

 شرح نام سازمان و اداره

 دانشگاه مبداء 1
معاونت بهداشتي، معاونت دانشجويي، نمايندگي نهـاد مقـام         

 . معظم رهبري در دانشگاه

 وزارت بهداشت 2
هاي مختلـف وزارت از جملـه معاونـت         ها و قسمت  معاونت
 .... و دانشجويي وبهداشتي

3 
دانشگاه علوم پزشكي منطقـه     

 هدف

ويژه معاونت بهداشتي دانشگاه و مـديريت       اين سازمان و به   
هاي محـوري    شبكه بهداشت و درمان، بايد از جمله سازمان       

ــي نامــه  ــسيج  گــروه جهــادي باشــد و معرف ــه ب اي از ناحي
  .دانشجويي مبداء به آن ارائه گردد

ويي فعال در استان و دانـشگاه       همچنين گروه جهادي دانشج   
 علوم پزشكي استان هدف
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 قسمت معاونت سازندگي و كارآمدسازي ناحيه بسيج دانشجويي مبداء 4

5 
ناحيـــه بـــسيج دانـــشجويي 

 منطقه هدف

هاي محوري گروه جهـادي     اين سازمان نيز از جمله سازمان     
است كه بايد معرفي نامه از ناحيه بسيج دانـشجويي مبـداء            

 .ئه گرددبه آن ارا

6 

ها و ادارات در    ديگر سازمان 
ــه  اســتان و شهرســتان منطق

 هدف

ــتانداري،     ــپاه، اس ــت س ــه مقاوم ــازندگي ناحي ــت س معاون
فرمانداري و بخشداري، بسيج جامعـه پزشـكي، آمـوزش و           

 ...پرورش، آبفاي روستايي و

  

طـور    هستند كه گروه با آنها به      هايي  موارد فوق، حداقل سازمان   : توجه
هـاي   مستقيم در ارتباط اسـت و ممكـن اسـت بـه سـازمان             و يا غير  مستقيم  

. دولتي و غيردولتي ديگر جهت اجراي بهتر طرح جهـادي مراجعـه شـود             
مانند مراجعه بـه سـازمان مبـارزه بـا مـواد مخـدر جهـت تهيـه پوسـترها و                     

  ... بروشورهايي با هدف پيشگيري از اعتياد يا اداره بهزيستي و
مين امكانات مورد نياز طـرح خـود        نياز نيست گروه جهت تا     •

در بنــد فــوق، منظــور از . مــستقيما هزينــه مــالي صــرف كنــد
تـوان  كمك، صرفا كمك مالي نيست، بلكه با پيگيـري مـي          

بسياري از امكانات را به صـورت عـاريتي و يـا بالعـوض از               
بـه عنـوان مثـال گـروه        . ها تحويـل گرفـت    ادارات و سازمان  

 را بـين گـروه خردسـال و         قصد دارد طرح غربالگري بينـايي     
بدون شك وسايل و امكانات مورد نيـاز        . نوجوان انجام دهد  
تواند بـا پيگيـري و   بردار است و گروه ميبراي اين امر هزينه  

پزشكي مبداء  هماهنگي الزم، اين وسايل را از دانشگاه علوم       
 .صورت عاريتي تحويل بگيردو يا منطقه هدف به

توان به هماهنگي يك و يـا       وهي مي گرهاي برون از ديگر هماهنگي  
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اين روحانيون عزيز عالوه بر همراهي      . دو روحاني از مراكز اشاره نمود     
هاي فرهنگي درون و بـرون      توانند محور فعاليت    مي گروه در كل طرح   

ريــزي قبلــي در زمينــه تواننــد بــا برنامــهگروهــي باشــند، در ضــمن مــي
هـاي  نيـز برنامـه   "تاهميت بهداشت در اسالم و مـشابه ايـن موضـوعا          "

ها ايـراد سـخنراني،     مفصل و متنوعي داشته باشند كه از جمله اين برنامه         
 .خواهد بود... برگزاري مسابقات و

  :يهماهنگي و اقدامات پشتيبان .5 ـ 2

ــزات و     ــات، تجهي ــه ملزوم ــت تهي ــداماتي در جه ــستي اق ــروه باي گ
 در  پشتيباني طرح جهادي و همچنين تـامين نيازهـاي خـود جهـادگران            

البته بايد همواره دقت شود كـه افـراط و اسـراف در             . منطقه انجام دهد  
بديهي اسـت كـه بخـشي از        . تامين امكانات و تجهيزات صورت نگيرد     

هـاي   امكانات اوليه و مورد نياز طرح بايد با توجـه بـه برنامـه و فعاليـت                
ــرد     ــرار گي ــترس ق ــامين و در دس ــادگر ت ــشجويان جه ــر دان ــورد نظ   . م

   شــودر مــديريت تــامين ايــن امكانــات پيــشنهاد مــي جهــت ســهولت د
هايي با عنوان زير تهيه و افراد مـسئول گـروه نـسبت بـه تكميـل آن                  فرم

  : اقدام نمايند
اي مورد نياز جهت اجراي     امكانات و ملزومات سرمايه   "فرم   •

هاي جهادي بهداشت و توسعه سـالمت در        ها و فعاليت  برنامه
  ."منطقه

ات مصرفي مورد نيـاز جهـت اجـراي         امكانات و ملزوم  "فرم   •
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هاي جهادي بهداشت و توسعه سـالمت در        ها و فعاليت  برنامه
  ."منطقه

ــرم  • ــات ســرمايه "ف ــات و ملزوم ــاز جهــت  امكان ــورد ني اي م
 ."ي برون گروهياستفاده

ــرم  • ــت     "ف ــاز جه ــورد ني ــصرفي م ــات م ــات و ملزوم امكان
 ."ي درون گروهي استفاده

 : نمونه فرم با مثال
 .".....ات و ملزوماتامكان"فرم 

ف
دي
ر

 

عنوان ملزوم و 

امكانات مورد 

 نياز

هدف و 

استفاده اين 

 ملزوم

تعداد 

 مورد نياز

مسئول 

پيگيري 

 و تهيه

مرجع 

پيگيري و 

 تهيه

باذكر (نتيجه پيگيري

 )تاريخ

1 
كيت 
 كلرسنج

برنامه 
بهداشت 
 آب شرب

 ...آقاي دستگاه2

دانشكده 
بهداشت 
 دانشگاه

تهيه 
 )02/01/90(گرديد

2 

دستگاه 
سنجش 

 بينايي

برنامه 
غربالگري 

 بينايي

دستگاه 1
 كامل

 ...خانم

دانشكده 
توانبخشي 

 دانشگاه

 در دست پيگيري

  

  : شود  ميپيگيري براي چند مورد ديگر به دليل اهميت آن ذكر
وسيله نقليه مناسب جهت انتقال دانشجويان جهادگر از مبداء          •

ــه هــدف  ــه شهرســتان منطق ــشنهاد در صــورت امكــان. (ب  پي
  ).شود از قطار استفاده شود مي

هـاي منطقـه، وسـيله نقليـه        در صورت شـرايط خـاص جـاده        •
مناسب جهـت انتقـال دانـشجويان جهـادگر از شهرسـتان بـه              

  .بخش هدف
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وسيله نقيله مناسب جهت كل زمان اجراي طرح جهادي كه           •
 .دراختيار گروه جهادي قرار گيرد

 كــل گــروه  قــراول چنــد روز قبــل از حركــتگــروه پــيش •
ها و  جهادي به منطقه هدف حاضر شود تا آخرين هماهنگي        

 .تامين امكانات و پشتيباني گروه را پيگيري نمايد
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با مطالعه فصل سوم، خوانندگان قادر خواهند بود با جواب سواالت           
  : ذيل آشنا شوند

ــت آ • ــراي   اهمي ــول اج ــا اص ــادگران ب ــنايي جه ــاهي و آش گ
اقــدامات در حــين طــرح جهــادي در چيــست؟و شــامل چــه 

 مراحلي است؟

  : حركت جهادگران

حركت جهـادگران بـه سـوي منطقـه هـدف، چگونـه اجـرا                •
  گردد؟ مي

 :مراسم افتتاحيه

هـاي جهـادي    سـازي فعاليـت   ها و نحوه اجرا وپيـاده     كلياتي از روش  
 : ر منطقه محرومتوسعه سالمت و بهداشت د

هـاي جهـادي توسـعه سـالمت و         هـا و طـرح    كليات حركـت   •
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بهداشت در مناطق محروم و توسط دانشجويان جهـادگر بـر           
 چه مبنا و اهدافي استوار است؟

ــر  • ــين زي ــروه تعي ــورت    گ ــه ص ــه چ ــادي ب ــروه جه ــاي گ   ه
هـا چگونـه    گـروه گردد و روش عملكـرد ايـن زيـر         انجام مي 

 است؟

 ها چيست؟ روه در قبال زير گروهنقش و وظيفه مسئولين گ •

ترين همـاهنگي گـروه جهـادي سـالمت و          آخرين و كليدي   •
بهداشـت در منطقـه محـروم بـا چـه قـسمت اداري و يـا چـه         

 كساني است؟

هاي آموزش بهداشت را كه ممكن است در يك         كليه روش  •
 منطقه محروم دنبال و پياده سازي شود نام ببريد؟

. ل آن را را شـرح دهيـد       روش اجراي خانه بـه خانـه و مراحـ          •
 مزايا و معايب اين روش چيست؟

. روش اجراي گـروه هـدف و مراحـل آن را را شـرح دهيـد                •
 مزايا و معايب اين روش چيست؟

علل و اهميـت برنامـه ريـزي گـروه جهـادي جهـت اجـراي                 •
هاي خود در مدارس منطقه و براي دانش آموزان آن           فعاليت

 .را شرح دهيد

 مراحـل آن را را شـرح دهيـد و           روش اجراي ايجاد رقابت و     •
 نكات مهم و اهميت اين روش چيست؟

روش اجراي آموزش غير مستقيم به چه معنا است و چگونـه           •
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 گيرد؟  ميانجام

روش اجراي آمـوزش غيـر حـضوري بـه چـه معنـا اسـت و                  •
 گيرد؟  ميداراي چه اهميتي است و چگونه انجام

روش اجراي آموزش جمعـي بـه چـه معنـا اسـت و چگونـه                 •
 گيرد؟ام ميانج

مشاركت پذيري و ايجاد موقعيت براي دخيـل كـردن مـردم             •
مناطق محروم در توسعه سالمت و بهداشت منطقه داراي چه          

 گردد؟اهميتي است و چطور اجراي مي

علل و اهميت هماهنگي با مركز بهداشـت روسـتايي منطقـه             •
ويژه بهورز مناطق، هنگـام اجـراي طـرح جهـادي           محروم، به 

