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 طرح ضیافت ایثار 
 شاهد و ایثارگر دانشجویان دوره بصیرت افزایی ویژهاولین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تدوین:

 كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر                                                 اداره 

 1400بهمن ماه 
 

 01/04/1401مورخ  پنجمویرایش 
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 مقدمه: 

سازمان امور دانشجویان در راستاي اجراي رسالت خوود کوه هنانوا ر دانشجویان شاهد و ایثارگر امواداره کل 
ایجاد و تعنیق ارتباط صونینانه ارتقا منزلت اجتناعي و خودباوري دانشجویان شاهد و ایثارگر است به منظور 

لیت گروهوي، کواه  متبلور ننودن تواننندي، فعااجرایي شدن شعار هویت مداري جنعي، ، بین دانشجویان
استرس و ایجاد نشاط اقدام به اجراي طرح دوره آموزشي فرهنگي تابستانه ویژه دانشجویان منتواز شواهد و 

 کرده است.ایثارگر دانشگاههاي سراسر کشور 

 

 : اهداف 1ماده 

 

ارائه نظام صحیح تفکر و دست یوابي بوه معرفوت دینوي در ووارووز نیازهواي روز اجتنواعي بوراي  .1
 ن شاهد و ایثارگرویاجدانش

 تعنیق، تحکیم و آشنایي بیشتر با مباني اندیشه اسالمي و مباحث مرتبط با آن از طریق فضاي مجازي .2

 تواننندسازي دانشجویان شاهد و ایثارگر مبتني بر تربیت نیروهاي متخصص انقالز اسالمي .3

 ميگسترش اعتقاد نظري و التزام عنلي به والیت فقیه براساس مباني اندیشه اسال .4

سازي مناسب جهت تأثیرگذاري فعالیت هواي گروهوي دانشوجویي در رشود روابوط اجتنواعي و زمینه .5
 گروهي

 شناسایي نیروهاي تواننند و زمینه سازي شکوفایي استعدادهاي دانشجویان شاهد و ایثارگر .6

 نخبه پروري .7

 : شورای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی 2ماده 

ندي از قواي اجرایي، هنفکري، هنکاري و پشتیباني سایر بخ  ها، شووراي به منظور سیاستگذاري و بهره م
 عالي تشکیالتي با ترکیب زیر تشکیل مي گردد:

 معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان )رئیس شورا(. 1

 . معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان )نائب رئیس شورا(2
 ندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها. معاون فرهنگي سیاسي نهاد ننای3

 . مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان )دبیر شورا(4
 معاون فرهنگي و اجتناعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري .5

 

 طرح برعهده این شورا مي باشد.آموزشي  مدرسانتعیین محتوا و  تبصره:
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 شرایط واجدان: 3ماده 
 

هر ساله باتوجه به جنعیت آماري دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها سوهنیه توسوط اداره کول شواهد و 

ایثارگر سازمان تعیین و به دبیران مناطق اعالم مي گردد که این سهنیه از جنعیت دانشجویي داراي شرایط 

 زیر مي باشد.

 

 الف( دانشجویان ممتاز آموزشی

 درصد برتر ورودي هر سال تحصیلي 10دانشجویان شاهد و ایثارگر جزء  .1

 دانشجویان داراي ارتقاء معدل .2
 دانشجویان شاهد و ایثارگر داراي ثبت اختراع  .3
 برگزیدگان جشنواره ملي ایثار در سطح کشوري  .4
 نفر دختر( 15 -نفر پسر 15نفر،  30برگزیدگان جشنواره ملي ایثار در سطح منطقه ) .5

 
 ب( دانشجویان ممتاز فرهنگی

فرهنگي، ورزشي و هنري )کسانیکه داراي رتبه و مقام در حوزه فرهنگ، ورزش و هنر در سطح استان  فعاالن
 و باالتر هستند(

 

 : جمعیت تحت پوشش 4ماده 

 

 نفر 400دانشجویان پسر  .1

 نفر 400دانشجویان دختر  .2
 

جهوت  دانشگاه هوابه  اجراي دورهقبل از براساس جنعیت آماري دانشجویان شاهد و ایثارگر سهنیه ابالغي 

 شرایط ابالغ مي شود. واجدانمعرفي 
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 : مكان و زمان برگزاری  5ماده 
 

 دانشگاه هاي کشوررساله در یکي از ه محل برگزاری:

هور  (در تابسوتانترجیحاً )این طرح در دو بازه زماني جداگانه ویژه دانشجویان پسر و دختر  زمان برگزاری:

 سال برگزار مي گردد.