 ه چه صورت باشد؟چيست و بايد ب

 : مستند سازي در حين اجراي طرح جهادي

پيگيري مستند سازي در حين اجراي طرح جهـادي چگونـه            •
 است؟

 : مديريت معنوي و اجرايي طرح جهادي

مفهوم جلسات شبانه در حين اجراي طرح جهادي چيست و           •
گـردد و     مـي  در اين جلسات چه مـواردي مطـرح و پيگيـري          

 هايي دارد؟ مزيتبرگزاري جلسات شبانه چه 

هـاي  مفهوم مديريت معنوي طرح جهادي چيست و فعاليـت         •
توانــد شــامل چــه     مــيفرهنگــي درون و بــرون گروهــي  

 هايي باشد؟ برنامه
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 حركت جهادگران  .1

حركت دانـشجويان جهـادگر عرصـه توسـعه سـالمت و بهداشـت،              
  : تواند از يك و يا توام چند مكان ذيل انجام شود مي

 از مزار شهدا  •

  اكز نگهداري سالمندان، جانبازان مر •
 عيادت بيماران  •

كه با خواندن آيات قرآن، ادعيه و سپس سخنراني روحـاني گـروه              
هاي فوق با هدف تزريق انگيزه بيـشتر و بيـان اهـداف             در يكي از مكان   

  . دنبال گردد"اصل جهاد"

  مراسم افتتاحيه . 2

گيــرد و ريــزي قبلــي صــورت مراســم افتتاحيــه در منطقــه بــا برنامــه
  : تواند شامل موارد زير باشد مي

 ).ها روحاني، مسئول گروه، يا سرگروه(سخنراني •

شرح كـاملي از وضـعيت فعلـي سـطح          : معرفي منطقه، شامل   •
هـاي  بهداشتي، مشكالت و موانع توسـعه سـالمت و بيمـاري          

كـه  ...(شايع، آداب، رسوم، مذهب، گـويش مـردم منطقـه و          
جلـسه عمـومي صـورت      قبل از اجراي طرح و در مبدا، طـي          

  ).گرفته است
 .بيان اهداف كالن و جزء گروه در طرح جهادي •

 .بندي نفراتها و تقسيمگروهمعرفي زير •
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هاي روزانـه كـل گـروه و        تشريح كامل و جزء به جزء برنامه       •
 .ريزي شدهاقدامات برنامه

يادآوري الزامات داخلي گروه شامل خطوط قرمـز و بايـد و             •
 .ن بايد بدان توجه نمايندهايي كه جهادگرانبايد

هـا   هاي تخصصي و مرور سرفصل    برگزاري مجدد كارگروه   •
 .و موارد آموزشي قابل پيگيري

 ...و

هاي جهادي توسـعه سـالمت و        ها و نحوه اجراي فعاليت     كلياتي از روش  . 3

 : بهداشت در منطقه محروم

  : مقدمه. 3 ـ 1

ركـت  طـور كـه در اصـول مبـاني راهنمـا گفتـه شـد، ح               همان )الف
جهادي توسعه سالمت و بهداشت بـر مبنـا و اصـل آمـوزش در جهـت                 

در واقع گروه   . ارتقاء سطح سالمت و پيشگيري از بيماري استوار است        
جهادي با يك آشنايي همه جانبه از منطقه و مـردم آن نـسبت بـه ارائـه                  

 هـاي متنـوع  هاي مختلف مردمي و به شـيوه هاي الزم بين گروه    آموزش
  .پردازد مي

هاي جهادي فعـال در  طور كلي چهار هدف عمده و اساسي گروه به
  : عرصه توسعه سالمت و بهداشت به قرار زير است

اصالح وجايگزيني عادات بهداشتي مـردم بـه جـاي عـادات            •
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  .غيربهداشتي
  .نهادينه كردن سالمت به عنوان يك ارزش اجتماعي •
 .هاي بهداشتي و سالمت منطقهتغيير و بهبود شاخص •

 .دم در استفاده صحيح از خدمات بهداشتيتشويق مر •

گام اول در آموزش بهداشت، دادن آگاهي بـه مـردم منطقـه اسـت               
درباره آنچه كه بايـد در زمينـه يـك زنـدگي سـالم بداننـد تـا از يـك                     

پس از اطالع   . مند شوند تندرستي كامل جسمي، رواني و اجتماعي بهره      
د و يا نگرش مناسـب      و آگاهي نسبت به آن بايد نسبت به آن مسأله، دي          

 .پيدا كرد و يا نسبت به انجام آن كار متقاعد شد

  : گروه جهادي، علل و نحوه تشكيلزير )ب
هايي تقسيم شده و برنامـه ريـزي        گروهكل افراد گروه به زير     •

به صـورتي اسـت كـه در يـك زيـر گـروه، دانـشجوياني از                 
هاي علـوم پزشـكي الزم وجـود داشـته باشـد كـه ايـن                رشته
 و )خانواده( ها شامل بهداشت محيط، بهداشت عمومي     رشته

شود، ايـن بـدان مفهـوم         مي البته مجدد تاكيد  . پرستاري است 
هاي علوم پزشكي و حتي غير پزشـكي        نيست كه ديگر رشته   

هاي جهادي توسـعه سـالمت و بهداشـت         توانند در طرح  نمي
هـايي اسـت كـه در       فعاليت نمايند، بلكـه داراي پـيش زمينـه        

  . بدان پرداخته شد2 ـ 4 ـ 4قسمت
هـا  گردد در كل گروه با توجه بـه اهـداف، برنامـه           تاكيد مي  •

ممكن است چند زير گروه تخصصي نيـز وجـود داشـته            ... و
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زيرگروه بينايي سنجي براي غربـالگري بينـايي و زيـر           . باشد
هـا هـستند كـه      گروه تست پاپ اسمير از جمله اين زيرگروه       

  .گردند  مي تعيين شده اعزامبطور مستقل و به مناطق از پيش
پــس از تقــسيم بنــدي مناســب دانــشجويان جهــادگر بــه        •

قبـل  (ها و برگزاري چند جلسه كارگروه تخصصي         زيرگروه
و همچنــين تهيــه و توزيــع )از حركــت و در جلــسه افتتاحيــه

) قبـل از حركـت    (دفترچه تخصصي بهداشتي بين دانشجويان    
ــن      ــه ايـ ــوي كليـ ــه از سـ ــن دفترچـ ــل ايـ ــه كامـ  و مطالعـ

، حال در كـل  )علوم پزشكي و غير علوم پزشكي (جهادگران
تـا  )ها دسته بندي شـده اسـت       كه به زير گروه   ( گروه جهادي 

هـا  گـروه هـر كـدام از زيـر      .شـود   مـي  حدي يكنواختي ديـده   
رسـاني در   هـاي جهـادي و خـدمت      وظيفه انجام كليه فعاليت   

  .عهده خواهد داشتيك يا چند روستا را به
 نفراسـت و  4 ـ  5گـروه حـداكثر    زيـر تعداد دانشجويان يك •

 : گرددچارت كلي بدين صورت پيشنهاد مي

  
  ها بندي گروه جهادي به زير گروه چارت كلي تقسيم
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  : به عنوان مثال
شـته بهداشـت محـيط    اگر كل گروه داراي چهار دانشجو در      •

 و زيـر گـروه تحقيـق و         3و2و1هـاي   گروهاست، بايد در زير   
 .پژوهش تقسيم شوند

هـاي بهداشـت    هاي علوم پزشكي بـه ويـژه رشـته        رشتهديگر   •
عمومي، مامايي، پرستاري نيز بايد در زير گروه تقسيم شـده           

هـاي ذكـر شـده را       گـروه داراي هـر يـك از رشـته         و هر زير  
  .باشد

 همانطور كه در مباني اشاره شد، اگـر گـروه جهـادي يـك               •
ها بوده و مشتاق    گروه غير علوم پزشكي فعال در ساير عرصه       

به فعاليت در عرصه سالمت و بهداشت نيز باشد، بايد كليات      
سالمت (و شرايط حداقلي را دارا باشد تا بتواند در اين زمينه          

به عنوان نمونـه    . و در منطقه محروم فعاليت نمايد     )و بهداشت 
ــراه  ــرايط همـ ــي از شـ ــوم  يكـ ــد دانـــشجوي علـ ــودن چنـ بـ

هـاي بهداشـت محـيط،       بويژه در يك يا همـه رشـته       (پزشكي
با اين گروه جهادي    ...)مايي، بهداشت عمومي، پرستاري و    ما

است و ديگر شرط، شناسايي و شناخت صحيح از منطقـه از            
نظر بهداشـت و سـالمت و همراهـي و همـاهنگي بـا سيـستم                

بـديهي اسـت كـه      . باشدبهداشتي منطقه از جمله بهورزها مي     
در اين مواقع مراحـل و مراتـب فرعـي ماننـد نحـوه حركـت                

گردد كه شاكله و      مي شود، ولي تاكيد    مي  حذف دانشجويان
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اصول پياده سازي طرح جهادي توسعه سـالمت و بهداشـت           
 .بايد رعايت گردد

 : هانقش مسئولين گروه جهادي در مقابل زير گرو)ج

مسئولين گروه بايد اطمينان حاصل نماينـد كـه هـر كـدام از زيـر                )د
ا و منـاطق اعـزام      طـور مـستقل بـه روسـتاه       هايي كـه بـه    ها و اكيپ  گروه

هـا و   شوند، عالوه بر آشنايي كلي به منطقه و مردم آن، بـه سرفـصل              مي
مواردي كه بايد در جهت توسعه سـالمت و بهداشـت منطقـه پيگيـري               

لـذا جهـت    . انـد نمايند احاطه كامل داشته و در اين راسـتا توجيـه شـده            
ايـد از   اطمينان به اين موارد و با هدف پيگيري بهتر اقدامات، يك نفر ب            

عنوان مسئول انتخاب شود تا عالوه بر ارتباط مـستقيم بـا            هر زيرگروه به  
مسئولين گروه و ايجاد همـاهنگي الزم در زيـر گـروه، بـر رونـد كلـي                  

هـاي مـورد نظـر و مطـرح          اجراي صحيح و دقيق كليه موارد و سرفصل       
شده در منطقه نظارت داشته باشد و نقاط ضعف گروه خود را برطرف             

  .نمايد
تواننـد عـالوه بـر      تر اشاره شد، مسئولين گروه مـي      همانطور پيش ) و

ها در قبل و حين     برگزاري جلسات كارگروه  (اقدامات توجيهي شفاهي  
از دانشجويان جهادگر در دو سطح عمومي و تخصـصي آزمـون            )طرح

شفاهي و كتبي گرفته و اطمينان حاصـل شـود كـه دانـشجويان تـا حـد                  
انـد و اگـر هـم نقطـه ضـعفي وجـود             هها دست يافت  مشتركي به سرفصل  

در ضـمن، ايـن     . دارد، قبل از شروع اجرايي طرح آن را برطرف نمايند         
هـا  تواند در تقسيم بندي دانـشجويان بـه زيـر گـروه             مي آزمون خود نيز  
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بسيار مؤثر و كمك كننده باشـد و دانـشجويان توانمنـدتر در بـين زيـر                 
  .ها توزيع شوند گروه

  : هروش خانه به خان .3 ـ 2

هاي فردي و چهره بـه چهـره بـوده و            اين آموزش بر مبناي آموزش    
تواننـد مفـاهيم را درسـت         مـي  بهترين نوع آموزش است كه دو طـرف       

ــد و    ــد، مــشكالت بهداشــتي خــود را مطــرح و بررســي كنن درك كنن
. باالخره به نتايجي برسند و در روش زندگي خود تغييراتي اعمال كنند           

ه دليل امكانات محدودي كـه از نظـر زمـان و       اين روش با تمام فوايد، ب     
نيــروي انــساني ورزيــده بــراي آمــوزش بهداشــت وجــود دارد، داراي  

  .محدوديت است
روستاها و مناطقي كه هر زير گروه در كل طرح و در هر روز بايـد                
پوشش دهد، از قبل مـشخص شـده و بـه همـراه مشخـصات عمـومي و                 

 ميــزان خــانوار و يــا شــود كــه البتــه بــا توجــه بــه  مــيخــصوصي اعــالم
هاي يك منطقه يا روسـتا و همچنـين امكانـات گـروه،             پراكندگي خانه 

  .شايد الزم باشد كه بيش از يك زير گروه به يك منطقه اعزام شود
هاي يك زير گروه جهـت ورود بـه         مراحل و ترتيب فعاليت    •

  : باشد  ميبه خانه بدين شرحروستا و انجام روش خانه 
يي با مسئولين بهداشتي منطقـه از جملـه         هماهنگي قبلي و نها    •

مركز بهداشت بخش، پزشك خانوار منطقه و بـويژه بهـورز           
  : روستا
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به دانشجويان جهادگري كه قصد دارند در عرصه توسعه سالمت و           
شود كه بدون هماهنگي      مي بهداشت فعاليت جهادي انجام دهند توصيه     

ــي يــك بهــورز كــه شــايد مــدر  (مــسئولين بهداشــتي منطقــه   ك و حت
به هيچ عنوان فعاليتي انجام ندهنـد و يـا          )تحصيالت خاصي نداشته باشد   

در كل، وارد منطقه نشوند كه البتـه ايـن امـر داراي نكـات و جزئيـاتي                  
  .است كه در ادامه بررسي خواهد شد

هماهنگي و اطالع رساني قبلي و نهايي به مـسئولين شـوراي             •
ع اجـراي   منظور از هماهنگي قبلي، قبل از شـرو       : يك روستا 

طرح است و منظور از هماهنگي نهايي، حين اجراي طرح و           
 .قبل از ورود زير گروه به منطقه است

هـا و منـازل مـردم منطقـه بايـد بـا همراهـي               سر زدن به خانـه     •
مسئول شورا يا حداقل بهورز روستا و منطقـه كـه حـضورش     

ــرد  ــد اســت صــورت بگي ــاز و مفي شــايان ذكــر اســت در  .ني
-توان با اطـالع   شوند نيز مي  حسوب مي روستاهايي كه قمر م   

رساني و پيگيري قبلي، بهورز، مسئول و متـولي روسـتا را بـا              
  .گروه همراه كرد

ــروه  • ــره5 ـ   4گ ــروه ( نف ــر گ ــزل،   ) زي ــه من ــد از ورود ب بع
ــوده  ــي نمـ ــادي را معرفـ ــروه جهـ ــت (گـ مشخـــصات و علـ

و ...) حــضور گــروه جهــادي در منطقــه بــه صــورت كلــي و
ــسمت   ــردن ق ــا ك ــد از مهي ــزلبع ــرادران و  (ي از من ــك ب تفكي

ــوزش ...) خــواهران و ــه آم ــه ارائ ــره و   ب ــه چه ــره ب هــاي چه
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 .پردازند  ميافزايش سطح دانش و آگاهي

هـا و مراسـم مختلـف بعـدي         تبليغ جهـت شـركت در برنامـه        •
مراسم جشن و يا حـداقل جلـسات گروهـي كـه قـرار           (گروه

 ). است در همان روستا و منطقه برگزار گردد

 : هايي هم داردخانه زمان بردار است، اما مزيتبهروش خانه

آشنايي كل افراد خـانواده بـا گـروه دانـشجويي جهـادگر و               •
 .بالعكس

هـاي بهداشـتي و     شناسايي دقيق مـشكالت، موانـع و دغدغـه         •
اشـاره بـه شناسـايي      .(سالمت مردم منطقه و ثبت مـوردي آن       

 )3 ـ 7: رك .حين اجراي طرح دارد

براي آموزش و در نتيجـه حـل   صرف وقت و انرژي بيشتري     •
مشكالت و رفع ابهامات اعضاي خـانواده در جهـت ارتقـاي        

 .سطح سالمت

تر بودن اعـضاي خـانواده در بيـان مـسائل و سـواالت              راحت •
 .بهداشتي و سالمت خود و خانواده

هـا   شناسايي دقيق افراد نخبه و داراي پتانسيل در بـين خـانواد            •
ه در حـين و بعـد از        كه مشتاق و يا مستعد همكـاري بـا گـرو          

اجراي طرح در راستاي هدف بومي كردن طرح جهـادي را           
 .دارند

 .شود  ميهاي عمومي و كلي مطرح بيشتر سرفصل •

ها بايستي گـروه، سـاز و كـار و           البته براي بهره برداري از اين مزيت      
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بـه عنـوان مثـال در مـورد         . هاي آن را از قبل مهيا كرده باشد        پيش زمينه 
هـا  مهم است و جهت بومي كردن، يكـي از زيرسـاخت           كه بسيار    5بند  

همان شناسايي افراد نخبه و فعال منطقه است كه گروه بايد ابتدا مالك             
و معيار خود را براي جهادگران بويژه مسئولين زير گروه تعريف نموده        

هـايي طراحـي و     سپس فرم . و در اين مسئله به يك اجماع رسيده باشند        
 ار داده شود تا آنها وقتـي بـه يـك روسـتا وارد             ها قر  در اختيار زيرگروه  

شوند از همان ابتدا و در روش خانه بـه خانـه بـا توجـه بـه مـالك و                      مي
معيارهاي تعريف شده به طور محسوس و يا نامحسوس اقـدام بـه ثبـت               

كـه در مراسـمات مختلـف، بـين         . مشخصات فرد نخبه يامـستعد نماينـد      
د را بايـد بـه مـردم منطقـه بـه            عموم و يا در پايان طرح جهادي اين افـرا         

عنوان رابطين گروه جهادي معرفي نمود و اهداف را براي مردم تشريح 
  .كرد

  : روش گروه هدف .3 ـ 3

منظور از اين روش جمع كردن كليه گروه هدف يـك منطقـه و يـا                
شـود كليـه مـردم        مـي  توصـيه . يك روستا در يك مكان مناسب اسـت       

گـروه  5ي عمومي و تخصصي بـه    هاي آموزش منطقه با توجه به سرفصل    
  : هدف بصورت زير تقسيم شوند

  .گروه هدف مادران و زنان •
  .گروه هدف دختران بالغ و دوشيزگان •
 .گروه هدف جوانان و مردان •
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 .گروه هدف نوجوانان و كودكان •

ــد  ( • ــت تاكيـ ــصاصي و جهـ ــور اختـ ــدف  )و بطـ ــروه هـ گـ
 .آموزان دانش

ي رفتـار   ها جهت فرهنگ سـاز    بديهي است كه يكسري از آموزش     
هاي هدف يكسان    ها در كليه گروه   بهداشتي و اصول پيشگيرانه بيماري    

مثـل بهداشـت دهـان و دنـدان، بهداشـت آب،            . و مشترك خواهد بـود    
هاي آموزشي بـاز بـا      همچنين يكسري از سرفصل   ... . بهداشت محيط و  

هـا و پيـشگيرانه از      هدف فرهنگ سازي رفتار بهداشتي در بين خـانواده        
 خاص و مربوط به يك گروه هدف است مثل بهداشت زنان            ها،بيماري

 ... . و2 و 1و دختران براي گروه هدف 

روش گروهي، كـه كـل افـراد يـك گـروه هـدف در يـك                  •
آينـد داراي محاسـن و      مكان روسـتا و منطقـه گـرد هـم مـي           

 : هايي است مزيت

رسـاني، كليـه افـراد گـروه        هـا و اطـالع    پس از ارائه آموزش    •
ز يك سنخ و طيف هستند به فصل مشتركي         هدف كه غالباً ا   

رسـند    مـي  از اطالعات در جهت افزايش سطح سالمت خود       
توانند به يكديگر كمك رساني       مي و در زمان ابهام و مشكل     

  .كنند
هـاي  سـازي روش  در صورت اداره مناسب اين روش و پياده        •

اصولي آموزش توسط جهادگران، افراد گروه هدف مسائل        
شـود تـا    نمايند و اين سـبب مـي      طرح مي و ابهامات خود را م    
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سايرين نيز با اين مشكل و نحوه مقابله با آن آشـنا شـده، در               
در واقـع   . جهت افزايش سطح بهداشت خانواده گام بردارند      

ــوزش    ــودن آم ــل رو در رو ب ــه دلي ــوزش  ب ــدگان و آم دهن
هـاي گونـاگون يـك      گيرندگان، امكان بحث پيرامون جنبـه     

گيرنـده، عقايـد    افـراد آمـوزش   . مسأله بهداشتي وجـود دارد    
خــود را مطــرح كــرده و تبــادل اطالعــات، موجــب تكميــل 

  .شود  ميمعلومات آنها
 .شودزمان و وقت در اين روش بطور بهينه صرف مي •

زيرا بـه سـبب     . هايي است  اين روش نيز داراي نواقص و محدوديت      
هـايي كـه در روش آمـوزش گيرنـدگان وجـود دارد، ممكـن               اختالف

ش براي افرادي از گروه هدف مفيد نبوده يا حـداقل فايـده             است آموز 
اي از افـراد گـروه هـدف شـركت           مورد انتظار را نداشته باشد و يا عده       

كننده در كالس بنا به مالحظاتي عقايد خود را صريح بيان نكرده و يـا               
 .آنهايي كه كم رو هستند، به طور جدي در بحث شركت نكنند

يكـي از    ):وه هدف دانـش آمـوزان     گر(آموزش بهداشت در مدرسه     
تـوان  هايي كـه داراي گـروه هـدف خـاص اسـت و براحتـي مـي                مكان

هـاي جهـادي توسـعه سـالمت و بهداشـت را در آن اجـرا كـرد                 فعاليت
 .باشدمدارس مناطق محروم و اطراف آن مي