 روز 10 مدت زمان:

 روز 8 :دوره مدت زمان

  اجراییستاد : 6ماده 

تشکیل مي گردد و اعضواء آن و انسجام بیشتر د هناهنگي این شورا به ریاست دانشگاه میزبان به منظور ایجا
 به شرح زیر است:

 

 (طرحرئیس دانشگاه میزبان )رئیس  .1
 امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویانمعاون  .2
 مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان  .3
 (طرحفرهنگي دانشگاه میزبان )جانشین رئیس دانشجویي و معاون  .4
  نناینده مقام معظم رهبري در دانشگاه میزبان .5
 آموزشي دانشگاهمعاون  .6
 (طرحمدیر شاهد و ایثارگر دانشگاه میزبان )دبیر اجرایي  .7
 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان میزبان .8

 نناینده حراست سازمان .9

 مدیر حراست دانشگاه میزبان .10

 میزبانمدیر فرهنگي دانشگاه  .11
 
 ی دانشگاه میزبان: وظایف معاونت ها7ماده 

 

 وظایف معاونت فرهنگی:

با هناهنگي مدیرکل امور دانشوجویان شواهد و  و فوق برنامه ها تواي برنامه هاي فرهنگيتنظیم مح -
 ایثارگر سازمان

 طرح اجرایيدر شوراي ستاد  طرحتصویب محتواي برنامه هاي فرهنگي  -

 تحت پوش  این معاونت از بین افراد ذیصالح، باتجربه و تواننند کارگروه هايانتخاز روساي  -

 در پایان دوره طرحاین معاونت، به ستاد ارائه گزارش عنلکرد  -
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 وهارگانه: کارگروه هايواحدهاي تحت پوش  این معاونت شامل 
 . فوق برنامه و امور سیاحتي1
 . روابط عنومي 2
 . تبلیغات سنعي بصري3
 . انتشار بولتن و نشریات روزانه4

 
 :دانشجوییوظایف معاونت 

 تحت پوش  کارگروه هايي تعیین افراد ذیصالح و باتجربه به عنوان روسا -

 ها و ابالغ به آنها کارگروهتصویب برنامه هاي هریک از  -

 

 هاي سه گانه تحت پوش  این معاونت عبارتند از: کارگروه
 اسکان کارگروه. 1
  تغذیه کارگروه. 2
 حنل و نقل کارگروه. 3
 

 :آموزشیوظایف معاونت 

 با مدرسان آموزشيهناهنگي  -

 نظارت بر حضور و غیاز دانشجویان -

 با هناهنگي مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان جدول برگزاري کالسها تدوین -

 گواهي پایان دوره براي دانشجویان تهیه -

 

 ینی شده پیش ب برنامه های: 8ماده 

 دوره هاي آموزشي برگزاري  .1

 برگزاري جلسات کرسي آزاد اندیشي در طي دوره .2

 متناسب با نیاز دانشجویانآموزشي برگزاري کارگاههاي  .3

هاي آموزشوي در زمینوه کوارآفریني و CDها و تهیه جزوهي کارگاههاي مهارتهاي کارآفریني )برگزار .4
 (اشتغال
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 برگزاري مسابقات قرآني، ورزشي، کتابخواني، دل نوشته و ... .5

یکي از عوامل و ز اجتناعي و در صورت امکان دعوت ا و و تأثیرگذار فرهنگي برگزیدههاي فیلم پخ  .6
 فیلم یا منتقدین

 فرهنگي -دعوت از سخنرانان برجسته و منتاز علني .7

 میزبان تاریخي شهرتوریستي، تفریحي و بازدید از مکانهاي  .8

 بازدید از پارکهاي علم و فناوري شهر میزبان .9

 

  اعتبارات: 9ماده 

تغذیه، هدایا و هزینه عوامول اجرایوي  اعتبارات مورد نیاز براي هزینه برگزاري طرح شامل هزینه هاي اقامت،
را تقبل خواهند دانشجویان توسط سازمان امور دانشجویان تأمین خواهد شد و دانشگاه ها هزینه ایاز و ذهاز 

 ننود