سازي و ايجاد نگرش مناسب در      هاي آموزش بهداشت، آگاه   برنامه
  : ر استمدرسه شامل پنج فعاليت زي

  ايجاد محيط سالم در مدرسه .1
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  ارائه خدمات بهداشتي موجود در مدرسه .2
  آموزانآموزش بهداشت به دانش .3
  هاي اوليا و مربيانجلب همكاري والدين از طرف انجمن .4
مسئوليت بزرگ به عهده معلمان و مسئوالن و كليه كاركنان           .5

اعم از مدير، معاون و حتي خـدمتگزاران مدرسـه اسـت كـه              
 م، با كمك اعضاي خـانواده، بـه آمـوزش كـودك           همه با ه  

بـديهي اسـت كـه در ايـن ميـان نقـش عمـده را                . پردازند مي
  .معلمان برعهده دارند

دوران مدرسه دوران سازندگي اسـت و بيـشتر عـادات، بـراي تمـام            
هـم چنـين دانـش آمـوز بـه عنـوان            . شـود   مي عمر در اين دوران كسب    

 آنچه در مدرسـه آموختـه بـه         پذيرنده و انتقال دهنده مطالب آموزشي،     
تواند تأثيرات مثبتي بـر خـانواده نيـز           مي كند، كه اين امر     مي خانه منتقل 
  . داشته باشد

بــديهي اســت كــه ايــن دانــش آمــوزان، خــود در منــاطق محــروم و 
ــانواده  ــين خ ــش        ب ــال دان ــراي انتق ــوبي ب ــفيران خ ــد س ــي توانن ــا م ه

ــالمت با     ــاء س ــت و ارتق ــه بهداش ــده در عرص ــه ش ــذا  فراگرفت ــند، ل ش
گــروه جهــادي وقتــي بــه منطقــه مــي رود بــه مــدارس فعــال منطقــه در 
ــدف      ــروه ه ــن گ ــراي اي ــرده و ب ــه ك ــادگران توج ــضور جه ــدت ح م
. بايــستي برنامــه ريــزي خــاص، دقيــق و ظريفــي تــدارك ديــده باشــد  

شــايد محــدوديت حــضور دانــش آمــوزان در مــدارس در هنگــام       
مطــرح )د نــوروزبــه علــت تعطيلــي تابــستان و عيــ(حــضور دانــشجويان 
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ــي    ــيه م ــاز توص ــه ب ــردد، ك ــاهنگي و    گ ــا هم ــادي ب ــروه جه ــود گ ش
ريــزي، ايــن فرصــت را از دســت ندهنــد و بعــد از اجــراي طــرح برنامــه

ــي و       ــدمات علمـ ــدارس، خـ ــشايي مـ ــا بازگـ ــله بـ ــادي بالفاصـ جهـ
ــن       ــه اي ــود را ب ــت خ ــالمت و بهداش ــعه س ــه توس ــي در عرص آموزش

  . آينده سازان كشور ارائه نمايد
طور كل بايستي توجه شـود      به: مهم در مورد بهورزها   اي  نكته •

كه گـروه جهـادي بهداشـت و توسـعه سـالمت در راسـتاي               
كمك به مسئولين بهداشتي وارد منطقه شود و از جمله ايـن            

ها، كمك معنوي، فكـري و بينـشي بـه بهـورز منطقـه            كمك
اسـت و گــروه بـا اقــدامات خـود نقــش بهـورز را در منطقــه     

تزريق اعتماد به نفس و انگيزه به بهـورز و          پررنگ نمايد و با     
از طرفي با تقويت و يا ايجاد اعتماد مـردم بـه بهـورز، سـعي                
. كنــد ايــن نماينــده سيــستم بهداشــتي منطقــه را يــاري نمايــد

هـاي مختلـف و بـا اعمـال          دسترسي بـه ايـن هـدف بـا روش         
  .ظرافت كاري به راحتي ميسر است

  : روش ايجاد رقابت .3 ـ 4

 گروه جهادي با ايجاد رقابت مثبت و با هدف افزايش           در اين روش  
هاي مختلف مردمي و در راسـتاي ارتقـاء سـطح            آگاهي و دانش گروه   

هـاي شـفاهي و يـا       سالمت و بهداشت منطقه بين اهالي مسابقه و آزمون        
 .نمايد  ميكتبي، برگزار
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  : چند نكته قابل توجه

طقـه  هاي يك من  بهتر است در ايجاد رقابت، مشاركت گروه       •
بدين طريـق كـه در صـورت        . با يكديگر در نظر گرفته شود     

بهره گيري از روش گروه هـدف و بعـد از برگـزاري دوره،              
افراد گروه هدف را بـه چنـد زيـر گـروه تقـسيم و بـين زيـر                   

ها رقابت برقرار شود، كـه بهتـر اسـت بيـشتر بـه روش                گروه
شفاهي باشد و يا در صورت بهـره گيـري از روش خانـه بـه                

هاي يك منطقه اين رقابـت را ايجـاد كـرد             بين خانواده  خانه
  .تر است كه براي اين امر روش كتبي مناسب

هـا بـه    ابتـدا آمـوزش   : ايجاد رقابت در اواخـر طـرح جهـادي         •
شود و سپس در پايان هر      هاي ديگر ذكر شده ارائه مي     روش

  .دوره آموزشي اقدام به ايجاد رقابت گردد
ــ    • ــرح جه ــل ط ــت در اوائ ــاد رقاب ــه  : اديايج ــل از هرگون قب

هـاي  توان مسابقه و آزمـون    هاي آموزشي مي   برگزاري دوره 
هاي هدف برگزار كـرد تـا       متنوع كتبي و شفاهي براي گروه     

هـاي بعـد از برگـزاري دوره و     نتيجه ايـن آزمـون بـا آزمـون        
اواخر روزهـاي طـرح جهـادي، قابـل مقايـسه باشـد و بـدين               

يـت جهـادگران را     اي از فعال  طريق بـازخورد مقطعـي و دوره      
  .درمنطقه شاهد باشيم

هـا در ايـن     ميزان سطح مشاركت افراد منطقه و تاثير آموزش        •
 .يابدروش افزايش مي



 115    ■   جهادي اردوي هنگام اقدامات

راهنماي آموزشي بهداشتي و توسـعه      "تهيه و توزيع دفترچه      •
هاي هدف منطقه به برگزاري      براي گروه  "سالمت در منطقه  

ر تهيـه   البتـه بايـد د    . نمايـد اين روش كمك قابل توجهي مي     
عناوين و شرح مطالب اين راهنمـا دقـت فراوانـي شـود و از               

پرهيـز  ... گنجاندن مطالب سخت، سنگين، غيـر كـاربردي و        
در (گردد و حجم دفترچه راهنما نيز تا حد امكان كـم باشـد            

 ). صفحه15 الي 10حد 

بديهي است براي ايجاد رقابـت بايـستي از هـداياي مـادي و               •
شود اين هدايا بين عموم و در       توصيه مي . معنوي بهره گرفت  

نمايـد توزيـع      مـي  مراسم مختلفي كه گروه در منطقه برگزار      
 .گردد

طـور كامـل جـواب و       در پايان هر رقابت، گـروه بايـستي بـه          •
را تـشريح و    ) شفاهي يـا كتبـي    (توضيحات مربوط به آزمون   

 .آموزش دهد و يا بازآموزي نمايد

هـاي  ه از برنامـه   ها براي ايجاد رقابـت، اسـتفاد      از جمله مكان   •
ديگر گروه و يا منطقه براي نيل به آمـوزش و ارتقـاء سـطح               

به عنوان مثال گـروه جهـادي       . باشدبهداشت مردم منطقه مي   
 يك جشن تكليـف و يـا مراسـم خاصـي برگـزار كـرده كـه          

توان با برنامه ريزي قبلي از اين موقعيت و با توجه به نوع              مي
 .را برقرار كردگروه هدف شركت كننده، ايجاد رقابت 

سواالت كتبي بايد تا حد امكان براي عموم قابل فهم بوده و             •
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در كنار سواالت تـستي تـا حـدي نيـز از سـواالت تـشريحي        
چگـونگي سـالم سـازي آب       : بـه عنـوان مثـال     . استفاده كـرد  

 شرب چشمه و چاه خود را بنويسيد؟ 

انـسان سـالم و     "برگزاري مسابقات تشريحي و ادبي همچون        •
مــا چگونــه بهداشــت را رعايــت مــي "، "هداشــتيروســتاي ب

هاي روسـتاي   همه چيز در مورد سالمت و بيماري      "،  "كنيم؟
نيز در باالبردن سطح مشاركت و ايجـاد بـستر تفكـر            ...  و "ما

 .در عرصه سالمت و بهداشت منطقه سودمند است

مسابقات تصويري و نقاشي بين كودكان و نوجوانـان روسـتا            •
شور، آموزنده و هدفدار ايجـاد نمايـد؛        تواند رقابت پر  نيز مي 

مانند مسابقه گروهي و تهيه روزنامه ديـواري بـا موضـوعات            
 ... مرتبط و

 : روش غير مستقيم .3 ـ 5

هـاي ديگـر گـروه در منطقـه جهـت           گيري از برنامـه   اين روش بهره  
افزايش آگاهي و دانش و در راستاي ارتقاء سطح سـالمت و بهداشـت              

ه عنوان مثال گروه در بين نوجوانان و جوانـان يـك        ب. نماينداستفاده مي 
هاي پياده روي خانوادگي و با       فوتبال، دو، همايش  (دوره مسابقه ورزش  

هــاي همگــاني  توجــه بــه تاكيــد مقــام معظــم رهبــري بــه انجــام ورزش
نمايد و اين موقعيت ايجاد شده فرصـتي اسـت تـا بـراي              برگزار مي ...)و

هـاي فرهنگـي در    يا در برنامـه . كردرا برگزار )3 ـ  2: رك(اين جمعيت
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منطقــه كــه بــراي روحــاني كــاروان تهيــه و تــدارك ديــده شــده         
هـاي  توانـد در مجـالس سـخنراني و يـا سـاير برنامـه             روحاني مـي  .است

فرهنگي كه در ارتباط با مردم منطقه است، مطالـب و نكـات بهداشـتي               
 .الزم و يا اهميت رعايت آن را با مردم در ميان بگذارد

واقع برنامه و فعاليـت اوليـه، بـا هـدف ارتقـاء سـطح سـالمت و                   در  
  .بهداشت منطقه تدارك ديده شده است

  : روش غير حضوري .3 ـ 6

در اين روش گروه جهـادي در زمـان برگـزاري در منطقـه حـضور                
ندارد، در واقـع گـروه از راه دور بـا هـدف افـزايش آگـاهي و دانـش                    

قاء سطح سالمت و بهداشت هاي مختلف مردمي و در راستاي ارت   گروه
  .دهد  ميهايي انجام منطقه اقدامات و فعاليت
 : چند نكته قابل توجه

هـايي را در منطقـه از قبـل          سري پيش زمينـه    ابتدا گروه يك   •
ــد روزه در ايجــاد نمــوده اســت و حــداقل يــك دوره  ي چن

  .منطقه فعاليت جهادي و خدمت رساني داشته است
بـه  (ح جهادي و بهورزهـا      نخبگان شناسايي شده در حين طر      •

تواننـد نقـش فعـال و مـوثري داشـته           مـي ) عنوان رابط گـروه   
  .باشند

راهنماي آموزشي بهداشتي و توسـعه سـالمت        "تهيه دفترچه    •
هاي هـدف منطقـه و توزيـع در حـين            براي گروه  "در منطقه 
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هــاي  طــرح جهــادي و حتــي بعــد از طــرح بــه صــورت بــسته
نخبگـان  (ي منطقـه    ارسالي از طرف گروه جهادي به رابطهـا       

؛ براي برگزاري اين روش، كمك      )شناسايي شده و بهورزها   
  .كننده است

نيز در  ... صورت نامه و  ايجاد مشاوره تلفني، برقراي ارتباط به      •
 .اين روش مكمل خواهد بود

ــي  • ــه م ــن روش ك ــوان  اي ــه عن ــوان از آن ب ــوين "ت ــوي ن الگ
ن هاي فراواني اسـت كـه از آ        نام برد، داراي مزيت    "جهادي

 : توان به موراد زير اشاره كرد  ميجمله

 .صرف هزينه بسيار كم مالي و زماني •

 .سازي طرح جهاديبومي •

افزايش روحيه خودبـاوري در حـل مـسائل و رفـع نيازهـاي               •
 دانشي و بينشي بهداشتي، 

ايجاد و تقويت اعتماد متقابل بـين بهـورز و يـا افـراد فعـال و             •
 .مستعد ديگر مردم منطقه

مشاركت مردم منطقه و ديگر مزايـا كـه آثـار           افزايش سطح    •
 شودمدت مشخص ميآن در دراز

 : روش جمعي .3 ـ 7

هــا غالبــاً بــا اســتفاده از وســايل ارتبــاط جمعــي ماننــد ايــن آمــوزش
نمايشگاه، پوستر، بروشور، روزنامه، مجله، كتاب و امثال اينها به مـردم            
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ــه داده مــي   ايــن روشهــاياز معايــب و محــدوديت. شــودمنطقــه ارائ
گيرنـده، عـدم    توان، يك طرفه بودن، معـين نبـودن گـروه آمـوزش            مي

 خـانوادگي   ـ دهنـدگان بـا اختـصاصات فـردي    آشنايي كـافي آمـوزش  
ــتفاده از       ــراي اس ــدف ب ــروه ه ــودن گ ــزم نب ــدگان، مل ــوزش گيرن آم

ــرد   آمــوزش ــام ب ــساني مــؤثر در آمــوزش را ن ــط ان از . هــا، نبــودن رواب
هـا در زمـان     ان امكان انتشار آموزش   تو  مي هاي آموزش جمعي   ويژگي

هاي مختلف مـردم منطقـه نـام بـرد كـه غالبـاً بـه طريـق                  معين بين گروه  
ــست    ــن ني ــان ممك ــه آن ــي ب ــري دسترس ــورت  . ديگ ــمن، در ص در ض

عنوان مثال در برپـايي     به. سازي مناسب تاثير فراواني به همراه دارد       پياده
بي ديگـر   كـه يـك فعاليـت جـان       "نمايشگاه سـالمت و بهداشـت     "يك  

است، اگـر يـك تـصوير و پوسـتر مناسـب از يـك بيمـاري پوسـتي بـا                 
تشريح اينكه اگر اين نكات بهداشتي رعايت مي گرديد، ايـن شـخص             

طـور قطـع بـين اهـالي تـاثير بـسزا و             شـد، بـه   دچار اين نوع بيماري نمي    
 .اي خواهد داشتسازنده

بـه  شود پوسترها و تصاوير جهت آمـوزش در منطقـه           لذا توصيه مي  
وفــور تهيــه شــود و جهــادگران بــا توجــه بــه تخــصص و نبــوغ خــود و 

هــا و شناســايي دقيــق از منطقــه بتواننــد قبــل از شــروع حركــت، پوســتر
در ضمن از ادارات    . بروشورهاي موثر و مناسب را طراحي و تهيه كنند        

هاي علـوم پزشـكي،      هايي همچون وزارت بهداشت، دانشگاه     و سازمان 
  .توان كمك گرفتمي... زه با مواد مخدر وبهزيستي، سازمان مبار

گفتنـي اسـت كـه       :تذكري در باب تحقيق و پژوهش ميداني       •
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پــرداختن بــه مقولــه پــژوهش ميــداني در عرصــه ســالمت و  
هـاي جهـادگران در     توانـد يكـي از فعاليـت      بهداشت نيز مـي   

 بدان اشـاره  3 ـ  8مناطق محروم باشد كه تا حدي در قسمت 
  . شد

مشاركت پـذيري و ايجـاد فـضا         : فعال  پذيري مشاركتاصل   •
براي دخيـل كـردن مـردم منـاطق در امـر توسـعه سـالمت و                 

ناپــذير در  بهداشــت، همــواره بايــد يــك اصــل جــدايي     
. هاي جهادي عرصه توسعه سالمت و بهداشـت باشـد          فعاليت

هـاي  به عنوان مثال گـروه بعـد از انجـام اقـدامات و فعاليـت               
 مربــوط بــه آن، آموزشــي در مــورد بهداشــت آب و مــسائل

بايدبا مشاركت جوانان منطقه اقدام به بهسازي، پاكـسازي و           
سازي بـه  اليروبي منابع آب نمايند تا آنها نيز بعد از اين آگاه      

  .اين امر احساس نياز نمايند

  : مستندسازي در حين اجراي طرح جهادي. 3 ـ 8

سازي كه در يـك نگـاه محـدودتر همـان گـزارش عملكـرد               مستند
 ذكـر شـد، تنهـا    2 ـ  5شـود، همـانطور كـه در قـسمت    يده مـي گروه نام

صــورت تــصويري مربــوط بــه حــين اجــراي طــرح و آن هــم فقــط بــه 
سازي از همـان ابتـداي تـشكيل گـروه          باشد، بلكه مقوله مهم مستند     نمي

طـور كتبـي و هـم تـصويري         جهادي و قبل از سفر شناسايي كه هـم بـه          
سـازي نبايـد بـر      ستنداهميـت مـ   . گـردد كـذاري مـي   است شروع و پايـه    
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اشـاره شـده در     (هاي قابل اسـتناد   جهادگران پوشيده باشد و همه قسمت     
در يك طرح جهادي توسعه سـالمت و بهداشـت   ) 2 ـ  5جدول قسمت

ايــن مقولــه مهــم تنهــا بــا . آوري، تــدوين و ويــرايش گــرددبايــد جمــع
ريـزي  مشاركت كليه جهادگران شركت كننده در طرح، توجـه و پايـه           

  .پذير استگروه در مرحله قبل از طرح امكانمسئوالن 
) يا همان گزارش عملكـرد گـروه      (جهت ارتقاء كيفيت يك مستند      

  : شود كهاز طرح جهادي توسعه سالمت و بهداشت، بايد توجه
كارهـاي ارتقـاء كيفيـت و كميـت توليـد           عضاي گـروه، راه    •

مستند را با يكديگر مورد بحث قرار دهند و براي اين مقولـه             
 .تحقيق كرده و به اجماع برسندمهم 

  .توجه ويژه داشته باشند)گزارش(به اثر بخش بودن مستند •
ارزيـابي، ارزشـيابي مـستند و گـزارش مـورد برررسـي قــرار        •

 .گيرد

هاي عملكرد جهـادي بـراي      اهميت و اصول تدوين گزارش     •
 . همگان تشريح شود

 مديريت اجرايي و معنوي طرح جهادي. 4

و (نه با حضوركليه دانـشجويان جهـادگر      برگزاري جلسات شبا  )الف
ي و ارائـه گـزارش عملكـرد روزانـه    )هـا يا حداقل مـسئولين زيـر گـروه    

هـاي مهـم و     توسط مسئول آن زيـر گـروه، يكـي از برنامـه            هازيرگروه
اصــلي گــروه جهــادي اســت كــه در بهبــود مــستمر و افــزايش كــارايي 
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در . ه دارد دانشجويان جهادگر در منطقه محـروم تـاثير مثبـت و سـازند            
ضمن از فوائد اين جلسات شبانه مسئولين زير گروه با حضور مـسئولين             

پذيري فعال دانـشجويان جهـادگر در رفـع         گروه، همفكري و مشاركت   
نقاط ضعف خود و تقويت نقاط قوت و شنيدن تجربه ديگر جهادگران            

 . باشدمي

موارد و مفاد ارائـه شـده در جلـسات شـبانه زيـر گـروه و مـسئولين                   
 : تواند به قرار زير باشد  ميروهگ

نام روستاهاي تحت پوشش و مشخصات عمومي و بهداشتي          •
 آن، 

  هاي انجام شده توسط زير گروه،  اقدامات و فعاليت •
 مشكالت و موانع بهداشتي در روستاي تحت فعاليت،  •

 هاي جديد، بيان تجربه •

ــالح روش   • ــت اص ــشنهادها در جه ــان پي ــي و  بي ــاي اجراي ه
 بود عملكرد دانشجويان جهادي، عملياتي و به

 هاي زير گروه در فرداي آن روز، ارائه ادامه برنامه •

 ... .هاي بعدي از مسئول گروه واخذ برنامه •

كليــه دانــشجويان جهــادگر در هــر روز اقــدام بــه تكميــل گــزارش 
نمايند و آن را به مسئول زيـر گـروه          عملكرد روزانه زير گروه خود مي     

اين . نهايت به دست مسئولين گروه جهادي برسد   دهند تا در    تحويل مي 
هـاي گـزارش عملكـرد      هاي تكميل شده اطالعات اوليـه و ورودي       فرم

شـود كـه كليـه      يـادآور مـي   . نمايدگروه جهادي را در منطقه فراهم مي      
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ها قبل از شروع طـرح جهـادي تهيـه شـده و جهـادگران نـسبت بـه                    فرم
ــوزش الز    ــه و آم ــل آن توجي ــوه تكمي ــت و نح ــسات اهمي م را در جل

 .اندتوجيهي ديده

ي فرهنگـي و  بديهي است كه هدف هـر حركتـي، يـك نتيجـه           ) ب
معنوي است و بايد اين فرهنگ و معنويت در تمام اركان و اجزاء طرح            

در اينجا قصد   . جهادي توسعه سالمت و بهداشتي گنجانده و ديده شود        
تواننـد  يجهادگران گرامي م  . نداريم كه به طور مفصل شرح داده شود       

نكته قابل تاكيد اين اسـت      . به راهنماي فرهنگي جهادگر مراجعه نمايند     
تــوان و بايــد در طــرح جهــادي توســعه ســالمت و بهداشــت،  كــه مــي

هاي بارز و مشخص فرهنگي و معنوي از نـوع بـرون گروهـي و                فعاليت
  : درون گروهي قرار گيرد

ي ايجاد انگيزه، نشاط معنوي و رابطـه صـميم        : درون گروهي  •
  ...هاي معرفت و بين اعضا و برگزاري حلقه

دعا (ها  برپايي نماز جماعت، برگزاري مراسم    : برون گروهي  •
ــورا  ــارت عاشـ ــل، زيـ ــه، توسـ ــل، ندبـ ــزاري ...)كميـ ، برگـ

ي معرفتي و تخصصي احكـام، اخـالق، اعتقـادات،        ها كالس
  ... .ها وبرگزاري نشست

  اختتاميه طرح در منطقه. 5

تاميه و پايـان مفهـوم نـدارد ولـي بايـد در             هاي جهادي، اخت  در طرح 
گيري كلـي بـا حـضور كليـه         مرحله اجرايي طرح يك اختتاميه و نتيجه      
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ها در بعد از طرح،     برنامه زمانبندي ادامه فعاليت   شده،  جهادگران برگزار 
مشخص و وظايف هر يك بـراي مرحلـه بعـدي طـرح جهـادي تعيـين                 

  . شود
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بــود بــا جــواب بــا مطالعــه فــصل چهــارم خواننــدگان قــادر خواهنــد
  : سواالت ذيل آشنا شوند

هاي بعـد از برگـزاري طـرح        اهميت اجراي اصولي و فعاليت     •
 جهادي چيست؟و شامل چه مراحلي است؟

  : ارزيابي و آسيب شناسي طرح توسعه سالمت و بهداشت
يك طـرح جهـادي سـالمت و بهداشـت ممكـن            هاي  آسيب •

  است شامل چه مواردي باشد؟
 : هاي جهاديگري در طرحمطالبه

جهاد اداري در طـرح جهـادي سـالمت و بهداشـت چگونـه               •
 گردد؟  مياجرا

 : هاي جهادي توسعه سالمت و بهداشت استمرار و تداوم فعاليت

هــاي جهــادي ســالمت و  اهميــت تــداوم و اســتمرار حركــت •
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 ه چه داليلي است؟بهداشت ب

هاي اجرايـي جهـت تـداوم و اسـتمرار طـرح جهـادي               روش •
ســالمت و بهداشــت در يــك منطقــه را نــام بــرده و تــشريح  

 .نماييد

شود و    مي اين مرحله بعد از بازگشت گروه جهادي از منطقه شروع         
متاسـفانه شـايد تـصور شـود بـا اتمـام طـرح              . بسيار حائز اهميـت اسـت     

ده است اما در واقع بدون انجام اين مرحلـه،          جهادي، پرونده آن بسته ش    
  .رسدطرح جهادي كامل نشده و به سرانجام نمي

 : شناسي طرح توسعه سالمت و بهداشت ارزيابي و آسيب. 1

هر فعاليت و كار گروهـي داراي نقـاط قـوت و البتـه نقـاط ضـعف                  
فعاليت و طرح جهادي توسعه سالمت و بهداشت نيز از اين اصـل          .است

يكـي از مراحـل و كارهـايي كـه گـروه بايـستي بعـد از                 . ستمستثني ني 
اجــراي طــرح جهــادي بــدان بپــردازد، جمــع بنــدي و نتيجــه گيــري از  

همانطور كه در قبـل گفتـه       . ها و نقاط ضعف گروه و طرح است       آسيب
شد جهت دسترسي آسان به اين مقوله، از همان ابتدا بايستي اين نكات             

 . كنندها را جهادگران ثبت و ضبطو آسيب

توانـد  طور كلي هر طرح جهادي توسعه سـالمت و بهداشـت مـي            به
داراي يكسري نقاط ضعف باشد كـه بعـضي از آنهـا اختـصاص همـين                

هاي ديگر طـرح جهـادي      عرصه و فعاليت بوده و بعضي ديگر با عرصه        
شـود كـه توجـه و         مـي  در اينجا به مواردي از آن اشـاره       . مشترك است 
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ه و مـوثري بـه جهـادگران در برپـايي و        مطالعه كامل آن كمك سـازند     
  : نمايدمديريت هر چه بهتر يك طرح جهادي مي

مشاهده شـده كـه در روسـتايي،        ( ايجاد بدبيني نسبت به نظام     •
نمايـد  مـي جهادگر به صورت كامال جدي مـردم را ترغيـب           

تـوجهي مـسئولين نظـام      كه تمام مشكالت آنان ناشـي از بـي        
هـاي وي را قبـول      حـرف است و جالب اينكـه مـردم روسـتا          

  !)اند نداشته
هـاي بهداشـتي سـازمان و       هـا و برنامـه    عدم توجه به سياسـت     •

مراكز متولي امر بهداشت و سـالمت در منطقـه و هماهنـگ             
دانشگاه علوم پزشكي و مركز بهداشـت       (نبودن با اين مراكز     

  ).منطقه محروم
عدم توجه به بهورز به عنوان آخرين حلقه و نماينده سيـستم             •

كز بهداشتي در منطقه و تضعيف نقش و كارايي بهورز و           مرا
 .شايد هم ايجاد بدبيني بين اهالي منطقه

مـشاهده  (توقع بيش از اندازه جهادگران از بسيج سـازندگي           •
شده در نواحي كه كارها بيش از اندازه توسـط خـود بـسيج              

شود و كارها به صورت آماده تحويل         مي سازندگي پيگيري 
 توقع آنان را به صورت غير عـادي بـاال         جهادگران گرديده،   

رود و حتي در بعضي موارد انجام كارهاي پيگيري را در            مي
 ).دانندها وظيفه بسيج سازندگي ميهمه زمينه

عدم آشنايي جهادگران با اهداف اساسي و ضروري جهـاد،           •
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برنامگي اكثـر   مدت كه منجر به بي    مانند اهداف بلند و كوتاه    
شود، و هم چنـين ناشـي از     ميسئولينها حتي در رده م     گروه

برنامه و نداشتن كالسها و جلـسات تـوجيهي         هاي بي ثبت نام 
 .زير نظر افرادي با تجربه و برجسته در زمينه جهادي است

ــاطق       • ــضور در من ــد از ح ــدازه بع ــيش از ان ــت ب ــالف وق ات
ممكن است گروهي بعد از حضور در منطقـه، يـك           (محروم

م را صـرف نيـاز سـنجي و         روز را صرف اسـتراحت، روز دو      
آيد كه  كنند و اين سوال پيش مي     روز سوم شروع به كار مي     

تواند بدون داشتن برنامه مشكالت منطقه را       آيا اين گروه مي   
 ).حل كند؟

ها واستمرار حركـت جهـادي در همـان         عدم تكيه بر فعاليت    •
 .منطقه

توانند به زبان   اعزام گروه به مناطقي كه جهادگران حتي نمي        •
ن صحبت كنند چه برسد بـه شـناخت فرهنـگ وآداب و             آنا

 !.رسوم آنان

عدم توجه به فرهنگ وآداب و رسوم منطقه و تكيه بيشتر بر             •
همـين موضـوع در مـواردي سـوءتفاهمات         . مشكالت آنـان  

در بعــضي (كنــد بــسياري را بــراي مــردم منطقــه ايجــاد مــي 
روستاها استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري هـيچ جـايي           

دهنـد  ارد، حال آنكه جهادگران اين موضوع را ترويج مي        ند
 !!).آيدوجود نميها كه بهو متاسفانه در ادامه چه بحران
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  . كاربردي به مردم مناطقهاي غير ارائه آموزش •
زهـا توسـط جهـادگران، و رفـع نكـردن           عدم الويت بندي نيا    •

هـا   نيازهاي اساسي مردم و در نتيجه عدم اعتماد مـردم بـه آن    
گفتند تامشكل آب مـا را حـل نكنيـد            مي ر روستايي مردم  د(

 .)خواهيم  نميكالس آموزش بهداشت

التحصيالن جهادي و با تجربه     عدم اعتماد جهادگران به فارغ     •
آورنـد و   كه كارهاي آنان را نوعي مداخلـه بـه حـساب مـي            

نماينـد و ايـن     دهند خودشان همـه چيـز را تجربـه        ترجيح مي 
 جهـت كـسب تجربيـات مجـدد      يعني صـرف هزينـه فـراوان      

 !وتكراري

هاي مناسـب و عـدم      گران خانم از پوشش   عدم استفاده جهاد   •
اسـتفاده ازروسـري و     (دقت در گزينش افراد شركت كننده       

هاي رنگي، كه بعضا كودكان منطقـه محـروم از پـدر و             مانتو
كننـد وايـن امـر      خواهنـد مثـل آنهـا را تهيـه          مـي  هايشانمادر

كـرده و   هـاي روسـتايي ايجـاد     وادهدردسر جديدي براي خان   
متاسـفانه  . دهـد ديد آنها را هم نسبت به جهادگران تغيير مـي         

حضور افرادي با آرايش و پوشش نامناسب كـه سـواالتي را            
 ).كننددر ذهن روستاييان بر انگيخته و آن را بيان مي

هـا ديـده    عدم استفاده جهادگران از چادر؛ در بعـضي گـروه          •
مـسلما ايـن    . در استفاده نكـرده اسـت     جهادگر از چا   شده كه 

سهل انگاري اهميت پوشش چادر را در ميـان روسـتائيان بـه             



  ي سالمت و بهداشت ي جهادي در عرصه نامه     ره■   132

 .كندعنوان حجاب برتر كم مي

عــدم اســتفاده تخصــصي از جهــادگران در زمينــه رشــته       •
بهتر اسـت يـك دانـشجوي كـشاورزي بـه           (دانشگاهي خود   

جاي ساختن خانه، به ترويج كشاورزي و يافتن استعدادهاي         
 .) بپردازدمنطقه

پزشـكي در حـالي كـه       هـاي علـوم   استفاده از دارو در گـروه      •
جهادگر، مهر نظام پزشكي نـدارد و حتـي در بعـضي مـوارد              

حال اگر آن دارويِ هر چند      ! سال دوم يا سوم تحصيل است     
 چـه كـسي     معمولي مشكلي براي مصرف كننده ايجاد نمايد      

 پاسخگو خواهد بود؟

اي بهداشــتي بــر درمــان هــنــدادن آمــوزشدر اولويــت قــرار •
ــردم بهداشــت را در حــد امكــان و در همــه   ( ــسلما اگــر م م

جوانب آن اعم از جسمي، اجتماعي، رواني، محيطي رعايت    
بـود؛ تحقـق همـان      كنند، نياز بسيار كمي بـه درمـان خواهـد         

 .)شعار پيشگيري بهتر از درمان است

ن متناسب با اهداف گروه جهادي در بـي       تهيه و توزيع اقالم نا     •
 .مردم منطقه

اقالم و جوايز بدون هدف توزيع شده و همـين عمـل سـبب               •
هــاي جهــادي شــود كــه گــروه  مــيايجــاد انتظــار در مــردم

مـشاهده  (اند هميشه اقالمي را براي آنهـا تهيـه نماينـد           موظف
شده كه در روستايي خانمي كار نياز سنجي براي تهيه اقـالم            
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گفتنـد حـاال كـه       ي مـ  مردم روستا ! دادميانجام  براي مردم را  
 !).بودجه ما دست شماست، فالن چيزها را براي ما تهيه كنيد

اقــالم و جــوايز تهيــه شــده متناســب بــا درآمــد خانوارهــاي   •
هدايا بايد ارزان قيمت و ساده باشد تـا اگـر           (روستايي نيست   

طور شخصي  خانواده روستايي مجدد خواست از آن هديه به       
 ).تهيه نمايد با مشكل مواجه نشود

مسجدي (سازي بر تمامي كارها     اولويت قرار ندادن فرهنگ    •
 شــود و هــيچ كــس از آن اســتفاده  مــيدر روســتايي ســاخته

هـا   بهتر نبود ابتـدا نيـاز بـه داشـتن مـسجد را در آن              ! كند نمي
 ).شد؟  ميشد، بعد مسجد ساخته  ميايجاد

متناسب نبودن بعضي امكانات براي بعضي روستاها با توجـه           •
اي بـا    ايجـاد كتابخانـه   (مي حاكم بر روستاها     به فرهنگ عمو  

 سواد يـا  مردم آن عموما بي   كهروستايي  كتب علمي قطور در   
 !)سوادندكم

تاكيد بر ايجاد شـور و نـشاط و شـادابي در روسـتاها و غنـي                  •
كردن اوقات فراغت به نحوي كه براي آنان مفيد باشد بسيار         

 .كمرنگ شده است

براي تعدادي از جهـادگران،     رود كه به مرور زمان        مي گمان •
هاي جهـادي كـم شـده و جهـادگران دچـار             اهميت حركت 

هايي شود برنامه   مي توصيه(شوندها مي نوعي تكرر در عادت   
گـران در   هاي جهادي براي جهاد   در خصوص بازيابي ارزش   
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تاكيد بر مـديريت معنـوي    ـ  هاي مختلف برگزار گرددزمان
  ).گروه جهادي

در كارهاي جهـادي و صـرفا       آوري  وعدم ايجاد خالقيت و ن     •
هميـشه نـوع خاصـي از       (پرداختن به كارهاي تكـراري قبلـي      

آموزش مطرح است، سـر كـالس نشـستن وگـوش دادن بـه              
تـوان همـان كـالس را در فـضاي آزاد انجـام               مـي  مربي، كه 

 ).داد

ها مخصوصا در حيطه فرهنگي، به آموزش احكام و         آموزش •
 شـده اسـت كـه جـاي         محـدود ... نماز و آموزش گلسازي و    

ابداع و توجه به نيازهاي يك فـرد روسـتايي در آنهـا خـالي               
  .است

عدم برگزاري جلسات تـوجيهي كـافي در خـصوص نحـوه             •
ــتاييان   ــا روس ــادگران ب ــل جه ــاني (تعام ــده زم ــده ش ــه دي ك

جهادگران بـه صـورت كـامال علمـي و تخصـصي بـا مـردم                
 كنند، مـثال اسـتفاده از كلمـه توبكتـومي ؛ مـردم            صحبت مي 

هيچ توجهي به آن ندارند، جهـادگران بايـستي آموزشـهايي           
ببينند كه با مردم با زبان كامال عاميانه صـحبت كـرده و هـم                

 بجا را بين خودشـان و مـردم ايجـاد           صميميتچنين احساس   
 .)كنند

ــروه    • ــراد در گ ــازي اف ــدف خودس ــدن ه ــگ ش ــاي كمرن ه
سازي اهميت داشته و    ها صرفا ديگر   در برخي گروه  !(جهادي
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سـازي بـر    در حـالي كـه خـود      . شـوند راد از خود غافل مي    اف
ي تبليـغ و    سازي ارجح استو اصوال خودسـازي مقدمـه       ديگر

 .)ارشاد است

جوشي دانشجويان بـراي تهيـه امكانـات و رفـع           كاهش خود  •
جهادگر براي تهيه وسـايل     (هاي جهادي  ها جهت فعاليت  نياز

يل را  تخصصي كار خود مثال بينايي سنجي، از دانشگاه وسـا         
تهيه نمايد نه اينكه منتظر بماند بسيج سازندگي وسايل مـورد       

  ).نياز او را تهيه نمايد
تـوان آنهـا را از        مـي  خريد بعضي وسـايل غيـر ضـروري كـه          •

ها تهيه نمود و از هزينه بي مورد جلوگيري          ادارات و سازمان  
 .كرد

شـود،    مي  از اولين موضوعاتي كه هميشه بر روي آن تمركز         •
هـايي آن را    ه به مردم است كه متاسفانه باز گـروه        ندادن وعد 
در روســتايي پيرزنــي از جهــادگران علــوم (كننــداجــرا نمــي

سازيد؟ اين قول را      نمي ام را كرد چرا خانه  پزشكي سوال مي  
 ).جهادگران عمراني در دروه گذشته به او داده بودند

 روستاها مبني بـر ايـن كـه         ايجاد توقع بيش از اندازه درمردم      •
 !ما موظفيد اين كارها را براي ما انجام دهيدش

عدم استفاده از نيروهاي مردمي منطقه در جهـت سـازندگي            •
توان هم كاري به جوانان روستا      در جايي كه مي   (روستايشان

كـرد؛ چـرا    ياد داد، هم آنها را نـسبت بـه روستايـشان متعهـد            
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 آمــوزان جهــادگر بــه جــاي آنــان كــاردانــشجويان و دانــش
مانند نقاشي كردن مدارس و تعمير آنهاو يـا لجـن            كنند؟ مي

 ).توانندانجام دهندخود مردم نيز ميهاي آب كه روبي چاه

به ... تقابل با مسئولين اجرايي استاني، شهرستاني، روستايي و        •
قدر ناعادالنه است كه مـسئولين      كه گاهي انتقادها آن   طوري

ه نقد صحيح و    در اينجا بايستي نحو   . ماننداز ادامه كار باز مي    
لزوم همكاري بجا در سـاختن منطقـه بـه جهـادگران تفهـيم              

 .شود

دهنـد،  اي كار مـداوم انجـام مـي       گاهي جهادگران در منطقه    •
ــه    ــامگي نتيج ــي برن ــت ب ــه عل ــي ب ــود ول ــاي خ  اي از كاره

اين مسائل براي جهادگراني كـه تـازه شـروع بـه            (گيرند   نمي
هش اعتمـاد   بازگو شده كه مسلما باعـث كـا       كار كرده بودند  
 ).شود  ميآنان به اين كار

ــشويق  • ــه ت ــادگران در زمين ــع در جه ــد از ايجــاد توق هــاي بع
بـسيج سـازندگي در سـال بـراي تـشويق           (هاي جهـادي    طرح

جهادگران، آنـان را بـه سـفري فرسـتاده و در مكـاني بـسيار                
سال بعد كه محل اسكان تغييـر پيـدا         . دهد  مي مناسب اسكان 

يـا اينكـه حتمـا      ! كننـد   مـي  تـراض كند، گاه جهادگران اع   مي
... بايستي بعد از طرح بين جهادگران لوح تقدير، بن كتاب و          

  ).توزيع شود
و ( به چهره مسئولين خواهر و برادر در روستاها       ارتباط چهره  •
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در انظــار ) كننــده در طــرح جهــادييــا ديگــر افــراد شــركت
اينگونه مسائل ميزان تاكيد بسيار بر استفاده از تلفـن          (عمومي

سـازد و حتـي در     مـي همراه و بيسيم را در روستاها ضـروري     
مواردي كه مسئولين محرم هستند نيز به علت عـدم آگـاهي            
مردم منطقه بايد با احتياط عمـل شـود تـا بـه طـور ناخواسـته                 

 ).هاي جهادي نشود منجر به بدبيني نسبت به گروه

شـود و بـه     اي حـل نمـي    مشكالت منطقـه بـه صـورت ريـشه         •
در روسـتايي كـه     (شود  مي رانه آنان بها داده   تعصبات كوركو 

به علـت مـرد بـودن معلـم روسـتا، هـيچ دختـري حـق درس                 
بهتر است مشكل فرهنگي روستا حـل شـود،         . خواندن ندارد 

دادند دخترشـان     مي ها اجازه  چرا كه اگر يك نفر از خانواده      
  ).درس بخواند االن آنان يك معلم خانم داشتند

، دلسوزي بيجا براي روسـتاييان و       نشينيعدم تشويق به روستا    •
در روســتايي ديــده شــد (كــاهش اعتمــاد بــه نفــس در آنــان

هـاي   بچـه « جهادگر از امكانات كم روستا شـكايت و اينكـه         
ــما   ــدو ش ــادي دارن ــات زي ــهري امكان ــيش ــد درس   نم تواني

كه توانيد شغل مناسب پيدا كنيد، در حالي   شما نمي  !بخوانيد،
هـا  ايـا ايـن صـحبت     .  گفته سخن »!اند هاي شهري راحت  بچه

  ).شود؟  نميباعث مهاجرت آنان به شهرها
عدم ذكر مسائل و مشكالت مربوط به مهـاجرت روسـتاييان            •

شود در حاشيه شـهرها     وقتي به روستايي گفته نمي    (به شهرها   
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هـا بعـضا بزهكـار و    كاري براي مردان روستايي نيست و بچه   
خـواهيم او  ياي سـت كـه مـ   معتاد خواهند شد، انتظار بيهوده 

  ).در روستا بماند
استفاده نكردن از پتانسيل مناطق روستايي در جـذب دوبـاره            •

كارهايي از قبيل   پرداختن به صرفاودستي فراموش شده  صنايع
تواننـد  بافي كه وسايل آن را به سختي مـي        سازي و قالب  گل
دسـتي  صـنايع توان به راحتي وسايل     حال آنكه مي  . كنندتهيه

اختيـار  هاي دولتي تهيـه و در       را با كمك ارگان    شدهفراموش
  .آنان قرار داد

ــشگاه   • ــات دان ــتفاده از تجربي ــل و اس ــدم تعام ــر  ع ــاي ديگ ه
اي در يــك هــايي كــه بــه صــورت دورهمخــصوصا دانــشگاه

  .كنندمنطقه كار مي
مخصوصا در  (برداران متعهد و ارزشي   استفاده نكردن از فيلم    •

نظار عمـومي پخـش شـود،       ها در ا  خواهيم فيلم   مي زماني كه 
شده كـه   متاسفانه تعدادي مستند جهادي از رسانه ملي پخش       

ها بسيار راحت و در برخي مـوارد بـا پوشـش نامناسـب            خانم
  ).اندظاهر شده

  .توجه نكردن به فرهنگ بومي روستاييان •
پيگيري و حل نكردن مشكالت روستاييان به صورت كـامال           •

آوردن  وستايي، مشكل طور مثال در ر   به(تخصصي و عالمانه    
گرايـي وحتـي    مشكل آنان تفرقه، قوم   ! امكانات وجود ندارد  
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در اينجا بهتـر اسـت      ! اين طرف يا آن طرف جوي آب است       
هــاي ديگــر كــرد، بعــد بــه كــارميــان مــردم وحــدت ايجــاد

  ).پرداخت
هاي مستند، علمي، تخصـصي بـه مقامـات         عدم ارائه گزارش   •

رائـه يـك گزارشـكار      اي، استاني و كشوري و صـرفا ا       منطقه
 .روزانه به مسئولين

هزينه واسـراف زيـاد در تهيـه امكانـات فرهنگـي، بهداشـتي               •
اصل آن است كـه در ايـن مـدت جهـادگران            (ومواد غذايي   

  ).كمي هم خودسازي داشته قناعت داشته باشند
استفاده نكردن از وسايل واقالمي كه از حركتهـاي قبلـي بـر              •

  .ماند  ميجاي
 بهداشــتي در منطقــه، بــويژه در ديــد رعايــت نكــردن اصــول •

ــتا  ــوم روس ــاقي(عم ــه در   مثالب ــادي زبال ــدار زي ــتن مق گذاش
 ).آوري زباله ندارد روستايي كه سيستم جمع

ــه صــورت   • انجــام كارهــاي فرهنگــي مــذهبي در روســتاها ب
براي مثال قرائت دعاي توسـل در روسـتايي در جمـع            (ناقص

  ).نتمامي روستاييان، خانم وآقا، توسط خانمي جوا
هـاي جهـادگر و دختـر       ايجاد وابستگي نادرسـت بـين خـانم        •

از چنـد   اي  در يكي از روستاها دختر بچـه      (هاي روستايي بچه
بـود،  هـا شـروع بـه گريـه كـرده          روز قبل از رفتن گروه خانم     

مسلما بعد از رفتن گـروه از روسـتا بـراي ايـن دختـر بچـه و                  
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 اهـد هايـشان مـشكالت بـسياري پـيش خو         امثال او و خانواده   
را اهميـت خـانواده   اينگونه موارد جهـادگر   است در بهتر. آمد

  ).تر نمايدرنگگونه كودكان پربراي اين
الگو شدن نادرست جهادگران در روستاها، كه بايستي خـود    •

جهادگران تا حد زيادي اين مساله را براي همه به خـصوص            
 .ها روشن نمايند بچه

هـا چنـد    رخي دانشگاه براي مثال درب  ! هاي جهادي ايجاد فرقه  •
  .كنند  ميگروه به صورت مجزا حركت جهادي برگزار

عدم دقت در تهيه اقالم مورد نياز وتوزيـع اقالمـي بـا هـدف         •
 خريد(متاسفانه ايجاد تهاجم فرهنگيعمل، كار فرهنگي ودر  

  ).هايي مخالف با شعائر ديني بر روي آنهاهايي با عكسدفتر

 گري در طرح جهادي مطالبه. 2

ــه  ر حركــتد هــاي جهــادي، دانــشجويان همچــون پلــي مــردم را ب
 تحقـق  گري از كانال ومسير صـحيحي     دهند و مطالبه  مسئوالن پيوند مي  

. شـود  جهـاد اداري تعبيـر مـي       گري در يك نگاه كلي به     مطالبه. يابدمي
هــاي راه توســعه گــري و پيگيــري مــشكالت، موانــع و دغدغــه مطالبــه

ولين محلـي، اسـتاني و بعـضاً كـشوري          سالمت و بهداشت منطقه از مس     
بـديهي اسـت ايـن      . هاي تكميلي جهـادگران باشـد     بايد در زمره فعاليت   

گري بايد مسائل اساسي و كالن مناطق محـروم را پوشـش دهـد              مطالبه
هـاي بهداشـتي     مثل كمك بـه منطقـه در خـصوص سـاخت سـرويس            (
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ه گري جدي و علمي، تهيـ     الزمه يك مطالبه  ) عمومي و خانگي مناسب   
ســازي مناســب و اصــولي از منطقــه هــدف و حركــت  و انجــام مــستند

 .جهادي است

  هاي جهادي توسعه سالمت و بهداشت  استمرار و تداوم فعاليت. 3

هـاي  شـد، فعاليـت   طور كه به تفصيل در مقدمـه راهنمـا اشـاره          همان
جهــادي در عرصــه توســعه ســالمت و بهداشــت جهــت اثــر بخــشي و  

هاي هدف مختلف مردمي نياز به      ار و گروه  گيري مطلوب بين اقش    نتيجه
در واقع جهادگران اين    . هاي جهادي دارد  استمرار و تداوم اين حركت    

عرصه بايد در همان ابتدا تداوم و استمرار طرح جهادي را براي منطقـه              
هدف خاص تعريف كنند و به عنوان يك بند از اهـداف كـالن گـروه                

هـاي جهـادي     تي در طـرح   هـاي بهداشـ   فعاليـت . جهادي خود بگنجانند  
ها و  كردن مردم منطقه با اين اطالعات، آموزش      تالشي است براي آشنا   

ها و نبايدهاي بهداشـت و سـالمت و همچنـين نهادينـه كـردن ايـن                 بايد
بـراي  . هـاي مختلـف مـردم منطقـه       ها و اطالعات در وجود گروه      روش

هـا و   فرصـت نهادينه كردن اين فرهنگ بايد ابتدا به بهترين نحو از تمام            
امكانات موجود در گـروه و منطقـه محـروم بهـره و سـپس تـداوم ايـن                   

 .ها صورت بپذيردفعاليت

هــاي جهــادي ســالمت و جهــت اســتمرار و تــداوم حركــت •
هاي مختلف و متنوعي وجود دارد      بهداشت در منطقه، روش   

 : كه گروه مي تواند از همه آنها استفاده كند
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هادي بـا هـدف بهبـود    اجراي مداوم و دوره اي يك طرح ج        .1
ها و آمارهاي بهداشتي حتي با حجم كمتر از         مستمر شاخص 

  .دانشجويان جهادگر
توجـه بـه    (هـا و اقـدامات جهـادي از راه دور         پيگيري فعاليت  .2

 فـصل   3 ـ  6هـاي جهـادي در قـسمت     الگوي نوين حركـت 
صـورت غيـر حـضوري،      مانند روش ايجاد رقابـت بـه      ). سوم

هـاي مختلـف از راه       صورت به هابازآموزي و تداوم آموزش   
هــاي هفتگــي ومناســبتي، همچنــين دور مثــل ارســال پيامــك

هـاي كتبـي و     هـاي بهداشـتي و پيـشگيرانه، ارسـال بـسته           پيام
تصويري حاوي اطالعات و نكات بهداشـتي و پيـشگيرانه از           

  ... .بيماري و
بـا توجـه بـه بنـدهاي اشـاره شـده در             : رابط گروه در منطقـه     .3

در طـي مـدت حـضور و اجـراي طـرح       گـروه  3 ـ  3قسمت 
جهادي، اقدام به شناسـايي و انتخـاب افـراد نخبـه بـه عنـوان                

هاي بهداشت و سـالمت      براي اين رابط  . نمايدرابط گروه مي  
كه داراي پتانسيل و استعداد باالتري نسبت به سايرين هستند          

ريزي و  و دغدغه رفع مشكالت مردمانشان را دارند، با برنامه        
سازي طرح به گروه كمك شاياني      ان در بومي  توهدايت مي 

نمود كه پيـشتر هـم اشـاره شـد يكـي از ايـن رابطـين، خـود                   
 .بهورزها هستند

هـاي جهـادي و    ها و توانمندي ديگر گروه    استفاده از پتانسيل   .4
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بطوري كه گروه مي تواند با در اختيـار قـرار           . رسانيخدمت
وم، دادن كليــه اطالعــات اوليــه و ثانويــه از منطقــه محــر     

بـه  ... هاي انجام شده و مشكالت و موانع بهداشـتي و          فعاليت
ديگر گروه جهادي، ادامه فعاليت در منطقه را واگذار كرده          

 .و گروه جهادي دوم تداوم طرح را اجرا نمايد

گيري از توانمندي دانـشگاه     راه اندازي گروه جهادي و بهره      .5
 مـشاركت و انجـام    : و دانشجويان علوم پزشكي استان هدف     

هاي جهادي بهداشـتي و توسـعه سـالمت بـا همكـاري             طرح
دانــشجويان دانــشگاه علــوم پزشــكي اســتان هــدف بــا نيــت  

هـا در   هاي جهادي در اين دانشگاه     اندازي و تقويت گروه    راه
بـدين طريـق    . باشد  مي سازي طرح نقش بسيار مفيد    امر بومي 

كه، گروه جهادي كـه از خـارج اسـتان جهـت انجـام طـرح                
 اســتان شــده اســت، اقــداماتي جهــت شــركت جهــادي وارد

تعدادي از دانشجويان علوم پزشكي اسـتان هـدف در طـرح            
بعـد  . هاي الزم را ارائه نماينـد     فراهم نموده و به آنها آموزش     

ــشگاه       ــشجويان دان ــرح، دان ــد ط ــا چن ــك ي ــزاري ي   از برگ
استان هدف، خـود اقـدام بـه برپـايي مـستقل طـرح جهـادي                

 . نمايند مي

ان عزيز مشتاق به فعاليت در عرصه توسعه سالمت و           جهادگر :توجه
  بهداشت؛

تـر ذكـر گرديـد، بـا توجـه بـه اينكـه مـشكالت،                همانطور كه پيش  
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هاي دانشي و بينـشي و نـوع نيـاز اكثرمنـاطق محـروم كـشور در                 كمبود
جهت ارتقاء سطح بهداشت و توسعه سالمت تا حـدي يكـسان و يـك               

 در جهـت  فـصل دوم  4 ـ  4گونه است، و همچنين با توجـه بـه قـسمت    
هـا و   سـري از سرفـصل    همسطح سازي دانشجويان گروه جهادي، يـك      

موارد تشريح شده آموزشي و مطالـب بهداشـت و سـالمت كـه امكـان              
دارد در مناطق محروم بدان پرداخته شود، به حول و قـوه الهـي توسـط                

هـاي بعـدي    همين مؤلفان در حال تهيه و گردآوري است كه در شماره          
  .ي جهادگر چاپ و توزيع خواهد شد هره نام
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